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سخن سردبير

... با توس��ل به دامن امريكا ضعف و ناتواني خود را بر مال نسازيد و از 
گرگ ها و درنده ها براي ش��باني و حفظ منافع خود اس��تمداد نطلبيد؛ 
ابرقدرت ها آن لحظه اي كه منافع ش��ان اقتضا كند شما و قديمي ترين 
وفاداران و دوستان خود را قرباني مي كنند و پيش آنان دوستي و دشمني 
و نوكري و صداقت ارزش و مفهومي ندارد؛ آنان منافع خود را مالك قرار 

داده اند و به صراحت و در همه جا از آن سخن مي گويند...2
امام خمينی)ره(

بازی های زبانی مکتب هيجان و ایدئولوژی واگرایی 
از يك صد سال پيش به ما اين گونه القا كرده اند كه ايدئولوژی اصالح طلبی سر برآوردن 
ناگهانی نيروهای نجات دهن��ده ايران در يك لحظه تاريخ اس��ت كه به ب��اور پايه گذار 
اين ايدئولوژی يعنی ميرزا ملك��م خان ناظم الدوله، در دنيا به حس��ن نيت و علو همت 

1. Deconstruction
2. صحيفه امام، ج20، ص329.

از »مکتب هيجان« تا »ایدئولوژی واگرایی«1
»آقای رئيس جمهور لطفاً درباره بعضی از مشاورين عالی خود بيشتر بينديشيد!! «
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ناصرالدين شاه، پادش��اهی برای اين كار نبوده اس��ت. چه خياالت بلند و چه طرح های 
بزرگ از اين پادشاه بروز می كند كه به واسطه عدم اسباب به كلی مجهول و بی اثر ماند.1 
پايه گذار ايدئولوژی اصالح طلبی در ايران بر اساس س��ابقه تاريخی اين ايدئولوژی در 
اروپا باور داشت كه بايد با ايجاد يك ديكتاتوری مطلق ملت ايران را به زور به سمت تجدد 
و ترقی كه از نظر او چيزی جز واگذاری تمامی امور به دس��ت فرنگی ها نبود، سوق داد. 

نطفه دولت سياه رضاخانی و رژيم حقير پهلوی در درون اين ايدئولوژی شكل گرفت.
رهبران مذهبی به دليل درك عميق و شناخت دقيقی كه هم از فرهنگ ايران داشتند 
و هم چش��م اندازهای ايدئولوژی اصالح طلبی را می ديدند مدت ها پيش از بروز فاجعه 
رضاخان و دولت پهلوی در آغاز سال 1299 ه� .ش، آن را پيش بينی كرده بودند و بادهای 
سياه را قبل از اين كه فرا رسد و همه چيز را ويران كند و از خود خرابه ای بر جا بگذارد، 
ديده بودند. در بين همه كسانی كه نتايج اين گردباد ويرانگر را دقيقاً برای ما پيش بينی 
كرده بود يك فقيه اصولی مكتب سامرا مرحوم شيخ فضل اهلل نوری بود كه از او در گذشته 
و در كتاب های »پروپاگاندا«ی اصالحات به نيكی ياد نمی ش��ود. سخنان او دروازه های 
دوزخ ايدئولوژی اصالحات2 را در عصر جديد برويمان می گشايد اما آن دوران كسانی كه 

سرمست تحوالت جديد بودند تمايلی نداشتند چشم انداز اين دوزخ را ببينند. 
بی وجه نيست اگر گفته ش��ود كه از ابتدا، تاريخ سرنوش��ت ايدئولوژی اصالح طلبی و 
پيروان آن در ايران با تمام وجوهش با استبداد و غرب آن چنان گره پيچيده ای خورد كه 
حتی انقالب كبير اسالمی نيز نتوانست اين گره كور را باز كند و جريان اصالح طلبی را 

از شر تمايالت استبدادی و سرسپردگی به غرب نجات دهد. 
اين مقدمه را از آن جهت عرض كردم كه بدانيم اگرچه امروز تراژدی سلطنت در ايران 
به پايان رسيده است اما افسانه سر برآوردن ناگهانی نيروهای نجات دهنده ايران در يك 
لحظه تاريخی از ماورای بحار، به پايان نرسيده است. اين افسانه مانند همه اسطوره های 
تاريخی خود را در اش��كال گوناگون در همه دوره ها بازس��ازی می كند. باورداشت های 
بی اساسی كه تمامی جنبش های مردمی را از هويت فرهنگی و تاريخی آن تهی می كند 
و ساخت منطقی اين جنبش ها را در هم می ريزد و آن را تا سطح توطئه يا دخالت دست 

1. مجموعه آثار ميرزا ملكم خان، تدوين و تنظيم محيط طباطبايی، تهران، علمی، 1327، ص82.
2. خوانندگان محترم عنايت داشته باش��ند كه ايدئولوژی اصالحات و اصالح طلبی با مفهوم اصلی اين واژه كه 
در ادبيات اس��المی و ايرانی بسيار مقدس و حماسه ساز اس��ت فرق دارد. ايدئولوژی اصالح طلبی در ايران در يك 
تعريف ساده ترجمه سطحی واژه رفرميسم غربی است و در اين مقاله مراد از ايدئولوژی اصالحات همين رفرميسم 

غربی است.
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خارجی يا ضعف های روانشناختی يك ش��اه بی هويت و حقير يا تغيير ابزارهای توليد و 
روابط توليدی تنزل می دهد. 

افسانه س��ر برآوردن نيروهای نجات دهنده ايران اگرچه يك افسانه قديمی است ولی 
قلمرو باورداش��ت هايش به ويژه در تاريخ معاصر تنوع جالب توجه��ی دارد و عموماً نيز 
دستاويز استعمار برای دامن  زدن به جنبش های كاذب اجتماعی می شود. شايد اولين 
بار در تاريخ معاصر توس��ط فرنگی ها مأموريت نجات ايران به فرقه بابيه، بهاييه و ازليه 
س��پرده ش��د تا با قيام مهدی، مكتب ايرانی به نجات ملت ايران از دست اسالم انقالبی 
تشيع و فرهنگ ملی بيايد؛ اما چه مصائبی كه ش��ورش های كور اين فرقه ها برای ايران 
درس��ت نكرد. متعاقب آن در اواس��ط دوره ناصرالدين  ش��اه اين مأموريت به نيروهای 
جديدی كه خود را منورالفكر می خواندند و در دل اليگارشی نظام قاجاری متولد شده 
بودند سپرده شد. آن ها تنها راه نجات ايران را كنار گذاشتن دين، سنت و فرهنگ ملی 
و وابستگی مطلق به بالد فرنگستان می دانستند. اثرات ويرانگر اين فكر كه محصول آن 
انعقاد قراردادهای استعماری و دادن امتيازات به فرنگی ها بود تمامی استعدادهای ملت 
ايران را در حوزه سياس��ی، اقتصادی و فرهنگی سركوب كرد و زيرساخت های كشور را 

ويران نمود.
پس از تمام  شدن تاريخ مصرف پادشاهان قاجار و منورالفكران عصر قاجاری، به ناگهان 
يك قزاق چكمه پوش بی هويت به ن��ام رضاخان را خضر نجات اي��ران معرفی كردند و 
منورالفكران عصر قاجاری با لقب جديد روشنفكری، اسطوره سرايان نجات گرايی عصر 
پهلوی شدند. رضاخان را آوردند تا دو مرجع آشتی ناپذير استقالل و تماميت ارضی ايران 
يعنی اس��الم و روحانيت و ايالت و عش��اير را نابود كند و راه را برای جهانی  شدن ايران 
فراهم سازد. در كنار اين افسانه سرايی های كالن، خورده افسانه هايی نيز در قالب گروه ها 
و احزاب چپ و راست در ايران شكل گرفت كه تمامی آن ها خود را نيروهای نجات بخش 
می دانستند. دموكرات ها افسانه نجات را تجزيه ايران عزيز و تشكيل دولت های محلی 
ديدند. كمونيست ها ساده لوحانه سرسپردگی به اس��طوره انقالب پرولتاريای ماركس 
و تئوری های س��ه جهانه مائو را تنها راه نجات ايران دانس��تند و در نهايت مزدور لنين، 
استالين، خروشچف و مائو در ايران ش��دند و به نوكر بی جيره و مواجب استعمار روسيه 
بدل گرديدند. ليبرال ها هنوز هم باور ندارند كه افس��انه »انگلوفيلی«، »روسوفيلی« و 
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»امريكوفيلی«1 با انقالب اسالمی به پايان رسيده است و راه نجات ايران دل سپردن به 
باورها، آرمان ها ، ذخاير و سرمايه های ايرانی و اسالمی است.

اكنون در عصر انقالب اسالمی با افسانه س��رايان ديگری از نيروهای نجات بخش كه از 
نسل همان اسالف منورالفكری عصر قاجاری می باش��ند روبه رو هستيم كه هر از چند 
گاهی در قالب جنبش های كاذب اجتماعی ش��بيه بابيه، به ژاژخايی انقالب اس��المی 
بر می خيزند و فضا را به گونه ای نمايش می دهند كه گويی ايران دوره سياه پهلوی بهشتی 
بود كه با انقالب اسالمی ويران گرديده و عن قريب در حال نابودی است و اگر امور بدان ها 
سپرده نشود و راه را برای امريكا و اس��راييل باز نكنيم چيزی جز اضمحالل ايران باقی 
نمی ماند. اين ها كه تا ديروز ردای انقالبی و انقالبی گری بر تن داشتند و بيش از ديگران، 
باال رفتن از ديوار سفارت خانه ها، تس��ويه نيروهای غيرخودی از ادارات، دم خر دانستن 
كراوات، انحصاری دانستن فعاليت دانشجويی در دانشگاه ها برای دفتر تحكيم وحدت، 
تسويه حساب های خيابانی و امثال اين ها را روش انقالبی گری تعريف می كردند و اعمال 
خود را با لعابی حماسی، انقالبی و قهرمانی می پوشاندند تا با فريب كاری، طبيعت واقعی 
عقايد و اهداف خود را پنهان دارند، امروز همه آن سوابق را به فراموشی سپرده و در كنار 
ارواح اجداد منورالفكری خود به كار مالل آور و يكنواخت مال اندوزی، سياس��ت بازی، 
برقراری رابطه پنهان و آشكار با دشمنان قسم  خورده ملت ايران، مقابله با اسالم انقالبی 
و واگرايی ضدانقالبی مشغول اند و اكنون به مجاهدان راه آزادی و انقالب می گويند كه 
به خانه های خود برگرديد تا ما با ديپلماسی های پنهان كه اهداف آن تنها بايد از چشم 
ملت ايران پوشيده باشد تكليف انقالب و انقالبی گری و انقالب اسالمی و نظام جمهوری 

اسالمی را روشن كنيم.
آنچه اهميت دارد اين است كه بدانيم پيروان ايدئولوژی اصالحات كه علی االصول از 
آرمان های ملت ايران فاصله دارند، برای تحقق افكار و به ظهور پيوستن آرزوهای ديرينه 
پايه گذاران خود كه نجات ايران را در سرس��پردگی به غرب می ديدند در همه دوران از 
هيجان و خردگريزی، ايجاد رعب و وحشت، ايجاد كشمكش و تنازع ميان مردم، پنهان 
 كردن اهداف و انگيزه ها در بازی های زبانی و در نهايت سوق  دادن مردم به سمت وادادگی 
به عنوان كارسازترين ابزار اس��تفاده كردند. گالدياتورهای پوشالی و دون كيشوت های 
ايدئولوژی اصالح طلبی كه مجهز به انواع و اقسام اشكال هنری، ادبی و خودفريبی های 

1. از دوره قاجاريه به بعد سرسپردگان به سياست انگليس در ساختار دولت ايران را »انگلوفيل«، سياست روسيه 
را »روسوفيل« و سياست امريكا را »امريكوفيل« می ناميدند.
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روشنفكرانه هستند تا در پرتو آن ها بتوانند تنگناهای خاص و تاريخی اين ايدئولوژی را 
پنهان سازند و از اين رهگذر احساسات فروهيده خويش را ارضاء نمايند، باز هم با آمدن 
دولت ديگری گرفتار اين توهم شدند كه می توانند با افسانه های تكراری و شناخته شده 
هيجان زدگی، بازی های زبانی توس��عه گرايی و همزيس��تی مس��المت آميز با جهان و 
رويارويی كاذب تخصص، تعهد و... مردم را فريب دهند و با شرح پيچيده ای از وقايع ساده 

مثل انتخابات، مقاصد عملی خود را پيش ببرند. 
جهان سايه هايی كه اين ها ما را بدان راهنمايی می كنند مانند غاری است كه نه امكان 
خروج از آن فراهم اس��ت و نه ما از آن حق خروج داريم. اكنون بيش از دو دهه است كه 
بعضی از جريان ه��ا، ايدئولوژی ارعاب و واگرايی را تنها راه گريز از تحريم ها، فش��ارها و 
خودسری های غرب عليه ايران می دانند. آن ها همچنان كه با سيطره تجديدنظرطلبان 
در دولت مش��هور به دولت دوم خرداد ذوق زده شده بودند و مسلس��ل وار در رسانه ها و 
دانشگاه ها آرمان های امام، اركان نظام جمهوری اسالمی و نيروهای انقالبی را بمباران 
تبليغاتی كردند تا مردم دست از مقاومت در مقابل استكبار جهانی بردارند و سر تعظيم 
در مقابل بت بزرگ يعنی امري��كا فرود آورند و مانند دوران دفاع مقدس ش��رايط برای 
سركشيدن جام زهر فراهم گردد، امروز نيز به بهانه تغيير سريع تصوير ايران در منطقه و 
جهان و ايجاد اجماع كالن نخبگان سياسی در كشور، از ملت ايران می خواهند به جای 
بيداری و حضور در صحنه به خانه هايش��ان برگردند و امور را به دست كسانی بسپارند 
كه حتی پشيزی برای استقالل كشور ارزش قائل نيستند و آن را در عصر جهانی شدن 

منسوخ می پندارند!
واگرايان ضدانقالبی ب��ا نفوذ در دولت دوم خرداد موفق ش��ده بودند با س��امان دهی 
قتل ه��ای زنجي��ره ای در درون س��اختار امنيتی دولت آق��ای خاتم��ی و همچنين به 
آشوب كشاندن دانشگاه ها و س��اماندهی موذيانه ترورهای جهت دار، از درون اين دولت 
بخش قابل توجهی از خواس��ته های خود را عملی كنند و جسارت را تا بدان جا برسانند 
كه بعضی از آن ها از طريق پايگاه های رس��می دولت اعالم كنند ك��ه در ايران پذيرش 
چش��م انداز مدرن و دموكراتيك بايد با نق��د مفاهيم محافظه كاران��ه ای مانند »هويت 
ايرانی« يا »اصالت فرهنگی« توأم باشد. ارائه هر نوع چش��م اندازی از آينده ايران كه بر 
اساس گفتمان »اصالت« و »هويت« بنا شده باش��د نه با دموكراسی سازگار خواهد بود 
نه با مدرنيته... از اين منظر فرقی نمی كند كه اين ت��الش به نام دين يا نژاد و يا فرهنگ 
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ايرانی صورت گيرد يا به نام حفظ خود در برابر هجوم بيگانگان و نفوذ فرهنگی آنان...1
اكنون همين افراد بی اعتقاد به استقالل، آزادی، اصالت و هويت به نام مشاوران عالی 
دولت اعتدال و تدبير می خواهند از دل »مكتب هيج��ان«، »ايدئولوژی واگرايی« را بر 
دستگاه سياسی كش��ور حاكم كنند. از نظر اين افراد و جريان ها »كشتيبان را سياست 
ديگر آمد«2 و بايد ديپلماس��ی را از خيابان ها جمع كرد و به دست كسانی كه خوب غذا 
می خورند و شكمشان سير است و دركی از مستضعفين ندارند و هواپيما سوار می شوند 
و راه غرب را بلدند و زندگی آن ها ش��بيه زندگی بقيه مردم نيست بلكه از جنس زندگی 

»متعارف از ما بهتران است« سپرد.3
واگرايان پيرو مكتب هيجان، مانند اس��الف قاجاری و پهلوی خود با آمدن دولتی كه 
خود را دولت اعتدال و تدبير می نامد مجدداً وارد صحنه شده و به تعبير خمينی كبير با 
دلسوزی های بيجا می خواهند ما را به راهی بكشانند كه جز اضمحالل استقالل، آزادی، 

عزت و سربلندی ملت ايران نتيجه ديگری به همراه ندارد. 
به راستی چگونه می توان نسبت به بعضی از مشاورانی كه آقای رئيس جمهور برای خود 
انتخاب كردند و از اس��اس معتقدند كه »در متون و ادبيات جهانی  شدن، لفظ استقالل 
منسوخ شده است... و پيشرفت عمومی جمهوری اسالمی بدون هماهنگی با قدرت های 
بزرگ )بخوانيد بدون سرس��پردگی به قدرت های بزرگ( امكان پذير نيست...«4 نگران 

نبود؟!
اگرچه رهبر عزيز انقالب اسالمی در بخشی از سخنان اخير خود فرمودند كه ما به هيئت 
ديپلماسی دولت خود خوشبين هستيم اما تأكيد كردند كه دولت امريكا غيرقابل اعتماد، 
خودبرتربين، غيرمنطقی و عهدشكن است. پاسخ استكباری امريكا به ذوق زدگی های 
ساده لوحانه و ذليالنه كسانی كه فكر می كردند با برقراری ارتباط بين رئيس جمهور ايران 
و امريكا در س��ازمان ملل آرزوی ديرينه آن ها برای كرنش در مقابل امپرياليس��م غرب 
تحقق خواهد يافت و همه مشكالت كشور حل خواهد شد و راه تجدد و ترقی برای ايران 

1. علی ميرسپاسی، دموكراسی يا حقيقت، طرح نو، تهران، 1381، ص37.
2. اصطالحی است كه احمد قوام الس��لطنه برادر كوچك وثوق الدوله عاقد پيمان ننگين 1919، در دوره پنجم 
نخست وزيری خود پس از استعفای ناگهانی مصدق السلطنه در تيرماه 1331 به كار می برد ولی با قيام 30 تير مردم 
به رهبری آيت اهلل كاشانی كشتيبانی او بيش از پنج روز دوام نياورد و به دست آيت اهلل كاشانی سرنگون شد و مصدق 

به قدرت برگشت تا بار ديگر در جايی ديگر زير پای ملت ايران را خالی كند.
3. رك: مصاحبه دكتر محمود سريع القلم مشاور عالی رئيس جمهور با سايت تابناك: 

http://www.shahrekhabar.com/analysis/1375164660476548
4. محمود سريع القلم، ايران و جهانی  شدن؛ چالش ها و راه حل ها، مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص 

مصلحت نظام، تهران، 1384، ص128�127.
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هموار خواهد گرديد!! به اندازه كافی تضاد حقيقت و سياست در امريكا و مرز ميان خيال 
و واقعيت در ميان بعضی از كارگزاران دولتی را كه ژست نخبگان سياسی بين الملل گرا 
را می گرفتند، نيز روشن ساخت. ظاهراً اين كارگزاران كه خيلی هيجان زده و شتاب زده 
قبل از روی كار آمدن دولت يازدهم اعالم كرده بودند كه »ديپلماسی را از خيابان ها جمع 
كنيد« و مردم به خانه های خود برگردند و لقمه آماده ايران را به دست آن ها تحويل دهند 
تا دو دستی در دهان امريكا و هم پيمانانش��ان بگذارند، برخالف شعارها و هيجان هايی 
كه نشان می دهند ش��ناختی از واقعيات و ماهيت نظام استكباری غرب نداشته و بنياد 

سياست در غرب را شبيه روابط كالس درس می پندارند.
از آنجايی كه اظهارات اخير نظريه پ��ردازان »ايدئولوژی وادادگی« كه تالش می كنند 
دولت اعتدال و تدبير آقای روحانی را نيز مانن��د دولت آقای خاتمی وارد گرداب مهلك 
تجديد نظرطلبی و وادادگ��ی نمايند، متضمن توهين به ملت مظل��وم ايران، توهين به 
انقالبيون مخلص و مجاهدی كه رنج مبارزه در دوران نظام ستمشاهی را بر جان خريدند 
و راه را برای ملت ايران گش��ودند و توهين به آرمان های معمار كبير انقالب اسالمی در 
مبارزه با استكبار جهانی و از همه بدتر توهين و هتاكی شبه علمی و شبه اخالقی به تالش 
جهادگران و رزمندگان فداكاری است كه در طول سی سال گذشته با اهدای خون پاك 
خود اجازه ندادند گردی بر دامن اين كشور بنش��يند، سكوت در مقابل آن جايز نيست 
و بايد به هر روش علمی و منطقی، بازی های زبانی و مرز ميان خيال و واقعيت اهداف و 

برنامه های آن ها را بر مال كرد.
چه كسی باور می كرد اين نظريه پردازان بين الملل گرا كه مانند محمدعلی جمال زاده 
از بچگی در ايران نبودند و دركی از آنچه بر اين مردم و اين مملكت گذش��ت، نداشتند 
ولی اندر باب خلق و خوی ما ايرانيان می نوشتند و می نويسند و ملت ما و آداب و فرهنگ 
ما را تحقير می كردند و می كنند، روزی ب��ه ايران برگردند و آن مجاهدان بزرگ را مورد 
سؤال و بازخواست قرار دهند كه چرا مقاومت كرديد، چرا جنگيديد، چرا از تاريخ، هويت، 
اصالت، استقالل، آزادی و فرهنگ اين مردم دفاع كرديد تا استعمار و استكبار جهانی ما 

را به رسميت نشناسد و ما در جهان منزوی شويم!؟ 
چه كس��ی باور می كرد كس��انی كه به ادعای خود خوب می خوردند و خوب زندگی 
می كردن��د و از درد و رنج اين ملت در دوران س��ختی ها ب��ه دور بودند و ف��ارغ از همه 
وقايع رنج آوری كه بر ايران عزيز گذشت، آداب سياس��ت و حكومت داری را از غربی ها 
می آموختند تا در آينده، كش��ور خود را نيز تابع اين سياس��ت نمايند، در آن موقع كه 
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دشمن از مرزهای كشور بيرون رانده شد و همه چيز آرام گرفت و آماده برای بهره برداری 
گرديد، چاق و چله و اطوكشيده به كش��ور باز گش��ته و نه تنها تمام دستاوردهای سه 
دهه گذشته را هيجانی، فاقد بينش و دانش، فاقد عقالنيت و منطق و در تعارض با علم 
و توسعه و موجب عقب ماندگی و منزوی  ش��دن ايران و امثال اين ها معرفی كنند بلكه 
خود را طلب كار همه كس و همه چيز بلكه طلب كار ملت ايران نيز بدانند كه چرا در طول 
سی سال گذشته سرنوشت ديپلماسی كه بايد توس��ط نخبگان بين الملل گرا � كه قباًل 
هواپيما سوار شده اند، سير هس��تند، غذای خوب خورده اند، زندگی متعارفی داشته اند 
و با جهان آش��نايی دارند و منافع ديگران را نيز در نظر می گيرند � در پش��ت اتاق های 
دربسته و محرمانه حل و فصل می ش��د در خيابان ها رقم زديد!! آن ها با تحكم و تشر از 
مردم می خواهند كه ديپلماسی را از خيابان ها جمع كنند و به خانه های خود برگردند و 

مشغول خواندن كتاب شوند!
كارگزارانی كه خود را بين الملل گرا می نامند در توهمات افسانه ای خود دنيای خارج 
را ش��بيه صحنه هايی تصور می كنند كه در حقيقت بيش از آن كه واقعی باشد در روان 
ناهش��يار آن ها صورت ظهور می يابد و همين مس��ئله باعث ش��ده اس��ت كه تصويری 
نادرس��ت از ويژگی های عينی و صورت واقعی ش��رايطی كه در آن به سر می بريم ارائه 
دهند و در همين ابتدای فعاليت دولت يازدهم، با مش��اوره های نادرست خود در حوزه 
روابط بين الملل، دولت را به سمت رفتاری سوق دهند كه به تعبير رهبر معظم انقالب 

پسنديده نبود.
ما در فصل تابس��تان در معرض بازخوان��ی دو نهضت بزرگ تاريخی در كش��ور خود 
هس��تيم كه از بد حادثه به ياری همين جريان های مرعوب و واداده توسط دو كودتای 
سياه سركوب شد و استبدادی به مراتب سياه تر از استبداد قاجاری بر ملت ايران تحميل 
گرديد. نهضت عدالت خواهانه در عصر قاجاری كه بعداً مشروطه ناميده شد، با همياری و 
همفكری نخبگان بين الملل گرای دوره قاجار و در رأس آن محمدعلی فروغی و تقی زاده و 
ديگر كسانی كه سياست ورزی را در غرب آموخته بودند، به نام تجدد، ترقی و پيشرفت به 
كودتای سياه رضاخان در سوم اسفند سال 1299و نهضت ملی  شدن نفت نيز به كودتای 

28 مرداد سال 1332 سپرده شد تا چراغ اميد و آرزو در دل ملت ايران خاموش شود. 
اتفاقاً ما در هر دو حادثه دردناك رد پای همكاری و همفكری سه جريانی را می بينيم 
كه اكنون بازماندگان همين سه جريان از ملت ايران مطالبه طلب كنند و نظام جمهوری 
اسالمی را متهم به ناكارآمدی می سازند. غرب گرايان، سلطنت طلب ها و استعمارگران 
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غربی سه جريانی هستند كه رد پای آن ها را در وقايع س��ده گذشته نمی توانيم ناديده 
بگيريم. 

اگرچه با انقالب اس��المی دس��ت هر س��ه جريان از سرنوش��ت كش��ور بريده شد اما 
غرب گرايان به انحای مختلف خود را در ديوان س��االری ايران كه متأسفانه هنوز رنگ و 
بوی غربی دارد بازسازی می كنند. شناخت وجوه متفاوت اين جريان به ما كمك می كند 
كه فريب   بازی های زبانی آن ها را نخوريم و در بهره گيری از آن ها دقت بيشتری اعمال 

كنيم؛ زيرا همان طوری كه امام عزيز ما بارها تأكيد كردند:
ما از شر رضاخان و محمدرضا خالص شديم، لكن از شر تربيت يافتگان 
غرب و ش��رق به اين  زودي ها نجات نخواهيم يافت. اينان برپادارندگان 
سلطه ابرقدرت ها هستند و سرسپردگانی می باشند كه با هيچ منطقی 
خلع سالح نمی شوند، و هم اكنون با تمام ورشكستگي ها دست از توطئه 

عليه جمهوری اسالمی و شكستن اين سد عظيم الهی برنمی دارند.1
از آنجايی ك��ه دولت يازده��م مانند همه دولت های گذش��ته در مع��رض تهاجمات 
تخصصی، تكنيكی و بازی های زبانی تربيت يافتگان غرب و شرق قرار دارد تا با فشارهای 
ايدئولوژيك، وارد راهروهای تنگ، تاريك و يك سويه وادادگی و ارعاب گردد، بازخوانی 
افكار نمونه های شناخته ش��ده ای از اين جريان به ما كمك می كن��د تا فريب توهمات 
واقعيت نمای آن ها را نخوريم و سرنوش��ت كش��ور را موضوع معامله بهره برداری از اين 

آدم های ظاهرالصالح ننماييم. 
اين سرمقاله از اساس قرار نبود به مسائلی بپردازد كه دولت يازدهم هنوز امتحان خود 
را در مورد اين مسائل پس نداده اس��ت؛ اما اظهارات بی پروا، سطحی و سبك، خارج از 
منطق، عقالنيت، حقيقت، واقعيت و انصاف يكی از مشاوران عالی رئيس جمهور در مورد 
عملكرد نيروهای انقالبی در سه دهه گذش��ته و در رأس آن عملكرد امام و مقام معظم 
رهبری كه تحت عنوان »سياست خارجی را از خيابان ها جمع كنيم« منتشر شد و بيش 
از همه مخالفان انقالب اسالمی و دشمنان ملت ايران را ذوق زده كرد و توهينی آشكار 
به ملت بزرگ ايران بود، از يك طرف؛ و رفتارهای مورد ترديد دستگاه سياست خارجی 
ما در اولين سفر رسمی به سازمان ملل كه بی ترديد بخشی از آن، بازتابی از درك خيالی 
بعضی از مشاورين رئيس جمهور محترم از نظام بين الملل و بازی های زبانی ناشی از اين 
مشاوره ها است، اين سرمقاله را به سمت و س��وی ارزيابی و نقد ايدئولوژی جديدی كه 

1. صحيفه امام، ج15، ص447�446.
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از دل »مكتب هيجان« جريان منورالفكری در دو سده گذشته سر برآورده و سرنوشت 
ايران را به غرب پيوند می زند و تمامی جنبش های بزرگ اجتماعی يك قرن اخير را به 

واگرايی و اضمحالل سوق داده، كشانده است.

وادادگی و در هم آميزی مرزهای خيال و واقعيت
همان طور كه گفته ش��د بيش از دو دهه است كه شاهد آن هس��تيم چگونه بعضی از 
جريان های واداده كه در ابتدای انقالب در انقالبی گری و مبارزه با امريكای جهان خوار 
و امپرياليسم بين الملل دو آتش��ه تر از بقيه بودند و در تنور ضديت با غرب بيش از همه 
می دميدند اكنون از گذشته خود پشيمان ش��ده و به نحو فزاينده ای به پديده قديمی 

سازش ضدانقالبی با دشمنان انقالب روی آوردند.
نمی خواهم بگويم كه مشاهده حال و روز فعلی اين افراد و جريان ها ناخواسته آدم را به 
ياد منافقين، توده ای ها و س��اير گروه های چپ و راستی كه مثل قارچ در ابتدای انقالب 
اسالمی سر برآوردند و خود را در نوك پيكان مبارزه با امپرياليسم معرفی می كردند اما 
همان لحظه نيز دوشادوش امريكا و متحدانش عليه انقالب اسالمی مبارزه می كردند و 
ستون پنجم امريكا در ايران بودند، می اندازد. اما از اين واقعيت می توان نتيجه گرفت كه 
اصطالح سازش در حوزه سياست به وضوح بر پايه اصطالح قديمی تری چون وادادگی 

نهاده شده است.
در پی همه بحث هايی كه در اين دو دهه به وي��ژه در دو دولت منصوب به جريان چپ 
يعنی دولت هفتم و هش��تم و دولت اخيری كه خ��ود را به نوع��ی وام دار جريان چپ و 
سردمداران آن و از همه مهم تر پدرخوانده چپ و راس��ت می داند، پيرامون وادادگی و 
سازش با دشمنان قسم خورده ملت ايران مطرح می ش��ود اين فرض آشكار وجود دارد 
كه فرهنگ وادادگی و س��ازش از نظر منطقی و تاريخی به ط��ور گريزناپذيری فرهنگ 

ناگسستنی جريانی است كه خود را روشنفكر و مدرن می خواند.
اين يك شعار يا يك اتهام تاريخی نيست؛ يك جريان ملموسی است كه ملت ايران با 
تمام وجودش نقش آفرينی اين جريان در به انحراف رفتن اغلب جنبش های اجتماعی 
دوران معاصر و استحاله شدن آن ها را لمس كرده است. ش��ايد به همين اعتبار بود كه 
نهضت امام خمينی از ابتدا دامن خود را از آلودگی های اين جريان دور نگه داشت و امام 
اجازه نداد كه سرنوشت نهضت اسالمی به چنين افراد و جريان هايی گره زده شود. امام 
می دانست اين ها جريان هايی هستند كه ظرفيت و توان مبارزه بر اساس ساز و كارهای 
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مردمی و اس��المی را ندارند و خيلی زود منافع ملت ايران و آرمان های نهضت را فدای 
جاه طلبی های خود خواهند كرد.

لذا می فرمايد: 
من به صراحت می گويم ملي گراها اگر بودند، به راحتی در مشكالت و 
سختي ها و تنگناها دست ذلت و سازش به طرف دشمنان دراز می كردند؛ 
و برای اينكه خود را از فشارهای روزمره سياسی برهانند، همه كاسه های 
صب��ر و مقاومت را يك جا می شكس��تند و به همه ميثاق ه��ا و تعهدات 
ملی و ميهنی ادعايی خود پش��ت پا می زدند. كس��ی تصور نكند كه ما 
راه سازش با جهان خواران را نمی دانيم. ولی هيهات كه خادمان اسالم 
به ملت خود خيانت كنند! البته ما مطمئنيم كه در همين ش��رايط نيز 
آن ها كه با روحانيت اصيل كينه ديرينه دارند و عقده ها و حسادت های 
خود را نمی توانند پنهان سازند آنان را به باد ناسزا مي گيرند. ولی در هر 
حال آن چيزی كه در سرنوشت روحانيت واقعی نيست سازش و تسليم  
شدن در برابر كفر و شرك است؛ كه اگر بند بند استخوان هايمان را جدا 
سازند، اگر سرمان را باالی  دار برند، اگر زنده زنده در شعله های آتشمان 
بس��وزانند، اگر زن و فرزندان و هس��تی مان را در جلوی ديدگانمان به 

اسارت و غارت برند هرگز امان نامه كفر و شرك را امضا نمی كنيم...1
كالم روشن امام انسان را ياد خطبه 200 موالی متقيان علی)ع( می اندازد كه فرمود: 

سوگند به خدا! معاويه از من سياست مدارتر نيست. اما معاويه حيله گر 
و جنايت كار است اگر نيرنگ ناپسند نبود من از زيرك ترين افراد بودم... 
به  خدا س��وگند من با فريب كاری غافل گير نمی شوم و با سخت گيری 

ناتوان نخواهم شد.
آن هايی كه درس سياس��ت و ديپلماس��ی را در غرب خواندند تصور  نكنند انقالبيون 
مجاهد راه خدا سياست بازی های آن ها را برای حفظ قدرت بلد نيستند. مشرب سياست 
در اسالم چنين اجازه ای را نمی دهد كه با پنهان كاری و فريب مردم قدرت را كسب كنيم 

و حفظ و بسط دهيم.
وادادگی و سازش و معامله كم  بهره و پرهزينه بر س��ر منافع ملی، استقالل و تماميت 
ارضی به رغم اين كه در طول تاريخ مضمونی به  ش��دت ناپسند و خيانت بار تلقی می شد 

1. صحيفه امام، ج21، ص98.
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اما جريانی كه خود را روشنفكر می خواند در يك سده گذشته هميشه تالش كرده است 
كه آن را اصطالحی معتب��ر و حتی موضوع طرح های تحقيقات��ی و مطالعاتی نمايد و با 
افسانه سرايی به نام تاريخ علمی، مرز بين خيانت و خدمت را در هم بريزد تا چهره  واقعيت 

و حقيقت در تاريخ پنهان بماند.
چرا چنين اس��ت؟ آيا به  خاطر آن است كه دنيای سياس��ت متلون و بی وقفه در حال 
دگرگونی است و اهل سياست بايد خود را منطبق با اين دگرگونی نمايند حتی اگر منجر 
به تجديد نظر و ارتداد نسبت به عقايد گذشته شود؟ مثل كاری كه آقای منتظری كرد؛ 
او در تمام دورانی كه فكر می كرد ولی فقيه آينده نظام جمهوری اس��المی اس��ت تمام 
يافته های مربوط به نظام واليت فقيه را آن چنان با آيات و روايات منطبق كرد كه حتی 
جابه جايی يك خدمه معمولی در يك اداره كوچك نظام اسالمی را حق ولی فقيه دانست 
و مس��ائلی چون انتخاب رئيس جمهور و انتخاب نمايندگان مجلس توسط مردم را اگر 
ولی فقيه تجويز نمی كرد مغاير با شريعت می ديد اما چه شد كه تمام آن آيات و روايات 
پس از تغيير سياست و بركناری او از قدرت در مصاديق مربوط به واليت فقيه مورد ترديد 

قرار گرفت و از اساس انكار شد؟
آيا داس��تان اصلی به تضاد بين حقيقت و سياس��ت در فهم متعارف از سياس��ت كه 

متأسفانه هنوز در ميان كارگزاران دولتی يك فهم غربی است برمی گردد؟
مطالعه تاريخ يك قرن اخير ايران به ما می آموزد كه رمز و راز اين دگرديسی را بايد در 
ايدئولوژی وادادگی و واسازی جست وجو كرد. اين ايدئولوژی وقتی بر كسی غلبه می كند 
آن چنان به مسائل متضاد و متعارض، بعد روش��نفكرانه می دهد كه زشتی و قبيح بودن 
نفی باورها و اعتقادات گذشته را حتی اگر بر مبانی عقلی و نقلی نيز استوار باشد پنهان 

می سازد و انسان ناخواسته يا خودخواسته شاخه ای را می برد كه بر آن نشسته است.
مسئله وادادگی و س��ازش بيش از هر چيز مش��كل بنيادی تر ديگری را در اين افراد و 
جريان ها مطرح می كند كه ما كمتر بدان توجه می كنيم و شايد يكی از داليلی كه باعث 
می شود تا گرفتار سفسطه های وادادگان و خوش��بينی های ساده لوحانه گرديم همين 
است. اين ش��كل بنيادی عدم اعتقاد به اس��تعداد و توانايی های ملت ايران در مقابله با 
بی عدالتی و زورگويی اس��ت. اين ها هيچ گاه مردم ب��اور نبودند. رابطه بس��يار پيچيده 
بين فرهنگ وادادگی با مبادی فهم سياس��ی وادادگان كافی است تا به ياد آوريم تا چه 
اندازه تاريخ منورالفكری در ايران با شورش های كور عليه فرهنگ و اعتقادات جامعه و 

توانايی های ملی و اسالمی رابطه ناگسستنی دارد. 
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كسانی كه خود را روشنفكر خواندند هميشه برای تدوين پروژه تجدد و ترقی در كشور 
به دنبال اين بودند كه سبك و الگوی اروپايی را با زمان و مكان ايرانی پيوند زنند. آن ها 
برای القای پروژه تجدد، تاريخ ارزشمند ايران را آن چنان تنگ و باريك نشان دادند كه در 
نهايت تأييدی برای شخصيت مستبد و متراكم به ظاهر ملی مورد عالقه خودشان مثل 
ناصرالدين شاه، سپه ساالر، رضا خان، محمد رضا خان، دكتر مصدق و امثال اين ها باشد.

ميرزا ملكم خان كه معلم اول مكتب هيجان و ايدئولوژی وادادگی اس��ت در رس��اله 
كتابچه غيبی در آنجايی كه می خواهد ناصرالدين  ش��اه را فريب دهد تا وسايل عيش و 
نوش و كالشی خود را فراهم س��ازد تاريخ ايران را آن قدر تنگ و باريك می گيرد كه جز 

مستبد شكم باره و متفرعنی چون ناصرالدين شاه در آن جلوه ای نمی كند: 
دولت ايران بالحرف هرگز بهتر از امروز پادشاهی نداشته است. خيلی 
نعمت است كه در يك ملتی شخص پادشاه هم بر حسب عقل طبيعی، 
هم بر حسب اس��تحضار خارجی از جميع وزرای خود برتر باشد. عموم 
سالطين فرنگ منكر تنظيمات وزرای خود بودند و امروز پادشاه ايران 

وزرای خود را به زور رو به تنظيمات می برند...1  
اما همين ميرزا ملكم خان پس از حقه بازی و فريب ناصرالدين ش��اه در جريان قرارداد 
التاری، وقتی از كليه مناس��ب دولتی عزل می ش��ود و خود را ي��ك آزادی خواه و مبارز 
سازش ناپذير با استبداد ناصرالدين شاهی معرفی می كند تمام افكار زشت، حقه بازی ها 
و خيانت هايی كه در انعقاد قراردادها مرتكب ش��د بعد روش��نفكرانه می يابد و جريان 
منورالفكری ناباورانه تمام آن سياه كاری ها را اقدام بزرگ در جهت تجدد و ترقی ايران 
می نماياند؛ و آن هايی كه ناقوس اصالح طلبی ش��ان گوش مردم را می خراشد در طول 

تاريخ ايران چقدر شبيه ميرزا ملكم خان هستند!!
همين داستان تهوع آور در مورد رضاخان و پسرش نيز اتفاق می افتد. غرب گرايان پيرو 
مكتب هيجان كه درس سياست و حكومت را در غرب آموخته بودند در قضيه رضاخان 
اثبات می كنند كه تضاد حقيقت و سياست در ايدئولوژی آن ها يك تضاد تاريخی است. 
آن ها برای توجيه پروژه تجدد خود يك گذشته مبهم و فاقد منابع تاريخی و مرجعيت 
علمی را تحت عنوان باستان س��تايی با هيجان زايد الوصفی تبدي��ل به يك ايدئولوژی 
مخرب می س��ازند و اين ايدئولوژی مخرب را به دس��ت چكمه پ��وش ديكتاتوری به نام 
رضاخان می دهند و او را به جان فرهنگ، هويت، اصالت و تاريخ اين مملكت می اندازند 

1. رساله های ميرزا ملكم خان ناظم الدوله، گردآوری و مقدمه حجت اهلل اصيل، تهران، نی، 1381، ص25�24.
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و اس��م اين بازی ها را ديكتاتوری منور يا مطلقه مدرن می نامن��د و در تقديس آن، چه 
افسانه سرايی ها كه نمی كنند. راس��ت اس��ت كه گفته اند جريانی كه خود را روشنفكر 
خوانده است در طول عمر كوتاه خود مصائبی را كه به ملت ايران وارد كرده است با تمام 
عمر نظام های سلطنتی برابری می كند. آن ها مانند رمان نويسان تاريخی از عدم آگاهی 
مخاطب با زمان وقوع داستان بهره گرفته تا تصويری بدون دردسر، آرمانی و حسرت آور 
ارائه دهند. تصويری برخاسته از نوس��ان ميان واقعيت و خيال و در هم آميزی مرزهای 
واقعی و خيالی به گونه ای ك��ه مخاطب هيچ گاه نتواند تش��خيص دهد كه كدام بخش 
از داس��تان واقعيت اس��ت و كدام بخش خيال؛ مثل همين فيلم اخيری كه شبكه های 

ضدانقالب در مورد رضاخان ساختند.
ش��ايد مهم ترين دليل شكست نهضت مش��روطيت و نهضت ملی شدن نفت در ايران 
همين در هم آميزی اس��تادانه خيال و واقعيت بود. در نهضت مشروطيت وقتی فرمان 
مشروطه صادر شد مشروطه خواهان غرب گرا ديگر نيازی به واقعيت های تاريخی ايران 
نداش��تند و مايل نبودند روحانيت كه ركن ركين اس��تقالل و آزادی كشور بود در كنار 
مردم و با مردم باشد. آن ها در به هم ريزی اين رابطه آن چنان مرز ميان خيال و واقعيت را 
در هم آميختند كه مردم نتوانستند تفاوت ميان شيخ شهيد فضل اهلل نوری را كه حاضر 
نشد حتی برای حفظ جان خود در زير پرچم بيگانگان قرار گيرد و لحظه ای بر سر منافع 
مردم س��ازش نمايد را با تقی زاده كه با شليك يك گلوله به س��فارت انگليس پناه برد و 
تحت حمايت دولت فخيمه بريتانيا علم مبارزه با استبداد!! و آزادی! ملت ايران را به دست 

گرفت، تشخيص دهند. 
در جنبش ملی شدن نفت وقتی با قيام 30 تير به رهبری آيت اهلل كاشانی، قوام السلطنه 
سقوط كرد و مصدق به قدرت بازگشت ديگر نيازی به واقعيت های جامعه ايران نداشت. 
او به دليل بهره گيری از مشاوران غيرقابل اعتماد گرفتار اين توهم شد كه مشكل اصلی 
ناتوانی و ناكامی های دولت وی نيروهای مذهبی و در رأس آن آيت اهلل كاش��انی است. 
مصدق با اخذ اختيارات فراقانونی و انجام رفراندم غيرقانونی و انحالل مجلسی كه رئيس 
آن آيت اهلل كاشانی بود و انجام انتخابات فرمايشی تمام واقعيت های بقای دولت خود را 
يكی پس از ديگری به دست خود منهدم كرد و حتی به نامه خيرخواهانه آيت اهلل كاشانی 
در صبح روز كودتا كه او را از وقوع يك كودتا با خبر می كرد به توهم اين كه مستظهر به 
پشتيبانی ملت است اعتنايی نكرد. اما وقتی در بعد از ظهر روز 28 مرداد سال 32 كودتا 
آغاز شد مصدق اس��تعداد آن را نداش��ت كه حتی يك نفر از مردمی را كه او مدعی بود 
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مستظهر به پشتيبانی آن هاست، برای مقابله با كودتا به خيابان بياورد.
مش��اوران مصدق آن چنان مرزهای بين واقعيت و خيال را در ه��م آميخته بودند كه 

نتيجه ای جز واگرايی از يك جنبش بزرگ اجتماعی و مردمی به همراه نداشت.
بعد از انقالب اسالمی نيز رخدادهای بسيار زيادی وجود دارد كه می تواند نشان دهنده 
تكرار ش��ورش های كور جريان واگرايی عليه حقيقت و واقعي��ت و در هم آميزی آن با 
خيال باشد: جريان سقوط بنی صدر، مس��ئله عزل آقای منتظری از قائم مقامی رهبری 
توسط امام، توهم دوم خردادی ها در انتخابات س��ال 1376 كه گرفتار اين اوهام شدند 
تا دوم خرداد را كه نتيجه يك انتخابات مردمی در دل ساختار جمهوری اسالمی بود به 
جريانی عليه انقالب اسالمی و نظام جمهوری اس��المی تبديل كنند و از يك انتخابات 
عادی و معمولی يك جنبش اجتماعی در مقابل انقالب اسالمی بسازند؛ و از همه مهم تر 
و عبرت آموزتر جريان فتنه 88 و در هم آميزی ساده لوحانه مرزهای واقعيت و خيال در 

اين فتنه.
تاريخ سده اخير به ما نش��ان می دهد كه در هم آميزی واقعيت و خيال توسط پيروان 
مكتب هيجان و ايدئولوژی واگرايی چه هزينه های سنگين مادی و معنوی بر ملت ايران 

تحميل كرده است.
روش��نفكرانه  كردن رخدادهای عادی هميش��ه با ش��عارهای زيبا و احساس پسندی 
همراه است. ش��عارهايی چون: حاكميت منطق و عقالنيت بر رفتارها، پرهيز از هيجان 
و عصبانيت در تعامالت سياس��ی و بين الملل��ی، عزت من��دی و احترام يابی در عرصه 
جهانی، جايگزينی تخصص و دانش به جای قوم گرايی و قبيله گرايی، دوری از تندروی 
و تندخويی، آگاهی از قواعد  بازی، دقت و عفت در كالم، نخبه گرايی و عقالنيت، پرهيز 
از ماجراجويی، جمع  كردن ديپلماسی از خيابان ها و فرستادن مردم )پوپوليست ها( به 
خانه ها و... اكنون تمامی اين شعارهای باسمه ای، بعدی روش��نفكرانه يافته اند و آماده 
شده اند تا مجدداً مرزهای بين واقعيت و خيال را در دولت يازدهم و دولت مردان آن در 
هم آميزند. بازيگردانان و صحنه آرايان اين تراژدی كسل كننده و تكراری همان جريان 
س��نتی واگرايان مكتب هيجان می باش��ند كه ظاهراً در طول تاريخ س��ده اخير ايران، 

مأموريتی جز در هم آميزی واقعيت و خيال و شكست جنبش های مردمی ندارند.
نخبگانی كه جس��ارت آن را ندارند حتی در خياالت خود نيز به delete كردن غرب 
  deleteبينديشند و معتقدند كه اين يك واقعيت انكارشدنی نيست كه غرب را نمی توان
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كرد؛ خواه از آن خوش��مان بيايد خواه نه.1 ظاهراً اين بازی زبانی توسط واگرايان مكتب 
هيجان تا آينده ای پيش بينی ناپذير ب��رای مقابله با  آرمان های انقالب اس��المی و امام 
خمينی دوام خواهد آورد و چه راس��ت گفته بود خمينی كبير كه اين ها سرسپردگانی 

هستند كه با هيچ منطقی خلع سالح نمی شوند.
آن ها نزديك به يك قرن اس��ت كه اين بازی ه��ای زبانی را در گ��وش ملت ما زمزمه 
می كنند كه تغيير س��ريع تصوير ايران در منطقه و جهان به نخبگانی نياز دارد كه قباًل 
هواپيما سوار شده اند )يعنی راه رفتن به غرب را بهتر از راه رفتن به ميان مردم سرزمين 
خود بلدند(، سير هستند )يعنی از س��ر نياز مذاكره نمی كنند بلكه از روی شكم سيری 
شايد گوشه چشمی نيز به منافع مردم داشته باشند(، غذای خوب خورده اند )يعنی كاری 
با فقير و بيچاره های اين سرزمين كه امام آن ها را ولی نعمت اين انقالب می داند، ندارند(، 
زندگی متعارفی داشته اند )يعنی زندگی آن ها هيچ شباهتی به زندگی مردم اين سرزمين 
ندارد(، با جهان آشنايی دارند )تا در صورت احساس خطر  كردن به نقاط امنی كه از قبل 
شناسايی كرده اند و ويزای آن را نيز دريافت داشته اند، پناه ببرند(، منافع ديگران را نيز در 
نظر می گيرند )حتی اگر اين منافع مربوط به كشور جعلی صهيونيست ها و... باشد( و از 
همه مهم تر از ثبات فكری برخوردارند )يعنی اگر دويست سال پيش هم به ما گفته باشند 
برای رس��يدن به تجدد و ترقی بايد از فرهنگ، اعتقادات، ارزش ها، آرمان ها، استقالل، 
عقل و عقالنيت ايرانی � اسالمی دست بكشيم و از فرق سر تا نوك پا فرنگی شويم هنوز 

بر همين عقيده خود ثابت قدم هستند(.2
ما از گذشته و عملكرد اين جريان در تاريخ معاصر سؤال نمی كنيم؛ اگرچه اين پرسش 
را يك ضرورت ب��رای فرزندان اين مرز و ب��وم می دانيم. اما به آن هاي��ی كه متكبرانه به 
انقالبيون دستور می دهند كه سياست خارجی را از خيابان ها جمع كنند و به مردم هم 
نهيب می زنند كه به خانه هايتان برگرديد و كمتر ش��عار بدهيد، توصيه می كنيم كه به 
جای خواندن رمان های روش��نفكرمآبانه در مرز خيال و واقعيت، كمی تاريخ اين مرز و 
بوم را مطالعه كنيد تا بدانيد ديگر ملت ايران سرنوش��ت خود را به دس��ت نخبگانی كه 
شما شاخص های آن را برشمرديد نمی دهد. انقالب اسالمی مرزهای سياست متعارف را 
كه تحت سيطره گفتمان های رسمی در فلسفه سياسی غرب است درنورديده و تا اين 
انقالب و انقالبيون زنده هستند امكان ندارد اجازه دهند كه مناسبات ظالمانه گذشته در 

1. رك: مصاحبه دكتر محمود سريع القلم با سايت تابناك، همان.
2. همان.
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حوزه سياست داخلی و سياست خارجی جايگزين سياست های انقالبی شود.
واگرايان پيرو مكتب هيجان اگر سر و كاری با متون تاريخی داشتند بايد می فهميدند 
كه فراسوی جهان حكومت ها و قدرت ها، پهنه ای آغاز می شود كه سخنان امام خمينی 
و منابع و نوشته های انقالب اس��المی آن را عرصه واقعی فعاليت ها و پژوهش های خود 
می شناسد. مثل فضاهای فراملی، نهادهای مردم محور و ساختارها و پديده هايی كه تحت 
سيطره دولت ها نيستند. روند ايجادش��ده در دموكراسی های تجاوزگر و توسعه طلب و 
استعمارگرا اگرچه هيچ گاه دست از مبارزه با حقيقت و حقيقت جويان بر نخواهد داشت، 
اما آن گونه نيست كه بتواند همچنان تابع ديوان ساالری های حاكم بر دولت ها و مناسبات 
سنتی موجود ميان حكومت ها تداوم داشته باش��د. حل و فصل مسائل جهانی تاكنون 
خودخواسته در حيطه ژاندارم جهانی يعنی امريكا قرار داشت كه عموماً از طريق سازمان 
بی خاصيتی مثل سازمان ملل س��يطره خود را بر جهان تداوم می بخشيد. اما اين وضع 
ديگر بسيار هزينه بر و شكننده شده اس��ت. از طرف ديگر وضعيت شكننده دموكراسی 
غربی و س��اختار قدرت حاكم بر سياست جهانی كه مبش��ر اين دموكراسی است اميد 
اندكی برای جهان و به  ويژه كشورهای اس��المی منطقه باقی گذاشته است كه اين اميد 
اندك نيز با كشاندن چكمه پوشان توسط دموكرات ها و سكوالرها به خيابان ها و ساقط  

كردن دولت های منتخب مردم بر باد رفت.
اين واقعه همان طور كه مس��ير ملت ايران را از بعد كودتای امريكايی � انگليس��ی 28 
مرداد سال 32 عوض كرد و برای هميشه بی اعتمادی به جريان های مدعی دموكراسی 
غربی و سكوالرها را در حافظه تاريخی ملت ايران نهادينه نمود، بی ترديد بعد از وقايعي 
كه در مصر، س��وريه، بحرين، افغانس��تان، عراق، ليبی، تركيه و تونس اتفاق افتاد تمام 
تالش  های غرب در دويست س��ال گذش��ته را بر باد داد. دموكرات های اصالح طلب در 
مصر با كشاندن چكمه پوشان به خيابان و ساقط كردن غيرقانونی دولت مرسی به نوعی 
تير خالص را به دموكراسی مدل غربی در جهان اسالم شليك كردند؛ همان خطايی كه 
امريكا با كشاندن چكمه پوش��ان رژيم پهلوی به خيابان در كودتای 28 مرداد و ساقط  
كردن دولت مصدق مرتكب شد و راه ملت ايران را برای هميشه از راه غرب و غرب گرايان 

جدا كرد. 
اكنون راه حلی كه برای گسترش عرصه عملكرد سياس��ی مردم و رهايی از استبداد و 
استعمار غرب نزديك تر به نظر می رسد بازگشت عقالنی به الگوهای بومی مردم ساالری 
در فرهنگ اسالمی است؛ يعنی همان راه نهضت امام خمينی بعد از كودتای 28 مرداد. 
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چنين راهی مس��لمانان منطقه را قادر می س��ازد تا مناس��بات فكری و سياسی خود را 
فشرده تر كنند و در راه عاليق سياسی مشترك و بومی خود گام بردارند.

برخالف توهمات واگرايان، بعد از بيداری اسالمی در منطقه، گرايش فراگير در ميان 
حكومت های س��يطره جوی غربی، به هيچ وجه جهانی كردن دموكراس��ی نيست بلكه 
منطقه ای و محلی  كردن جريان بيداری اسالمی است. تالش امريكا و صهيونيسم جهانی 
در سه دهه گذشته برای ناكارآمد نشان  دادن انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی 
دليل محكم اين ادعاس��ت. غرب با تمام توان به دنبال آن است كه الگوپذيری از انقالب 

اسالمی را حتی در حد بومی و محلی نيز مخدوش سازد.
تمام القائات سه دهه گذش��ته اصالح طلبان غرب گرا اين بود كه بگويند فقه از عهده 
وظيفه سنگينی كه امام خمينی و نظريه واليت فقيه در نظام جمهوری اسالمی به آن 
داده اس��ت در جهان مدرن برنمی آيد؛ اين وظيفه عبارت است از درك مفهوم واقعيت 
تاريخ��ی و فهميدن حوادثی كه موجب ش��د اي��ران و جهان چنان فهميده ش��وند كه 
هستند نه چنان كه ديگران نشان می دهند. امام وظيفه سنگين نگهداری فضای زندگی 
مسلمانان در چنين جهانی را بر عهده فقه نهاد و آن را تئوری واقعی زندگی در اين جهان 

ناميد.
كارگزاران بين الملل گرای ايران در س��ه دهه گذشته كه خود را اصالح طلب می نامند 
تمامی ترفندهای خود را به كار گرفتند تا نشان دهند كه وضعيت جهانی و بيرونی انقالب 
اسالمی نسبت به ايران و انقالب نوميدكننده و شكننده است و اين نااميدی از زمانی آغاز 
شد كه انقالب اسالمی با پرسش های قديمی و متافيزيكی اسالمی كه در جهان مدرن 
فعاليتی ندارد می خواسته با جهان جديد رو به رو شود. آن ها هيچ گاه باور نمی كردند كه 
انقالب اس��المی بتواند در مقابل ضربات و تهاجمات جهان مدرن نه تنها پايداری كند 

بلكه با سازند گی های خود گشودگی  نوينی در عالم ايجاد نمايد.
اكنون اگر از مرز ميان حقيقت و خيال عبور كرده و وقايع س��ه دهه گذشته را مجدداً 
ارزيابی كنيم ب��ه اين نتيجه خواهيم رس��يد كه اق��دام وادادگان در جري��ان تحريم و 
ذوق زدگی آن ها در برقراری رابطه ميان ايران و امريكا پس از روی كار آمدن دولت آقای 
روحانی و گرفتار شدن در دام اين توهم كه امريكا بدون گرفتن هزينه های جبران ناپذير، 
مردم ايران و انقالب مردم ايران را به رسميت خواهد شناخت اگر نگوييم مبتنی بر جهل 
مركب نسبت به ماهيت و مبادی فكری حاكم بر غرب است، بايد گفت كه گرفتار آمدن 

در مرز واقعيت و خيال می باشد.
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جا دارد بار ديگر راهبردهای خمينی كبير را بازخوانی كنيم كه فرمود:
... نكت��ه مهمی ك��ه همه ما باي��د به آن توج��ه كني��م و آن را اصل و 
اساس سياس��ت خود با بيگانگان قرار دهيم اين است كه دشمنان ما و 
جهان خواران تا كی و تا كجا ما را تحمل می كنند و تا چه مرزی استقالل 
و آزادی ما را قبول دارند. به يقين آنان مرزی جز عدول از همه هويت ها 
و ارزش های معنوی و الهی مان نمی شناسند. به گفته قرآن كريم، هرگز 
دست از مقاتله و ستيز با ش��ما بر نمی دارند مگر اينكه شما را از دينتان 
برگردانن��د. ما چه بخواهيم و چ��ه نخواهيم صهيونيس��ت ها و امريكا و 
شوروی در تعقيبمان خواهند بود تا هويت دينی و شرافت مكتبی مان را 
لكه دار نمايند. بعضي مغرضين ما را به اعمال سياست نفرت و كينه توزي 
در مجامع جهاني توصيف و مورد شماتت قرار مي دهند، و با دلسوزي هاي 
بي مورد و اعتراض هاي كودكانه مي گويند جمهوري اس��المي س��بب 
دشمني ها شده است و از چشم غرب و ش��رق و ايادي شان افتاده است. 
كه چه خوب است به اين سؤال پاسخ داده شود كه ملت هاي جهان سوم 
و مس��لمانان و خصوصاً ملت ايران در چه زماني نزد غربي ها و شرقي ها 
احترام و اعتبار داشته اند كه امروز بي اعتبار شده اند! آري؛ اگر ملت ايران 
از همه اصول و موازين اس��المي و انقالبي خود عدول كند و خانه عزت 
و اعتبار پيامبر و ائمه معصومين � عليهم الس��الم � را با دست هاي خود 
ويران نمايد آن وقت ممكن اس��ت جهان خواران او را به عنوان يك ملت 
ضعيف و فقير و بي فرهنگ به رسميت بشناسند ولي در همان حدي كه 
آن ها آقا باشند ما نوكر، آن ها ابرقدرت باشند ما ضعيف، آن ها ولي و قيم 
باش��ند ما جيره خوار و حافظ منافع آن ها، نه يك ايران با هويت ايراني 
� اسالمي، بلكه ايراني كه شناس��نامه اش را امريكا و شوروي صادر كند؛ 
ايراني كه ارابه سياست امريكا و شوروي را بكشد و امروز همه مصيبت و 
عزاي امريكا و شوروي شرق و غرب در اين است كه نه تنها ملت ايران از 
تحت الحمايگي آنان خارج شده است كه ديگران را هم به خروج از سلطه 

جباران دعوت مي كند...1
اين بازخوانی نش��ان می دهد اوالً برخالف توهمات كسانی كه فكر می كنند در فضای 

1. صحيفه امام، ج21، ص90.
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جهانی شدن لفظ استقالل منسوخ شده است و كس��انی كه فكر می كنند برای ترقی و 
تجدد بايد عالوه بر اس��تقالل، هويت و اصالت خود را نيز قربانی كنيم اين س��ه مسئله 
در راهبردهای استراتژيك امام س��ه ركن علل موجده انقالب اسالمی و نظام جمهوری 
اسالمی است و هيچ فرد و دولتی اجازه معامله بر سر اين اركان را ندارد ثانياً آن هايی كه به 
وعده های استكبار جهانی به سردمداری امريكا دل می بندند و حيات سياسی، فرهنگی 
و اقتصادی ما را به اين وعده ها پيوند می زنند به رغم اين كه خود را بين الملل گرا و نخبه 
سياسی می پندارند تا چه حد درك نادرست و حقيری از ماهيت سياست در غرب دارند. 
سياست در غرب نش��انی از حقيقت ندارد تا بتوان بر مبنای آن به وعده ها و پيمان های 

بين المللی غربی ها اميدوار بود.

چرا نباید به غربی که راه حقيقت و سياست را از هم جدا می داند اعتماد کرد؟
هيچ چيز به اندازه سخنانی كه در ابتدای اين نوشته از خمينی كبير آمده است وضعيتی 
را كه اكنون جريان های مخالف انقالب اس��المی و نظام جمهوری اسالمی در نسبت با 
ايران دارند به درستی تبيين نمی كند. با توجه به عمق نگاه امام پيرامون رابطه بين امريكا 
و ايران كه به نظر می رسد فراسوی همه تحليل های سياسی، تحت تأثير شناخت مبادی 
فلسفه سياسی غرب و تفاوت صورت بندی های آن با فكر اسالمی و ايرانی است و با توجه 
به تجربه تاريخی اين روابط، كه خيلی ها تالش می كنند تا آن را از حافظه تاريخی ملت 
ايران پاك نمايند، اين پرسش بنيادی مطرح است كه به رغم واقعی و حقيقی بودن اين 
زمينه های فكری و تجربه تاريخ��ی، چرا هنوز عده ای كه خ��ود را طرفدار منافع ملی و 
تماميت ارضی و آزادی ملت ايران می دانند و در گذشته بيش از همه بر تنور غرب ستيزی 
و س��ازش ناپذيری می دميدند، امروز با مخالفت خوانی های كور و خش��مگين و از همه 
بدتر وادادگی ضدانقالبی، انقالب و نظام جمهوری اس��المی را متهم به غرب ستيزی و 

فرصت سوزی می كنند؟
اگر دقيق به عمق س��خنان ام��ام در باال توج��ه كنيم به نظر می رس��د مب��ادی اين 
كج فهمی های كور را درخواهيم يافت. امام در نگاه عميق و دقيقی كه به مبادی معرفت 
دارد گويی می داند كه در غرب راه حقيقت و سياس��ت از هم جداست! اين مسئله چون 
نقطه عزيمت اختالف فكر اسالمی با فكر غربی در حوزه سياست است اجازه بدهيد آن 

را از ديدگاه يكی از متفكران معروف سياست در غرب تبيين كنم.
هانا آرنت می گويد: 
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هيچ كس هرگز ترديد نداش��ته اس��ت كه حقيقت و سياس��ت با هم 
رابطه ای ناسازگار دارند و تا آنجا كه من می دانم هيچ كس راست گويی 
را جزء كارايی های سياسی نمی شمارد. دروغ همواره به منزله وسيله ای 
ضروری و توجيه پذير نه تنها برای حرفه مردم فريبان يا سياست پيشگان 

بلكه برای فعاليت مردان سياسی نيز تلقی می شده است.1 
آرنت مبادی و مبانی جوهر فلسفه سياسی غرب را بر مال كرده است و معتقد است كه 
اين مسئله سرشت و منزلت حقيقت و سياست را تبيين می كند. چرا از نظر غربی ها اين 

ناسازگاری ميان حقيقت و سياست وجود دارد؟ 
آيا ناتوانی در جوهر حقيقت برای اعمال قدرت و فريبكاری در جوهر سياس��ت برای 

كسب، حفظ و بسط قدرت، علت اصلی اين ناسازگاری است؟ 
آيا به خاطر آن است كه در فكر غربی برای بقای جهان، فدا سازی حقيقت از فداسازی 

هر اصل يا فضيلت ديگری بی اثرتر است؟ 
آيا ستيز ميان حقيقت و سياست در غرب از نظر تاريخی از دو شيوه متضاد زندگی پديد 

آمد؛ شيوه زندگی »متن محور« و شيوه زندگی »نفس محور«؟
آيا با دو گونه از معرفت سياسی سر و كار داريم؛ معرفتی كه ناظر به حقيقت است و نگاه 
حكيمانه به سياس��ت دارد و معرفتی كه ناظر به واقعيت های زندگی شهروندی است و 
حفظ و بسط اين زندگی را اصل می داند؛ حتی اگر ناچار باشيم ساير فضيلت هايی را كه 

به آن فضيلت های اخالقی می گويند، قربانی كنيم؟
پاسخ به اين پرس��ش ها در ظرفيت اين نوشتار نيس��ت اما آنچه آموختنی و راهبردی 
اس��ت و امام خمينی نيز در نظر داش��ت ما را متوجه همين نكات راهبردی نمايد اين 
است كه در تعامل با غربی ها مبادی و مبانی اعتقادی آن ها را در چانه زنی های سياسی 
فراموش نكنيم؛ زيرا كشمكش حقيقت و سياست كه غربی ها پاره ای اوقات از آن تحت 
عنوان كش��مكش حقيقت و واقعيت، گاهی ه��م تحت عنوان تقابل دان��ش و ارزش يا 
كش��مكش حقيقت و تفكر نيز ياد می كنند، يك كش��مكش مقطعی يا موضعی نيست 
بلكه كشمكش��ی تاريخی اس��ت. به قول آرنت، در بنياد فلس��فه سياسی غرب هميشه 
حقيقت گوي��ان و حقيقت جويان در معرض تحقي��ر و توهين اهل سياس��ت بوده اند و 
افالتون در تصوير داستان درگيری سقراط با اهل سياست يونان، به نحو گويايی فرآيند 

1. هانا آرنت، ميان گذشته و آينده، هشت تمرين در انديشه سياسی، ترجمه سعيد مقدم، تهران، اختران، 1388، 
ص297.
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ستيز حقيقت گويانی چون سقراط را با سياست بازانی كه تاب فهم حقيقت را نداشتند 
نشان می دهد. ستيز ميان فيلسوف كه در بنياد فلسفه غرب نماد حقيقت گويی است و 
شهروندانی كه در جهان سايه ها در غارش��ان با صلح و صفا با هم زندگی می كنند و تنها 
واقعيت سايه ها را می بينند و تماشاگر تصويرها هس��تند و با چيزی تضاد ندارند نمونه 

عينی تضاد حقيقت و سياست است.  
بنابراين از نظر اغلب فيلسوفان مدرن در غرب و در رأس آن ها، ماكياولي، توماس هابز، 
كانت و ديگران، همگان از هر حقيقتی كه مغاير با نفع يا خوش��ی كسی نباشد استقبال 
می كنند. با اين تفاصيل حقيقت در غرب خنثی اس��ت و ب��ه موضوعاتی می پردازد كه 
آدميان به آن اهميتی نمی دهند مثل حقايق رياضی و نظريه های خط و شكل كه مغاير با 
جاه طلبی ها، نفع و خوشی آدميان نيست. آرنت به نقل از توماس هابز انگليسی می گويد 
اگر اين نظريه كه سه زاويه يك مثلث بايد برابر با دو زاويه يك مربع باشند مغاير با حق 
سلطه هر كسی می بود يا با منافع كسانی كه قدرت را در دست دارند مغايرت می داشت، 
در آن صورت اگر هم نفی و انكار نمی شد، افراد ذينفع دست كم از طريق سوزاندن همه 

كتاب های هندسه، آن را سركوب می كردند...1
اين كه رهبر معظم انقالب در صحبت های اخير خود فرمودند: »من ديپلمات نيستم؛ 
من يك انقالبی هستم«، شايد ناظر به همين معنا از سياست در غرب باشد. ايشان اين 
گزاره را به بيانی فرمودند ك��ه غربی ها موضع فتوای يك فقيه ي��ا يك انقالبی مؤمن به 
آرمان ها را با تلقی غربی از اين مفاهيم در سياست و چانه زنی های سياسی يكی نپندارند؛ 
زيرا دوگانگی واقعيت و ارزش در نهاد فكر غربی به طور تاريخی نهادينه شده است؛2 در 
حالی كه در مبادی فكر اسالمی، داوری های ارزش��ی ذهنی نيستند بلكه به طور عينی 

صادق و داخل در حوزه عقل می باشند.
امام خمينی در داستان مربوط به سلمان رشدی و ساده لوحی بعضی از كارگزاران ايرانی 
كه تصور می كردند اگر كمی كوتاه بياييم و از مواضع خود عدول كنيم فضای تهاجمی 
غرب عليه ايران اسالمی و نظام جمهوری اسالمی تلطيف خواهد شد، به درستی به همين 

معنای تفاوت فهم حقيقت و سياست در غرب و در مكتب اسالمی اشاره می كنند:
آنان كه هنوز بر اين باورند و تحليل مي كنند كه بايد در سياست و اصول 
و ديپلماس��ي خود تجديدنظر نماييم و ما خامي كرده ايم و اشتباهات 

1. هانا آرنت، همان، ص301�300.
2. برای مطالعه رك: هيلری پاتنم، دوگانگی واقعيت / ارزش، ترجمه فريدون فاطمی، تهران، مركز، 1385.
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گذشته را نبايد تكرار كنيم و معتقدند كه شعارهاي تند يا جنگ سبب 
بدبيني غرب و شرق نسبت به ما و نهايتاً انزواي كشور شده است و اگر ما 
واقع گرايانه عمل كنيم آنان با ما برخورد متقابل انساني مي كنند و احترام 
متقابل به ملت ها و اسالم و مسلمين مي گذارند؛ اين يك نمونه است كه 
خدا مي خواست انتشار كتاب كفرآميز آيات شيطاني در اين زمان اتفاق 
بيفتد و دنياي تفرعن و استكبار و بربريت چهره واقعي خود را از دشمني 
ديرينه اش با اسالم بر مال س��ازد تا ما از ساده انديشي به  در آييم و همه 
چيز را به حساب اشتباه و س��وء مديريت و بي تجربگي نگذاريم و با تمام 
وجود درك كنيم كه مسئله اشتباه ما نيست، بلكه تعهد جهان خواران به 
نابودي اسالم و مسلمين است و اال مسئله سلمان رشدي آن قدر برايشان 

مهم نيست كه همه صهيونيست ها و استكبار پشت سر او قرار گيرند...1
با تفاصيل مذكور، اگر كس��ی يا دولتی يا جريانی در تعامل با غربي��ان، نظری به اين 
مبادی نداشته باشد و آن را ناديده انگاشته يا ساده نمايد يا موذيانه آن را ناشی از تمايل 
ما شرقی ها به »توهم توطئه« قلمداد كند خواسته يا ناخواسته ما را از جهان واقعی جدا 
ساخته و به جهان كپی ها يعنی همان جهان سايه هايی كه هيچ چيز در آن اصلی نيست 
می كشاند تا حقايقی كه پيرامون ما در حال وقوع است را در نيابيم و مانند دوره قاجاريه 
و دوره سياه پهلوی، روس، انگليس و امريكا برای ما تصميم بگيرند و شاهرگ های حيات 

اقتصادی، فرهنگی و سياسی كشور دست صهيونيست ها، بهايی ها و ازلی ها باشد.

سخن نهایی
كسانی كه به دولت مردان توصيه كردند كه ديپلماسی را از خيابان ها جمع كنند و به 
انقالبيون هم گفتند كه به خانه ها برگردند، اميدواريم از برخورد دولت مغرور، متكبر و 
پيمان شكن امريكا بعد از ضعفی كه در سازمان ملل از خود نشان دادند، عبرت گرفته و 
به جای اين كه به ملت ايران انتقاد نمايند كه چرا پديده ها و رخدادها را آن گونه كه خود 
می پندارند يا می بينند، نمی بينند، به باور تاريخی اين ملت در بی اعتمادی به دشمنانی 
كه جز اضمحالل آزادی، اس��تقالل و تماميت ارضی ايران عزيز نمی انديش��ند، ايمان 

بياورند.
اگرچه بارها اين افراد ادعا كرده اند كه بين الملل گرا هس��تند و جهانی می انديش��ند و 

1. صحيفه امام، ج12، ص129.
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در متون و ادبيات جهانی  ش��دن نيز لفظ استقالل منسوخ شده اس��ت،1 اما با همه اين 
كج انديش��ی های تاريخی، به تبعيت از رهبر بزرگوار انقالب اس��المی م��ا هم به گروه 
ديپلماس��ی دولت يازدهم خوش��بين هس��تيم. اما از ملت ايران نبايد انتظار داشت كه 
نگران آزادی و استقالل خود نباشد. مخصوصاً از اين جهت كه در سطوح مشاوران عالی 
رئيس جمهور دولت يازدهم كس��انی هستند كه به مفهوم اس��تقالل، مقاومت انقالبی، 
پايداری در اصول و اصالت ها و هويت های ملی و اسالمی اعتقادی ندارند و اين مفاهيم 

را منسوخ شده می پندارند!!
همان طوری كه اين ها بارها برای تحقير ملت ايران و توجيه استبداد و استعمار گفته اند: 
اطوار، حاالت و بيانات هر كس��ی و چيزی در درون ساختارش��ان نهفته است، می توان 
مكتب هيجان و سرس��پردگی به ايدئولوژی وادادگی را نيز بخش��ی از ساختار جريان 
اصالح طلبی در دوران معاصر دانست. به قول ظريفی كه گفت: دمپايی جوری طراحی و 
ساخته شده است كه بتوان آن را بی كمك دست و خم شدن پوشيد. دمپايی يادآور نفرت 
از كرنش و خم  شدن اس��ت. وجود افرادی مثل كسانی كه لفظ استقالل را منسوخ شده 
می پندارند در هر دولتی در نظام جمهوری اسالمی يادآور كرنش و خم  شدن در مقابل 
استكبار جهانی و دشمنان ملت ايران است و ما نبايد از كنار اين مسئله به سادگی عبور 

كرده و نگرانی خود را ابراز ننماييم.
ظاهراً بعضی از كسانی كه اكنون جايی برای خود در دولت يازدهم پيدا كرده اند خود 
را بدهكار ملت ايران و انقالب اسالمی نمی دانند. حتی خود را بدهكار احترام به آرمان ها 
و آرزوهای مردم هم نمی دانند. برای همين دست هايشان را در جيب شلوارشان پنهان 
كردند تا مجبور نباشند برای احترام به ديگران دستی تكان دهند. اما آرنج هايشان كه 
به اطراف باز شده اس��ت آماده اس��ت تا به هركس و هرچيز كه از راه برسد تنه بزند. آن 
كسانی كه توصيه كردند سياست خارجی را از خيابان ها جمع كنيد و گفتند پوپوليسم 
)بخوانيد مقاومت مردمی( را كنار بگذاريد و به خانه هايتان برگرديد، در دو دهه گذشته 
از جنس همان هايی بودند كه در ظاهر دستشان را داخل جيبشان كرده بودند تا مجبور 
نباشند احترام بعضی چيزها را كه برای ملت ايران بسيار حياتی است نگه دارند. اما امروز 
آرنج هايشان را به گونه ای باز كرده اند كه به هرچيز و هركس تنه می زنند. اين افراد مغرور 
و متكبر حتی حرمت اس��تقالل، آزادی، عزت، مقاومت، اصالت، هويت و مصلحت ملت 

ايران را نيز نگه نداشته اند. 

1. محمود سريع القلم، ايران و جهانی شدن، همان، ص128.
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با وجودی كه خود گرفتار كم دانش��ی يا بی دانش��ی و حس تعارض و تقابل با ديگران 
هستند ولی ديگران را متهم به اين رذائل می س��ازند و اسم اين هيجانات و عصبانيت ها 
را ادب می گذارن��د. خود را متفكران همس��از با تحوالت جهانی معرف��ی می نمايند اما 
داللت های سياسی كار آن ها مورد ترديد است. بی تدبيری رفتار آن ها را در آستانه سفر 
به سازمان ملل، مذاكره با امريكا و از همه مهم تر مذاكرات هسته ای ژنو می توان مشاهده 

كرد.
جا دارد ملت ايران از كس��انی كه خود را جهانی و نخبه سياس��ی می دانند سؤال كند 
كه بر اس��اس كدام منطق عقلی كه پيوس��ته دم از آن می زنيد و انقالبي��ون را فاقد اين 
منطق می دانيد، درست در آستانه مذاكره با دشمنان ملت ايران آن چنان سياست های 
ناجوانمردانه تحريمی غرب عليه ايران را كارساز جلوه می دهيد كه تمامی راه های گرفتن 
امتياز برای ملت ايران بسته شود و اسم اين جهالت را منطق عقالنيت می ناميد؟! در كدام 
كتاب روابط بين المللی كه شما در دانش��گاه تدريس می كنيد نوشته شده است كه اگر 

با دستان خالی پيش دشمنان خود برويد می توانيد پيروز، موفق و سربلند برگرديد؟
اين رفتارها نشان می دهد بوق و كرناهای جهانی  بودن نخبگان سياسی بين الملل گرا 
فاقد داللت های سياس��ی اس��ت. اگر چه در حوزه خصوص��ی و در كالس درس خود را 
آزادی خواه، غيرايدئولوژيك، عالقه مند ب��ه نمادهای هنری و فرهنگی ايران، متخلق به 
ابعاد اخالقی و عرفانی دين، متوجه به ابعاد زيباشناس��انه زندگی، دارای تفكر كاربردی 
و واقع بينانه در زندگی و اهل  كار و تعام��ل با جهان بيرون معرفی می كنند اما1 در حوزه 
عمومی شديداً مستبد، وابسته و بی هويت عمل كرده و ادعاهايشان فايده ای برای حوزه 

عمومی ندارد و تا به امروز كمكی به پيشبرد حيات سياسی ايران نكرده است. 
اين افراد به درس��تی همان هايی هس��تند كه توس��ط همفكران خود به دقت معرفی 

شده اند: 
پايه اصالحات، وفاداری به نظام و قانون اساسی است اما لزوماً اعتقاد به 
آن نيست؛ يعنی اين رابطه به هر دليلی می تواند برقرار شود )يا گسسته 
گردد( يا به علت نگرانی از آلترناتيوهاس��ت يا آن كه نقاط مثبت وضع 
موجود بيش از نقاط منفی آن ارزيابی می شود يا هزينه انقالب بسيار باال 

و دستاوردهايش دقيقاً قابل ارزيابی نيست...2

1. رك: محمود سريع القلم، ايران و جهانی شدن، همان.
2. تاج زاده، اصالحات در برابر اصالحات، تهران، طرح نو، 1383، ص10.
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اين همان تناقض آشكار بين حقيقت و سياست در ايدئولوژی اصالح طلبی در دوران 
معاصر اس��ت كه مردم ايران نگران آن هس��تند كه دولت يازدهم گرفتار آن ش��ود و با 
مش��اوره های گمراه كننده كسانی كه اعتقادی به اس��تقالل ملت ايران ندارند به همان  
گردابی بيفتد كه در سياست اس��المی از اين گرداب به عنوان گرداب واگرايی و ارتداد 
سياسی ياد می ش��ود. بنابراين ما حق داريم از رئيس جمهور محترم خود بخواهيم كه 

پيرامون بعضی از مشاورين عالی خود بيشتر بينديشند.
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حسن شمس آبادی1
چکيده

كانون های مذهبی به طور سنتی يكی از مراكز مبارزه با رژيم پهلوی بود. اين كانون ها 
نقش ويژه ای را در پيروزی انقالب اس��المی ايفا می كردند. س��بزوار از جمله شهرهايی 
بود كه از سال های قبل از انقالب جلسات مذهبی بسياری در آن برگزار می شد. مساجد 
جامع پامنار، آقا بيگ و جلس��ات دعای ندبه كه گاه به علت خفقان ش��ديد رژيم حاكم 
به طور مخفيانه در منازل متدينين برگزار می شد، از جمله پايگاه ها و كانون های فعال 
مذهبی در اين شهرستان بودند. اين پايگاه های مذهبی در سال های نزديك به پيروزی 
انقالب رنگ سياسی به خود گرفتند و نقش مهمی در روشنگری توده ها، دعوت از وعاظ 
انقالبی، رونق راهپيمايی ها و اوج گيری انقالب در س��بزوار داش��تند. در مقاله پيش رو 
سعی شده تا حد امكان كانون های مذهبی و نقش وعاظ مدعو به سبزوار مورد واكاوی 

قرار گيرد.
کليدواژه ها: مساجد، روحانيون و وعاظ، سبزوار، جلسات مذهبی.

1. كارشناس ارشد تاريخ ايران اسالمی و پژوهشگر تاريخ معاصر

نقش کانون های مذهبی در مبارزه با رژیم پهلوی و 
پيروزی انقالب اسالمی

»مطالعه موردی: شهرستان سبزوار در سال های 1348-1357«
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مقدمه
قبل از پي��روزی انقالب اس��المی، در اغلب ش��هرها 
جلس��ات مذهبی و كانون هايی چون مس��اجد، تكايا و 
بيوت علما نقش مهمی در آگاه س��ازی مردم نسبت به 
اوضاع سياس��ی و اجتماعی ايفا كرده اند. در شهرستان 
سبزوار همچون ديگر شهرها، جلسات مذهبی مختلفی 
در مس��اجد و تكايا برپا می شده كه نس��بت به شرايط 
زمان گاه آشكار و گاه پنهان بوده است. در اين راستا در 
اواخر دهه چهل شمسی جلسات متعددی در مساجد 
جامع پامن��ار، آقا بي��گ برگزار می ش��د؛ اين مجالس 
مذهب��ی عموم��اً در بيوت علم��ای ش��هر و همچنين 
متدينين برگزار می ش��د. جلس��ات هفتگی در منزل 
علی اكبر تبرايی، برگزاری دعای س��مات در منزل پدر 
شهيد مظهری1 با سخنرانی حجج اس��الم علی محمدی و حسين شهرستانی2 در آنجا و 

ده ها جلسه ديگر مذهبی تنها بخشی از اين جلسات بوده است. 

1. فرزند ايشان در جنگ تحميلی به فيض شهادت نايل شد.
2. حجت االسالم حسين شهرستانی فرزند محمدحسين در  سال  1312 در سبزوار متولد شد و به علت فقدان 
استاد برجسته در حوزه علميه سبزوار، به مشهد رفت. دروس س��يوطی، مطول ، شرح  نظام ، معالم  و حاشيه  را نزد 
شيخ  محمدتقي  نيشابوري  معروف به اديب نيشابوری كه در مدرسه  خيرات  خان  تدريس می كرد، آموخت. ايشان 
همچنين به مدت يك سال درس لمعه را از محضر  ميرزا احمد مدرس  معروف به نهنگ العلما فرا گرفت. شهرستانی 
سپس جهت ادامه تحصيل رهس��پار قم شد تا از محضر اساتيد آن ديار كس��ب فيض نمايد. ايشان در قم عالوه بر 
فراگيری مجدد لمعه ، رسائل  و مكاس��ب ، در درس فقه و اصول حضرت امام در مسجد سلماسی و محقق داماد و 

همچنين درس فقه آيت اهلل گلپايگاني  شركت كرد. 
از هم مباحثه های وی در قم س��يد محمد ش��اه چراغي  و برخی از ط��الب دامغانی بودند. ايش��ان پس از پايان 
تحصيالت به زادگاه خويش بازگشت. شهرس��تانی قبل از پيروزی انقالب به همراه ديگر روحانيون نقش اساسی 
در آگاهی بخشيدن به توده های مردمی داشت و نام ايش��ان در ذيل اكثر اعالميه ها و اطالعيه های صادره از سوی 
جامعه روحانيت شهرستان به چشم می خورد. جلسات مذهبی او در مسجد آقابيگ، اعتراض به درج مقاله روزنامه 
اطالعات در توهين به امام و خودداری از اقامه نماز جماعت در اعتراض به اين مسئله، ارسال تلگراف تسليت به امام 
به مناسبت شهادت فرزندش حاج آقا مصطفی، مناظره علمی با حبيب اهلل آشوری و سران جريان انحرافی او تنها 

گوشه هايی از فعاليت های ايشان قبل از پيروزی انقالب است.
در دوران جنگ تحميلی نيز مسجد آقابيگ در خيابان شريعتمداری كه نامبرده امام جماعت آن را بود، پايگاهی 
فعال در اعزام رزمندگان به جبهه های جنگ به شمار می رفت. ايشان ضمن تدريس در حوزه علميه و دانشگاه های 
سبزوار، مدت های مديدی امام جماعت مسجد شهيد توسلی را بود و به تبليغ معارف ناب اسالم و انقالب پرداخت.
اين عالم ربانی پس از س��ال ها تدريس و تبليغ معارف اس��الم در روز 24 خرداد 1389 برابر با اول رجب س��ال 
1431ق از دنيا رفتند. )آرشيو مركز اسناد انقالب اسالمی، مصاحبه  با حجت االسالم حسين  شهرستاني ، ج اول، 

شماره  كاست 8157، 1386/2/2(.

یکی از کانون های مذهبی 
در  مهمی  نقش  که  فعال 
انقالب اسالمی و از آن مهم تر 
در دوران جنگ تحميلی ایفا 
کرد، مسجد آقا بيگ واقع در 
خيابان شریعتمداری بود. این 
مسجد به دليل واقع شدن در 
مرکز شهر و نزدیک  بودنش 
به مساجد جامع و پامنار 
از جمله مراکزی بود که 
سخنرانی های مذهبی متعددی 
پيرامون مسائل روز و در 
موارد معدودی سخنرانی های 

سياسی در آن برگزار می شد
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در س��ال های 1348و 1349ش اين جلس��ات روندی منظم به خود گرفت و اغلب به 
طور مخفيانه در شب های دوش��نبه و جمعه در منازل حجت االسالم سيد محمدحسن 
علوی، حاج اسماعيل صفار، محمدتقي مروجي، حسين هراتي و محمد حسين فاضل1 
برگزار می ش��د. مباحث ديني و قرآني، تفس��ير و نهج البالغه مهمترين محورهاي اين 
جلسه بود. اكثر ش��ركت كنندگان جلسه جوانان مذهبي و قش��ر دانشجو بودند. برخی 
از افراد ش��ركت كننده در اين مجالس عبارت بودند از: عبداهلل وه��اب زاده، محمدتقی 
نوشاهی، لطفی، ش��كری، علی پور، حس��ين شهرستانی، حجت االس��الم سيد محمد 
اخالقی،2 علی اصغر صفار و... البته در اين گونه جلس��ات روحاني��ون و وعاظ مدعو هم 

شركت می كردند.3
با گ��ذر زم��ان و در اوايل ده��ه پنجاه، تع��داد ش��ركت كنندگان اين جلس��ه به نحو 
چشمگيری افزايش يافت، البته اين مسئله از چشم شهربانی سبزوار دور نماند؛ چنانچه 
سرهنگ آل احمد رئيس شهرباني وقت س��بزوار با فراخواندن محمدحسين فاضل �  از 
دست اندركاران برپايي جلسه مذكور� به شدت از ايشان انتقاد و او را تهديد مي كند كه 
1. محمدحس��ين فاضل در خانواده ای مذهبی در سبزوار متولد ش��د. از كودكی به قرآن و تفسير عالقه داشت. 
در دبس��تان دولتی نقابش��ك تحصيل كرد و به ش��عر و ادبيات عالقه وافر داشت؛ به طوری كه ش��اهنامه را كه از 
همكالس��ی اش فرامرز ناوی به امانت گرفته بود را مطالعه و برخی از ابيات آن را از حفظ داش��ت. در ايام جوانی با 
استاد محمدتقی شريعتی و همچنين دكتر علی شريعتی ارتباط داشت. منزل محمدحسين فاضل قبل از انقالب 
از جمله كانون های مهم مذهبی سبزوار بود كه جلسات شب های جمعه با حضور شخصيت های مذهبی و سياسی 
در آنجا تشكيل می شد. از دوستان و همفكران وی می توان به عباس��علی محمودی، فخرالدين حجازی و حسين 
ممتحنی)حميد سبزواری( اشاره كرد. ايش��ان در ضمن پدر شهيد محمد فاضل هس��تند؛ شهيدی كه به همراه 
مجيد كريمی، مجيد مهدوی، مصطفی مختاری و حسن فتاحی نام »گروه اخالص« را بر خود نهاده بودند و اغلب 
آنها در هويزه به درجه رفيع شهادت نايل ش��دند.) نكوداشت حاج محمدحسين فاضل، به كوشش سيد ابوالفضل 

حسيني، ص 11-14(
2. حجت االسالم س��يد محمد اخالقي  فرزند سيدهاشم  در 1315ش  در روس��تای فيض آباد متولد شد. ايشان 
در 1329 به  سبزوار آمد و حدود چهار سال  در خدمت  اس��اتيدی چون حاج  ميرزا اسداهلل فاضلي، تقديری  و سيد 
محمدحسن علوي  درس حوزه آموخت. ايشان در 1333 عازم  مشهد ش��د و چهار سال  با اقامت در مدارس  ميرزا 
جعفر و پريزاد  به تحصيل دروس حوزوی پرداخت. مغني ، مطول  و حاشيه  را نزد شيخ  محمدرضا مهدوي ، معالم  را 
نزد شيخ  حسين  بجستاني  و قسمتي  را نزد سيد جالل  مدرس ، بخش هايی از لمعه  را نزد حاج  ميرزا احمد مدرس  
معروف  به نهنگ  العلما آموخت و حدود يكي،  دو ماه  هم نزد اش��كذري  از فضالي  يزدي  بهره برد. هم مباحثه های 

ايشان در مشهد علي اصغر باغاني  و سيد غالمحسين  حسيني  درودي بودند. 
 اخالقی در سال های 1337 يا 38 جهت ادامه تحصيل به قم رفت تا از محضر علمای آن بهره مند گردد. سطوح  
عاليه  را در خدمت  آيت اهلل مشكيني ، آيت اهلل نوري  همداني  و آيت اهلل جعفر سبحاني  گذراند. بر اثر مشكالت به وجود 
آمده يك سال از درس بازماند؛ اما بعد از مدتی مجدداً به قم  بازگشت و اين بار در درس  خارج  اصول  امام )ره (،  ميرزا 
هاشم  آملي ، شيخ  مرتضي  حائري ، آيت اهلل العظمي  گلپايگاني ، حاج  حسن  فريد  اراكي  و مدتي  هم  در درس  آيت اهلل 
شريعتمداري  حاضر شد. او در 1348 به سبزوار بازگشت و به تدريس در حوزه علميه مشغول شد. ايشان نيز همانند 
ديگر روحانيون سبزوار در تمامی مقاطع انقالب حضور داشت و هم اكنون عالوه بر تدريس، امام جماعت مسجد 

سبزواری ها است.
3. مصاحبه نگارنده با حجت االسالم سيد محمد اخالقی، ج اول، شماره كاست 21708، 1388/7/25.
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در صورت وقوع هر گونه پيشامد ناگواری، ايشان مقصر اصلی خواهد بود. محمدحسين 
فاضل هم با عصبانيت با رئيس شهرباني برخورد و قطعه شعر ذيل را در پاسخ به وي بيان 

مي كند:
تو را تيشه دادند كه هيزم كني                                              ندادند كه بنيان مردم كني1

مهم ترین کانون های مذهبی و سياسی سبزوار
يكی از كانون های مذهبی فعال كه نقش مهمی در انقالب اس��المی و از آن مهم تر در 
دوران جنگ تحميلی ايفا كرد، مس��جد آقا بيگ واقع در خيابان شريعتمداری بود. اين 
مسجد به دليل واقع شدن در مركز ش��هر و نزديك بودنش به مس��اجد جامع و پامنار 
از جمله مراكزی بود كه س��خنرانی های مذهب��ی متعددی پيرامون مس��ائل روز و در 
موارد معدودی سخنرانی های سياسی در آن برگزار می ش��د. امام جماعت اين مسجد 
حجت االسالم حسين شهرستانی از علمای فاضل شهرس��تان بود كه به علت سادگی، 
تواضع و جاذبه های معنوی كه داشت قش��رهای مختلف مردم را به حضور و شركت در 
مجالس ترغيب می كرد. از جمله برنامه های ايش��ان در دوران خفقان شاهنشاهی، نقل 
فتاوای امام پس از اقامه هر نماز بود. اين ويژگی ها باعث می شد تا عامه مردم و همچنين 
تحصيل كرده های دانش��گاهی و حوزوی نوعی اقبال به حضور در مسجد داشته باشند. 
مسجد آقا بيگ پس از تعطيل شدن دانش��گاه ها در نيمه دوم سال1357 كماكان پايگاه 
دانش��جويان مذهبی و انقالبی بود و اغلب جلسات سياس��ی آنها در اين مسجد برگزار 
می شد. اين جلس��ات همواره با هماهنگی امام جماعت مس��جد صورت می پذيرفت. از 
جمله سخنرانان اين مس��جد می توان به آقای نقره از طالب جوان و خوش قريحه اشاره 

كرد. نامبرده همچنين در مساجد ديگر شهر نيز سخنرانی می كرد.2 
با وجود اين اغلب جلس��ات مذهبي و ديني در مس��جد جامع برگزار می ش��د. در اين 
جلسات قرآن، مفاهيم، اصول و مباني اعتقادي به افراد آموزش داده می شد. از اساتيدی 
كه سال ها به قشرهای مختلف قرائت و روخوانی قرآن ياد می داد، محمدعلی محمودي 
بود كه در دارالقرآن مسجد جامع تدريس داش��ت؛ البته ايشان تنها نبود و فردی به نام 
آقاي زعفراني كه در سال 54 از عراق اخراج شده و در سبزوار اقامت كرده بود او را ياری 

می رساند. از آنجا كه نامبرده عرب بود، لحن و صوت تدريس می كرد.3

1. نكوداشت حاج محمدحسين فاضل، به كوشش سيد ابوالفضل حسيني، ص21.
2. مصاحبه نگارنده با سيد ابوالفضل حسينی، ج اول، شماره كاست21710، 1388/7/29.

3. مصاحبه نگارنده با حميدرضا كفاش، ج اول، نوار اول، 1389/7/3.
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با ش��دت يافتن اختناق و ايجاد محدوديت های بسيار از سوی رژيم به تدريج جلسات 
مخفيانه ای تحت عنوان دعاهای ندبه در سطح شهر برگزار شد. دعای ندبه حجت االسالم 
حسين شهرستانی در مسجد آقا بيگ، دعای ندبه بازاريان ساكن در محدوده فلكه اسرار، 
جلسه دعای ندبه گروه موس��وم به انجمن حجتيه اي ها و دعاهای ندبه ای كه در منازل 
برگزار می شد از جمله جلساتی بودند كه تحت اين عنوان برگزار می شدند و البته باعث 
تقويت روحيه مذهبی اف��راد انقالبی جهت مقابله با رژيم بودن��د.1 حميدرضا كفاش از 
فعالين انقالب سبزوار درباره برگزاری دعاهای ندبه و ديگر جلسات مذهبی شهرستان 

و نقش آنها در تبيين مبارزه برای انقالبيون چنين می گويد: 
در واقع جلس��ات مذهبي دعاي ندب��ه از مش��هورترين فعاليت هاي 
مذهبي در س��بزوار قبل از انقالب بود و مهم ترين اين جلسات در منزل 
حاج آقاي صفار كه منزلشان باالتر از چهار راه دادگستري واقع شده بود 
برگزار می شد. حجت االسالم فلسفي در منزل ايشان سخنراني داشتند، 
روحانيوني كه دعوت مي شدند از جمله حجت االسالم علی اصغر باغاني 
اصاًل در منزل ايشان مس��تقر بودند يك اندروني و بيروني درست كرده 
بود براي چهره هايی كه براي سخنراني دعوت مي كرد، عصرهاي جمعه 

جلسه قرآن بود، در منزل سخنراني مذهبي بر پا می شد.2
غير از اين مجالس كه از سال های قبل برگزار می شد، مجالس مذهبی ديگری هم در 
سطح شهر برگزار می شد. گردانندگان اصلی اين مجالس طالب سبزواری بودند كه در 
حوزه های علميه قم و مشهد مش��غول تحصيل بودند. آنها در ايام تابستان كه به زادگاه 
خود باز می گشتند، با برگزاری مجالس ياد شده، نقش زيادی در گسترش فرهنگ دينی 
مردم داش��تند. حميدرضا كفاش در خاطرات خود در خصوص نقش اين افراد اين طور 

بيان می كند: 
در اواخر تابستان ها روحانيوني از قم مي آمدند كه در مساجد مختلفي 
به دانش آم��وزان قرآن تدري��س می كردن��د. از جمله اين افراد ش��يخ 
محمدحس��ين قرباني بود كه در خيابان سينما س��عدي ساعت سازي 
داشت و مجله مذهبی پيك شادي و نسل نو كه از مجالت مذهبی قبل از 
انقالب بود را در شهر توزيع مي كرد. او در مسجد باغ انجير سبزوار نماز 

1. مصاحبه نگارنده با حسين قلعه نويی، ج اول، نوار اول، شماره كاست 20786، 1386/3/2؛ مصاحبه نگارنده با 
موسی الرضا امين الزارعين؛ ج اول، شماره كاست21711، 1388/7/28.

2. مصاحبه نگارنده با حميدرضا كفاش، همان.
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مي خواند و روحيه مذهبي داشت. مجله مكتب اسالم براي بزرگساالن 
بود، مجله نس��ل نو براي جوان ها، پيك ش��ادي هم براي كودكان بود؛ 
منظورم اين اس��ت كه اين روحانيوني كه از قم مي آمدند كتاب هايی با 
خود می آوردند. خود من چند كتاب آيت اهلل مكارم را از ايشان گرفتم از 

جمله كتاب بررسي مشكالت نسل جوان و...1
آقای احمد حدادی ديگر فعال انقالب كه در جريان بس��ياری از ح��وادث انقالب در 
سبزوار بوده است، در خصوص كانون ها و مجالس مذهبی سبزوار و كاركردهای سياسی 

آن چنين بيان می كند:
در س��ال های 55 و56 بي��وت علم��ا م��كان خيلی خوب��ی بودند كه 
تش��كل های مذهبی و افراد انقالب��ی در آن حضور پي��دا می كردند و از 
حوادث و اتفاقات خبردار می شدند. مثاًل بيت آقای شهرستانی؛ ايشان 
در مسجد آقا بيگ در خيابان ش��ريعتمداری نماز می خواندند و جوانان 
آنجا برای نماز تجمع می كردند و پس از پايان نماز بحث تفس��ير قرآن 
می گذاشتند، س��يد محمد قريش��ی2 در مس��جد نودهی ها در خيابان 
مركزی نم��از می خواندن��د و گاه جوان��ان در آنجا تجم��ع می كردند. 
حجت االس��الم]غالمرضا[ ش��ريعتمداری در مس��جد س��يادتی نماز 
می خواندند و در ماه رمضان سال 1356 پس از نماز صبح جلسه تفسير 
نهج البالغه داش��تند، اما فعال ترين و مهم ترين مرك��ز، بيت حاج آقای 
علوی بود كه ايشان در خط دهی به جوانان در سال های 55 و56 و به ويژه 
در سال1357 و در ساماندهی حركت های انقالبی و راهپيمايی ها نقش 
مهمی ايفا كردند. بيت ايشان در حقيقت محل تجمع اكثر قشرها چون 
بازاريان، فرهنگيان، دانش��جويان و جوانانی بود كه ب��ا حضور در آنجا 

1. همان.
2. حجت االسالم سيد محمد قريشي فرزند سيد علی در سال 1312ش در روستای ساروق از توابع شهرستان 
سبزوار به دنيا آمد. دوران كودكي و نوجواني را در زادگاه خود گذراند و به كارهای كشاورزي پرداخت. خانواده وی 
بسيار مذهبی بودند و پدرش فرد شناخته شده ای در منطقه بود. تحصيالت مقدماتی خود را در مدرسه اهل البيت 
كنونی سبزوار گذراند. درس تفسير را نزد حاج آقای برهان از اساتيد حوزه علميه سبزوار آموخت. ايشان همچنين 
مدت ده سال در حوزه علميه قم تحصيل كرد و در درس خارج امام حضور يافت. سپس هفت سال در راوند كاشان 
به عنوان مبلغ به امر تبليغ پرداخت؛ اين تبليغات باعث شد تا ساواك قم او را مورد بازخواست و سپس تحت تعقيب 
قرار دهد. او پس از گذشت اين مدت به سبزوار بازگشت و در مسجد امام جعفر صادق سبزوار به اقامه نماز و تفسير 
پرداخت. مواضع كاماًل سياسی او قبل از انقالب به خط دهی صحيح انقالبيون كمك كرد. ايشان به همراه ديگر علما 
در ارسال تلگراف و بيانيه ها فعال بود. پس از پيروزی انقالب عالوه بر تدريس و اقامه نماز در مسجد جامع، به مدت 

ده سال امام جمعه موقت شهرستان را بود.
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از حوادث و اتفاقات باخبر می ش��دند. مس��ائل مختلف بيش��تر در آنجا 
برنامه ريزی می شد. ايشان به قم و مشهد تلفن می زدند و اخبار را كسب 
می كردند. ارتباط ه��ا از بيت حاج آقای علوی با مراجع در قم و مش��هد 
برقرار می شد و در حقيقت اطالعات جديد و دست اول را می توانستيم از 

اين كانال به  دست آوريم...1
از ديگر كانون های فعال قبل از انقالب می توان به مكتب نرجس2 اش��اره كرد. مكتب 
نرجس سبزوار3 شعبه اي از مكتب نرجس مشهد بود كه در سال 1345ش جهت رشد 
معارف ديني خواهران تأسيس ش��د. هدف از تشكيل اين حوزه عبارت بود از: گسترش 
و نش��ر حقايق ديني و معارف اس��المي، ايجاد امكانات و زمينه ه��اي الزم براي تربيت 
خواهران طلبه، تربيت نيروهاي مبلغ براي هدايت فك��ري و عقيدتي مردم در داخل و 
خارج از كشور، اشاعه فضايل اخالقي و... اين مكتب نقش مهمي در برپايي كالس هاي 
آموزشي در نهادها، تحت پوش��ش قرار دادن زنان بي سرپرست، اعزام مبلغ به روستاها 
ايفا كرد. اين مكتب در دوران نهضت حضرت امام در خصوص حضور بانوان در تظاهرات 
و راهپيمايي ها حضوری فعال داشت. اين مكتب شامل چند اتاق كوچك و يك سالن بود 
كه با موكت و فرش های كهنه پوشيده شده بود. كالس های نهج البالغه، اسالم شناسی، 
احكام، عقايد و زبان انگليسی از جمله دروس��ی بود كه در اين مكتب هم زمان و به طور 
مرتب تدريس می شده اس��ت. خانم اكرم نوری فر كه خود از جمله شركت كنندگان در 
اين كالس ها بوده است، در خصوص جايگاه مكتب نرجس در آگاهی بخشيدن به زنان 

و همچنين نقش سياسی اين كانون چنين بيان می كند: 
مكتب نرج��س كالس ه��ای مختلفی داش��ت و دختران ج��وان در 
كالس های اسالم شناسی، نهج البالغه و احكام شركت می كردند. حضور 
خانم ها در مكتب نرجس چنان بود كه سه، چهار اتاق و همچنين سالن 
مركزی مكتب پر از جمعيت می ش��د. در اين جلس��ات همواره بحث و 
تحليل سياسی هم صورت می گرفت. خانم جهانتاج پورهاشم هم كالس 
زبان انگليسی خود را در آنجا تشكيل می داد. در يكی از جلسات بچه ها از 
وی پرسيدند چه زمانی انقالب پيروز می شود؟ ايشان هم با يك قاطعيت 
خاصی گفتند تا تاسوعا و عاشورای حس��ينی. جدای از ايشان آقايان و 

1. مصاحبه نگارنده با احمد حدادی، ج اول، شماره كاست8253، 1386/3/8.
2. جهت اطالع بيشتر ر.ك: دايره المعارف زن ايراني، تهران، بنياد دانشنامه بزرگ فارسي، 1382، ج اول، ص402.

3. مكتب نرجس در خيابان پهلوی سبزوار)سيد جمال الدين اسد آبادی كنونی( واقع شده است.
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خانم های ديگر هم بودند كه به ما خط می دادند. خانم های شركت كننده 
در اين جلسات در تظاهرات هم حضور خوبی داشتند. در ابتدا برخی از 
روحانيون اجازه شركت خانم ها را در راهپيمايی ها نمی دادند، اما خانم 

پورهاشم همواره از مشوقين شركت خواهران در راهپيمايی ها بود.1 
عالوه بر اين كانون ها، جلسات هيئت ها و دس��تجات مذهبی كه در ايام محرم و صفر 
در تكايا، مس��اجد و خيابان ها برگزار می شد هم نقش اساسی در تقويت روحيه مذهبی 
جوانانی داشت كه بعدها در حوادث آن روزها انقالب آ فرين شدند. حميدرضا كفاش كه 

خود پای ثابت اين هيئت ها بوده در اين باره چنين بيان می كند: 
هيئت ها در ماه محرم از جاهاي مختل��ف راه مي افتادند، مركزيت هم 
چهار راه امامزاده يحيي بود، سپس از مقابل مسجد جامع مي گذشتند. 
به هر حال جلس��ات قرآن و جلس��ات مذهبي با محوري��ت حاج  آقاي 
صفار بود. در منزل حاج آقاي فاضل هم مخصوص��اً در ماه هاي رمضان 
و شب هاي قدر و يا در منزل حاج آقاي عرب در كوشك سفلي دعاهای 
متعددي چون دعاي جوش��ن كبير مي خواندند و معموالً تا سحر ادامه 
داش��ت، جمعيت زيادي هم مي آمدند و س��خنراني های متعددی هم 
صورت مي گرفت، منازل علما و بزرگان دو جا تقريباً محوريت داش��ت؛ 
يكي منزل حاج آقاي فخر بود )فخرالدين موس��وي افقهي(، اين مكان 
تقريباً قبل از انقالب مركزيت بود و دوم منزل آقا س��يد محمدحس��ن 
علوي كه از روحانيون متدين و ريشه دار سبزوار بودند. منزل ايشان هم 
قبل از انقالب پايگاه مذهبي و ديني بود. به هر حال سبزوار شهر مذهبي 
بود و به لحاظ دوره هاي قرآن و جلسات و سخنراني ها و دعوت از افراد... 
مركز سخنراني هاي ده شب يا يك ماه بود و معموالً هم از سخنران هاي 

مشهوری  مثل شهيد هاشمی نژاد و...دعوت مي كردند.2
با نزديك ش��دن به پيروزی انقالب اين جلس��ات مذهبی رنگ و بوی سياسی تری به 
خود گرفتند؛ چنانچه در همين جلسات نوارهای س��خنرانی امام و اعالميه های ايشان 
تكثير، منتشر و توزيع می شد. شركت كنندگان در اين مجالس بعدها نقشی اساسی در 

ساماندهی تظاهرات و راهپيمايی ها ايفا كردند.

1. مصاحبه نگارنده با اكرم نوری فر، ج اول، شماره كاست21708، 1388/7/26.
2. مصاحبه نگارنده با حميدرضا كفاش، ج اول، نوار اول، 1389/7/3.
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جلسات انجمن حجتيه
از ديگر جلسات مذهبی شهرستان، جلساتی بود كه از سوی گروهی موسوم به انجمن 
حجتيه يا همان انجمن ضد بهاييت برگزار می شد. اين جلسات از معدود جلساتی بود كه 
افراد مذهبی با گرايش های سياسی مختلف می توانستند در آنجا حضور يافته و با يكديگر 
ارتباط برقرار كنند. جلسات انجمن را می توان به دو دسته تقسيم كرد. جلسات عمومی 
كه معموالً ش��ب های جمعه به طور گردش��ی در منازل اعضای انجمن برگزار می شد و 
جلسات خصوصی تر كه برخی از افراد شركت كننده در جلسات عمومی هم در آن حضور 
پيدا می كردند. در برخی از مواقع جلس��ات خصوصی به صورت اردوهای خارج از شهر 
نيز برگزار می شد. نكته ای كه درباره جلسات خصوصی انجمن بايد بيان شود اين است 
كه معموالً اين جلسات مدرس خاصی نداش��تند. برگزاری جلسات هفتگی يا ماهانه از 
عادات مرسوم اعضای انجمن بود؛ چراكه با اين شيوه می توانستند به طور منظم يكديگر 
را مالقات و درباره موضوعات خاص گفت وگو نمايند. در سبزوار از افرادی كه در جلسات 
منظم انجمن حضور داشتند می توان به اين افراد اشاره كرد: محمود كرامتی، محمدتقی 
مروجی، پوستينی، علی اصغر صفار، فاضل، يحيی علی پور، حسين هراتی، بهجتی، حميد 

سبزواری، مجمع الصنايع، نجف پور، بابايی و...1
انجمن حجتيه س��بزوار اغلب اعضای خود را از بين دانش آموزان مستعد دبيرستانی 
می گرفت؛ آقای ابوالقاس��م آرمان پور از فرهنگيان بازنشسته شهرستان، درباره كيفيت 

تبليغات انجمن و عضوگيری آنها از بين دانش آموزان مدارس چنين بيان می كند:
ما آن زمان دانش آموز بوديم ولی گرايش به مس��ائل مذهبی داشتيم، 
آقايانی بودند به نام برادران آس��يابانی كه دو برادر بودند و زمانی كه ما 
كالس اول دبيرستان بوديم آن ها جزء دانش آموزان سال آخر دبيرستان 
بودند. اينها فعاليت داش��تند. بعدها ما ش��نيديم كه آنها به نفع انجمن 
حجتيه تبليغ می كردند. اين دو برادر در مدرسه ما دانش آموزانی را كه 
عالقه مند بوده و گرايش مذهبی داش��تند جمع می كردند و يك سری 
كالس ها در خود مدارس برگزار می شد. ش��ب های جمعه هم در خانه 
بعضی از افراد م��ا را دعوت می كردن��د؛ مثاًل ما خانه عل��ی اصغر صفار 
می رفتيم، نوار آقاي محمد تقی فلسفی را می گذاشتند گوش می كرديم 

1. در خصوص حوادث پس از تشييع جنازه شهيد محمد فاضل و مسائلی كه باعث ملتهب شدن اوضاع شهر شد و 
هواداران و مخالفان انجمن را در مقابل هم قرار داد، ر .ك: ضياء الدين عليا نسب و سلمان علوی نيك، جريان شناسی 

انجمن حجتيه، قم، وثوق، 1388، ص 32-33.
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يا دعای ندب��ه می خواندند. ما دانش آموزانی بوديم ك��ه به عنوان اينكه 
بعدها تربيت بشويم در اين مراسم و جلس��ات دعوت می كردند و به ما 

ميدان می دادند.1
 حميدرضا كفاش هم كه خود در جلس��ات مذهبی انجمن ش��ركت می كرده درباره 

كيفيت اين جلسات و خط مشی آنها چنين می گويد: 
م��ن دانش آم��وز دوره راهنمايي بودم ك��ه دو تن از دوس��تانم به نام 
وه��اب زاده و مختارنژاد كه بچه ه��اي مذهبي بودند من را در مدرس��ه 
ديدند گفتند يك جلس��ه مذهبي است شما هم ش��ركت كنيد لذا من 
هم عضو انجمن شدم، جلس��ات صرفاً مذهبي بود، اصاًل ما چيزي به نام 
انجمن حجتيه نه مي شناختيم و نه مي دانس��تيم چه اهدافی را دنبال 
می كنند. جلساتي بود كه به صورت دوره اي و هفتگي در منازل برگزار 
مي ش��د، ده، دوازده تا دانش آم��وز راهنمايي معموالً مس��تعد را اينها 
شناسايي مي كردند. در جلس��ه، قرآن خوانده مي ش��د... آيات قرآن را 
حفظ مي كرديم. در هر جلسه در حدود 10 الی 15 دقيقه راجع به يك 
موضوع هم سخنرانی می شد. در اين جلس��ات برخی از وقت ها جزوات 
اصول عقايد كه توحيد، نبوت، معاد، عدل و امامت را تشريح كرده بود و 
اغلب از متون استاد مطهري گرفته مي شد بين اعضا منتشر می شد. اگر 
جلسات هم زمان با اقامه نماز می شد، مسائل و احكام نماز گفته می شد. 
بعد از ظهرهاي جمعه هم در منزل حاج آقای صفار جلسه سخنراني بود؛ 
در اين جلسات قرائت قرآن و ترجمه و تفسير مي خوانديم... كسي كه اين 
دوره را مي گذراند وارد دوره هاي تخصصي مي ش��د؛ در دوره تخصصي 

آموزش هايی مربوط به بابيت و بهاييت ارائه می شد. 
رابط انجمن حجتيه س��بزوار با انجمن حجتيه مش��هد محمود كرامت��ی بود. جالب 
اينجاست كه در زمان تحريم لوازم كارخانه ارج كه مالكيت آن به بهاييان تعلق داشت، 

فرد مزبور نمايندگی محصوالت اين كارخانه را در سبزوار برعهده داشت. 

خط مشی انجمن حجتيه سبزوار
ذكر اين نكته ضروری است كه نگاهی را كه در خصوص مواضع انجمن نسبت به انقالب 

1. مصاحبه نگارنده با ابوالقاسم آرمان پور، ج اول، شماره كاست8261، 1386/3/31.
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و امام مشهور است نمی توان به اعضای شركت كننده در انجمن حجتيه سبزوار تعميم 
داد، بلكه به قول عده ای علت شركت افراد در جلسات انجمن اين بود: 

چون جلسات انجمن حجتيه تنها جلسات مذهبی بود كه به طور منظم 
تشكيل می شد، در آن شركت می كردند نه به عنوان خط فكری انجمن 
حجتيه بلكه آن جلسات تنها جايی بود كه می توانستند همديگر را پيدا 
كنند، ارتباط برقرار كنند، از حوادث و جرياناتی كه در شهرها و جاهای 
ديگر اتفاق می افتاد مطلع بشوند، احتماالً اگر اطالعيه و اعالميه ای بود 
در آن جلسات منتقل می شد، كتب مذهبی در آن جلسات بين بچه ها 
منتقل می شد، خود افراد شركت كننده به اين هدف در آن جلسات جمع 
می شدند حال ممكن بود كه گردانندگان جلس��ه فكر كنند كه اينها از 
خط فكر آنها تبعيت می كنند؛ به همين علت بود كه با باز شدن فضای 
سياسی و شرايط انقالبی آنها خود تشكل های سياسی را تشكيل دادند و 

چون جلسات انجمن آنها را اقناع نمی كرد ديگر حضور نيافتند...1 
در اين جلسات كتب افرادی چون دكتر ش��ريعتی، شهيد مطهری و 
همچنين اعالميه ه��ای حضرت امام و اعالميه هايی كه در دانش��گاه ها 

منتشر می شد بين افراد متقاضی توزيع می شد. 
مثاًل كتاب مناظره دكتر و پير اثر شهيد هاشمی نژاد كه از جمله كتب 
ممنوعه بود را ما در اين جلس��ات از دوستانمان می گرفتيم و همچنين 
كتب مختلف ديگ��ری كه در بازار وجود نداش��ت و اين ها را اگر اعضای 
اصلی انجمن مطلع می شدند شايد اجازه نمی دادند چنين حركت هايی 
صورت گيرد ولی جلسات انجمن يك پناهگاه و مأمنی بود برای جوانان 

در زمانی كه خفقان بود...2 
البته نگاهی ديگر هم به انجمن حجتيه سبزوار وجود دارد. آقای حسين هراتی كه خود 
زمانی در اين جلسات شركت می كرده و عضو انجمن بوده، انجمن را از هر گونه اتهامی 
مبرا می داند. ايشان با تأكيد بر اين كه انجمن حجتيه سبزوار كاماًل از تفكرات منسوب 

به انجمنی ها به دور بوده، توضيح می دهد: 
اعض��ای انجم��ن حجتيه س��بزوار هرگ��ز دي��ن را از سياس��ت جدا 

1. مصاحبه نگارنده با احمد حدادی، همان.
2. مصاحبه نگارنده با محمدرضا محسني ثاني، ج اول، شماره كاست21951، 1389/5/24.
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نمی دانستند و اعتقاد نداش��تند كه برای ظهور 
امام زمان بايست ظلم و ستم گسترش يابد، بلكه 
نقطه مقابل اين شعار را نصب العين خود قرار داده 
بودند كه »آنان كه در انتظار مصلح اند خود بايد 

صالح باشند.1 
نامبرده در ادامه اين طور بيان می كند كه:

اعضای انجم��ن به مراج��ع عظام تقلي��د و به  
ويژه ام��ام راحل احت��رام خاصی قائ��ل بودند و 
حتی برخ��ی از آنها مقلد ايش��ان بودند. بهاييت 
را ش��اخه طرفدار صهيونيسم بين الملل در ايران 
می دانس��تند و آنان را جاسوس��ان اس��راييل در 

داخل كشور تلقی می كردند.2
 ايشان همچنين درباره فعاليت های انجمن حجتيه سبزوار چنين می گويد: 

تالش عم��ده انجمن در س��بزوار اين بود ك��ه در مرحل��ه اول زمينه 
گس��ترش و نفوذ س��اختگی و جعلی بهاييت را بگيرد و در مرحله دوم 
كسانی را كه به لحاظ تبليغات گسترده بهاييت به دام افتاده اند را نجات 

دهد و معرفت و محبت امام زمان را تقويت ببخشد.3
 ايشان تنها اشكال وارده بر انجمن حجتيه را قبل از انقالب اين می داند كه انجمن به 
جای مبارزه در جهت قطع ريشه و بنيان استعمار و استبداد داخلی، به يكی از شاخه های 

آن كه بهاييت بود پرداخت. 

دعوت از وعاظ سرشناس
با آغاز اولين جرقه های نهضت حضرت امام، روحانيون شهرس��تان سبزوار با دعوت از 
وعاظ مذهبی و سياس��ی معروف، زمينه را برای تقويت روحيه دين باوری و آگاهی های 
سياس��ی مردم فراهم كردن��د. فعاليت های فرهنگ��ی و مذهبی اين دس��ته از وعاظ و 
س��خنرانان در س��بزوار، نقش قابل توجهی در آگاهی توده های مردمی داشت. الزم به 
ذكر است كه سخنرانان مذهبي اغلب از سوی روحانيون سبزوار از جمله حجت االسالم 

1. مصاحبه مكتوب نگارنده با حسين هراتی، مرداد 1389.
2. همان.
3. همان.

فعال ترین و مهم ترین مرکز، بيت 
حاج  آقای علوی بود که ایشان در 
خط دهی به جوانان در سال های 
55 و56 و به  ویژه در سال1357 و 
در ساماندهی حرکت های انقالبی 
و راهپيمایی ها نقش مهمی ایفا 
کردند. بيت ایشان در حقيقت محل 
تجمع اکثر قشرها چون بازاریان، 
فرهنگيان، دانشجویان و جوانانی 
بود که با حضور در آنجا از 
حوادث و اتفاقات با خبر می شدند
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سيد محمدحس��ن علوی1 و حجت االس��الم س��يد فخرالدين افقهی يا از سوی مجامع 
مذهبی چون »انجمن خيريه نيكوكاران«2 دعوت می ش��دند. اين دعوت ها معموالً در 
ماه های محرم و صفر و همچنين ماه مبارك رمضان و يا در مناسبت های خاص مذهبی 
چون ش��هادت و والدت ائمه اطهار)ع( صورت می گرفت. از جمله اين دعوت ش��دگان 
عبارت اند از: آيت اهلل مكارم ش��يرازی، آيت اهلل جعفر س��بحانی، آيت اهلل نوری همدانی، 
آيت اهلل خزعلی، سيد عبدالكريم هاشمی نژاد، ش��يخ  احمد كافی، محمدتقی عبدوس، 
سيد ابوالقاسم حسينی، امامی كاش��انی، محمدتقی فلسفی، سيد محمد كامياب، حاج 
آقای بيات، حجت االسالم موحدی كرمانی، دكتر مناقبی، شيخ علی محقق، شيخ احمد 
محدث، آقای انصاری از وعاظ مشهد، شيخ علی ازغدی و... در كنار اين برنامه، از طالب 

1. بيشتر وعاظ و سخنرانان مدعو در منزل ايشان سكونت می كردند؛ اشاره به اين نكته خالی از لطف نخواهد بود 
كه؛ آيت اهلل خامنه ای قبل از انقالب در سال های 54-53 هم در منزل ايشان اقامت كوتاهی داشته اند. حميدرضا 
كفاش كه در آن دوران دانش آموز بوده و به همراه برخی از دوس��تانش در منزل حاج آقای علوی با معظم له ديدار 

كرده در اين باره چنين می گويد:
 من سوم راهنمايي يا اول دبيرستان بودم در س��ال های 53 يا 54 و مقام معظم رهبری به 
س��بزوار آمده بودند، حاال عبوري آمده بودند يا براي س��خنرانی دعوت ش��ده بودند را دقيقاً 
نمی دانم، بس��يار هم مراقبت مي كردند يعني معلوم بود كه توجهاتي از جانب رژيم طاغوت 
نسبت به ايشان هس��ت. ما به عنوان عده ای دانش آموز مذهبي به خدمت ايشان كه در منزل 
حاج آقاي علوي بودند رفتيم. ايشان خيلي تش��ويق كرد، از ما پرسيدند كه چي ياد گرفتي؟ 
آيات و احاديثي كه حفظ بوديم را خوانديم. خيلي دقيق مي پرسيدند و افراد مي گفتند، من 
بخشي از ربناهاي قرآن را خواندم. ايش��ان هم همگی ما را تشويق كردند و كتاب خودشان را 
كه درباره صبر بود به ما هديه دادند. )مصاحب��ه نگارنده با حميدرضا كفاش، ج اول، نوار اول، 

.)1389/7/3
2. انجمن خيريه نيكوكاران كه در اسناد ساواك از آن با عنوان »انجمن خيرانديش« ياد شده است، انجمنی بوده 
كه فعاليت های مذهبی را سرلوحه كارش قرار داده بود. در خصوص تاريخ تأسيس انجمن زمان دقيقی وجود ندارد. 
اما بنابرگزارش ساواك درباره اختالف افكنی بين روحانيت س��بزوار در تاريخ 1349/11/21، تا اين تاريخ انجمن 
تأسيس نشده اس��ت. در اين گزارش با بيان اين كه شيخ حسن علی محمدی، ولی اهلل اسراری و سيد محمدحسن 
علوی از روحانيون طراز اول سبزوار و سيد عباس افتخاری از وعاظ اين شهرستان است آمده كه افراد مذكور تنها 
در ظاهر با يكديگر معاشرت دارند. در ادامه اين سند به سخنرانی افتخاری در چهارم اسفندماه1337 در مسجد 
جامع سبزوار و نسبت های او به ادارات دولتی اشاره ش��ده كه همين سخنان باعث احضارش به ساواك و تشكيل 
پرونده منجر شده اس��ت. در ادامه سند در »نظريه يكشنبه« آمده كه روحانيون س��بزوار جهت منافع خود به هر 
كاری دست زده و در اين راه از ضربه زدن به يكديگر ابا ندارند؛ مأمور ساواك اين مسئله را كه بتوان دو نفر روحانی 

را پيدا كرد كه عليه يكديگر تبليغ نكنند را بسيار بعيد دانسته و درباره روحانيون سبزوار چنين اظهار نظر كرده: 
...روحانيون س��بزوار با اين كه س��عی دارند ظاهر خود را حفظ نماين��د در باطن عليه هم 
اقداماتی می نمايند كه ناشی از حسادت و كينه توزی است. هر يك به نحوی سعی دارد ديگری 
را به اصطالح خراب كرده منكوب نمايد تا منافع خودش محفوظ و بيشتر گردد... )آرشيو مركز 

اسناد انقالب اسالمی، شماره بازيابی148، سند شماره5(.
الزم به ذكر است كه از بخش های فعال اين انجمن، تش��كيل صندوق قرض الحسنه ای با همين عنوان بوده كه 
توسط بازاريان تأسيس و به نيازمندان وام پرداخت می كرده است. مديريت اين صندوق با فردی به نام آقای مخبر 
بوده اس��ت. اين صندوق هم اكنون با عنوان »صندوق جاويدان« در حال فعاليت می باش��د. )مصاحبه نگارنده با 

حجت االسالم سيد محمد اخالقی، ج اول، شماره كاست21708، 1388/7/25(.
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سبزواری هم كه در حوزه های علميه قم و مش��هد تحصيل می كردند جهت سخنرانی 
دعوت به عم��ل می آمد؛ از جمله اين اف��راد می توان به حجج اس��الم علی اصغر باغانی، 

محمد باقر شريعتی و سيد حسين مقيسه ای اشاره كرد. 
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برخی از روحانيون مدعو كه س��خنرانی ها و مجالس آنها با اس��تقبال عمومی همراه 
بود در سال های بعد هم از آنها دعوت به  عمل می آمد. مدعوين بيشتر در مسجد جامع 
و تكيه عطارها )واقع در خيابان قائم فعلی( س��خنرانی می كردن��د و اغلب آنها در بيت 

حجت االسالم محمدحسن علوی اقامت می گزيدند.
حضور وعاظ مدعو در سبزوار را می توان منشأ اثرات مثبتی دانست كه محصول شيرين 
آن سال ها بعد به بار نشست. حضور آنها در شهر كوچكی چون سبزوار، فضای سياسی 
و مذهبی مردم را دگرگون س��اخت. آنها هر چند بر اثر اختناق شديد و مراقبت از سوی 
نيروهای شهربانی و س��اواك نمی توانستند بيشتر مسائل سياس��ی را به صراحت بيان 
كنند، اما با استفاده از جمالت كنايه آميز و دو پهلو مقاصد خود را به شنوندگان منتقل 
می كردند. تا قبل از دعوت از وعاظ به سبزوار، ارتباط بين عامه مردم و ادارات دولتی به  
ويژه شهربانی كه در شهرهای كوچك به علت نبودن ساواك، وظايف آن سازمان را انجام 
می داد، رابطه رئيس و مرئوس بود و هر آنچه مكتوب می ش��د مردم ملزم به اجرا بودند. 
برخورد قاطع برخی از سخنرانان با نيروهای شهربانی و وابستگان رژيم پهلوی به مردم 
آموخت كه در نوع رفتار خود با اين دستگاه ها تجديد نظر كنند. مثال ذيل از زبان يكی 

از افراد مؤيد اين مطلب است:
 يك مرتبه شهيد هاشمی نژاد كه جهت سخنرانی وارد سبزوار شد در 
منزل آقای علوی اقامت كرد. جمعيت زيادی هم در منزل ايش��ان گرد 
آمدند، ما هم در مقابل ايشان نشس��تيم، پس از مدتی يكی از نيروهای 
شهربانی وارد شد و در مقابل آقای هاش��می نژاد نشست و گفت جناب 
سرهنگ ]رئيس وقت شهربانی س��بزوار[ فرمودند به شهربانی بياييد با 
شما كار دارند. آن مرحوم گفت: جناب سرهنگ بی خود كرده، او حرفی 

دارد بلند شود به اينجا بيايد، مأمور شهربانی بلند شد و رفت...1
در موردی ديگر كه نامبرده جهت سخنرانی به سبزوار آمده بود، با وجود اين كه ابتدا به 
شهربانی تعهد می دهد تا از هر گونه سخنی عليه مصالح كشور و شخص شاه خودداری 
نمايد اما طی سخنرانی برای مردم، عليه دستگاه پهلوی و شخص شاه موضع می گيرد.2 
با گذش��ت زمان و برطرف ش��دن خوف و ترس آنها از نيروهای ش��هربانی حضور آنها 
گسترده تر هم ش��د. كار به جايی رس��يد كه همين مردمی كه چند س��ال قبل، از ذكر 

1. مصاحبه نگارنده با حجت االسالم غالمرضا شريعتمداری، ج اول، شماره كاست 20789، 1386/4/26.
2. مصاحبه نگارنده با ابراهيم متقيان فر، ج اول، شماره كاس��ت 8145، 1386/1/23؛ مصاحبه  نگارنده با علي  

شهرآيني ، ج1، شماره كاست8148، 1386/1/27.
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آیت اهلل مکارم شيرازی هر 
بتدای ورود به  چند در ا
شهرستان سبزوار هدف 
خود را تنها فعاليت های 
مذهبی عنوان نموده بود، اما 
در قالب سخنرانی و موعظه، 
مقاصد سياسی خود را نيز 

بيان می کرد 

نام شهربانی هراس داش��تند، با آنها در خيابان درگير 
می ش��دند. به عنوان مثال آقای محمود س��اده در اين 

باره می گويد: 
]در ماه رمضان س��ال 1357[ زمانی 
كه از سيد ابوالقاس��م حسينی جهت 
سخنرانی دعوت ش��ده بود و ايشان در 
روزهای دهم و دوازده��م ماه مبارك 

در حس��ينيه عطارها س��خنرانی كرد، من خودم پای منبر ايشان بودم. 
مردم بلند شدند و با بيرون آمدن از حس��ينيه با وجود اين كه حسينيه 
جنب شهربانی قرار داشت ش��روع كردند به فرستادن درود بر خمينی؛ 
پاسبان ها حمله كردند و درگيری شروع شد. مردم ترسشان ريخته شده 
بود. هر چند يكی، دو نفر هم از جمله سيداحمد كرابی كتك خوردند...1

نكته ديگر آن كه وعاظ مدعو تنها به س��خنرانی در مساجد ش��هر اكتفا نمی كردند و 
گاه به دعوت افراد ساكن در روستاهای همجوار هم پاس��خ مثبت می دادند لذا با رفتن 
به روستاهای مجاور مردم را با مسائل روز آش��نا می كردند؛ به عنوان مثال طی دعوتی 
كه ش��يخ احمد س��خنور از آيت اهلل مكارم ش��يرازی به  عمل آورد، نامبرده به روستای 

گودآسياب در اطراف سبزوار رفت و در مسجد آن روستا سخنرانی كرد.2 
تبليغ در روستاهای دورافتاده به علت عدم حضور نيروهای امنيتي رژيم راحت تر بود و 
سخنرانان با آسودگی می توانستند به بازگو كردن حقايق و معارف انقالب بپردازند؛ لذا 
اگر حضور گسترده روستاييان در راهپيمايی ها و تظاهرات سال 1357 سبزوار را حاصل 

اين زحمات و تالش ها بدانيم به گزافه سخن نگفته ايم. 
 وعاظ عالوه بر سخنرانی هايی كه برای عامه مردم در مساجد و تكايا داشتند جلسات 
خصوصی تری هم با افراد و روحانيون سبزوار در منازل محل سكونت شان يا جاهايی كه 
قباًل برای اين گونه جلسات پيش بينی شده بود، داشتند. در اين جلسات معموالً جريانات 

و مسائل روز مورد تحليل و بررسی قرار می گرفت.
در ذيل به معرفی چند تن از وعاظ و س��خنرانان مدعو به سبزوار كه نقش بيشتری در 

آگاهی بخشيدن به مردم اين شهرستان داشته اند، مي پردازيم:

1. مصاحبه نگارنده با محمود ساده، ج اول، شماره كاست 8151، 1386/1/29.
2. مصاحبه نگارنده با شيخ احمد سخنور، ج دوم، نوار اول، شماره كاست8251، 1386/2/26.
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1. آيت اهلل ناصر مكارم شيرازی
آي��ت اهلل ناصر م��كارم ش��يرازی در تاري��خ 1348/5/6ش بنابر دعوتی كه از س��وی 
جمعيت خيرانديش مذهبی سبزوار از ايشان به  عمل آمد به اين شهر آمدند و در منزل 
حجت االسالم محمدحسن علوی اقامت كردند. بنابر گزارش شهربانی استان خراسان 
به ساواك آن استان در خصوص فعاليت های نامبرده، جمعيت مذكور از ده نفر روحانی 
تشكيل شده بود  كه با وجود عدم ثبت رسمی، فعاليت هايی را در زمينه مسائل مذهبی 
انجام می دادند. بنابر همين گزارش »مسئوليت جمعيت خيرانديش مذهبی سبزوار با 

شيخ محمدحسن علوی پيشنماز يكی از شبستان های مسجد جامع بوده است.«1

1. آرشيو مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازيابی1228، سند شماره 14.
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در اطالعيه  منتشره از سوی جمعيت مذكور چنين آمده بود:
نظر به اين كه حضرت مس��تطاب حجت االس��الم و المسلمين جناب 
آقای ناصر مكارم ش��يرازی مدظله كه از علمای اع��الم و بزرگان فضال 
و مدرسين حوزه علميه قم و از اجله س��خنوران و مشاهير نويسندگان 
عصر می باشند به دعوت )جمعيت خيرانديش( در اين ايام كه مصادف 
با ش��هادت حضرت صديقه طاهره عليها السالم است به سبزوار تشريف 
آورده و اهالی را س��رفراز فرموده اند؛ لذا از شب پنجش��نبه 48/5/9 از 
ساعت 8 بعد از ظهر در مسجد جامع سخنرانی خواهند فرمود. بديهی 
اس��ت كه عموم طبق��ات محترم از م��ودت خود در اين ش��ب ها دريغ 
نخواهند فرمود و نيز از امروز كه روز چهارشنبه 48/5/8 است از ساعت 
5/30 بعد از ظهر مجلسی برای پاسخ به س��ؤاالت و اشكاالت عموم به 

خصوص فرهنگيان محترم در تكيه عطارها منعقد می باشد.1
 در پايان اطالعيه مجدداً از اهالی س��بزوار خواسته ش��ده بود تا در جلسات سخنرانی 

حضور پيدا كنند؛ ذيل اطالعيه هم با نام جمعيت امضا شده بود.
در مكاتبه شهربانی سبزوار با شهربانی استان خراسان از آنها خواسته شده بود تا نحوه 
تعامل شهربانی با آيت اهلل مكارم شيرازی و وظايفی را كه بايست انجام دهند را مشخص 
سازد.2 به  دنبال اين استعالم، ش��هربانی خراسان دس��تور می دهد تا قبل از سخنرانی 
نامبرده، از ايش��ان تعهد كتبی گرفته ش��ود و در ضمن با حضور در مجالس سخنرانی 
مراقبت كنند كه مطالب تحريك آميزی عليه مصالح عاليه كش��ور و به ويژه درباره شاه 

بيان نكند ضمن اين كه نتايج حاصله را در اسرع وقت گزارش كنند.3
با اطالع رسانی خوبی كه از سوی جمعيت خيرانديش انجام ش��ده بود، با انتشار خبر 
ورود آيت اهلل ناصر مكارم شيرازی به سبزوار، صدها نفر از روحانيون و قشرهای مختلف 
مردم سبزوار در روستای باغجر واقع در 18 كيلومتری سبزوار از ايشان استقبال كردند. 
آيت اهلل مكارم شيرازی بنابر آنچه در اطالعيه جمعيت منتشر شده بود چند شب متوالی 
از ساعت 20 الی 21/30 به مدت يك ساعت و نيم در مسجد جامع منبر رفت. در گزارش 
شهربانی خراسان آمده كه ايشان مدت شش شب در مس��جد جامع سبزوار سخنرانی 

1. همان، سند شماره 13.

2. همان، سند شماره 12.

3. همان، سند شماره 11.
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كردند.1 بنابر گزارش ها و اسناد برجای مانده از س��اواك  هر شب حدود سه هزار نفر از 
قشرهای مختلف مردم سبزوار در مسجد و خيابان های اطراف جهت شنيدن سخنرانی 

نامبرده حضور پيدا می كردند. 
پيرو دستور شهربانی خراسان مبنی بر مراقبت كامل از آيت اهلل مكارم شيرازی، كليه 
تماس ها و مراودات وی ب��ا افراد تحت كنترل قرار گرفت و نيروهای ش��هربانی با لباس 
شخصی در مجالس سخنرانی وی حضور می يافتند. در يادداشت های روزانه ای كه توسط 
مأمورين مخفی از محتوای سخنرانی  های ايشان تهيه و تنظيم شده است، برخی از علل 
سفر آيت اهلل مكارم به سبزوار و محتوای سخنرانی های او در مسجد جامع سبزوار به اين 

شرح آمده: 
مراودات و رفتار وی در مدت اقامتش در شهر ظاهراً عادی و هوشيارانه 
بوده است و همه روزه از س��اعت 17/15 الی 18/15 در مسجد و تكيه 
عطارها به س��ؤاالت دينی و غير دينی مطروحه حدود دويس��ت نفر از 
طالب علوم دين��ی و محصلين و طبقات مختلف ش��هر پاس��خ گفته و 
منظورش ارش��اد و هدايت جوانان و طالب جوان ش��هر بوده است و در 
منبر نيز اظهارات غيرعادی و تحريك آميزی از وی مس��موع نگرديده و 
اظهار نموده كه هدف هايش از س��خنرانی در اين شهرستان تشجيع و 
ترغيب اهالی و به  ويژه جوانان به اين امر خطير بوده كه همان طوری كه 
در شهرستان قم اخيراً انجمنی به نام دارالتبليغ اسالمی از طرف حوزه 
علميه قم تشكيل و مجله ماهانه ای به نام مكتب اسالم نيز كه ايشان عضو 
هيئت تحريريه و مؤسس آن می باشد منتشر و مبلغين اسالمی كه آشنا 
به السنه بيگانه باشند تربيت ش��ده كه جهت تبليغ حقايق دين اسالم 
به كليه نقاط داخل و خارج از كشور اعزام گردند، در اين شهرستان نيز 
انجمن ها و جمعيت های مشابهی به تأسی از انجمن دارالتبليغ اسالمی 
حوزه علميه قم تشكيل و ضمن هدايت و ارشاد جوانان سبزوار در شهر 
و كليه نقاط منطقه س��بزوار مبادرت به تبليغ��ات دينی و فعاليت های 

مذهبی نمايند...«2
 از ادامه گزارش اين چنين بر می آيد كه؛ آيت اهلل مكارم شيرازی هر چند در ابتدای ورود 

1. همان، سند شماره 21.

2. همان، سند شماره 15.
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به اين شهرس��تان هدف خود را تنها فعاليت های مذهبی عنوان نموده بود، اما در قالب 
سخنرانی و موعظه، مقاصد سياسی خود را نيز بيان می كرده است؛ آن چه خود ساواك 

هم به آن اذعان كرده است: 
...نامبرده در اختتام كليه س��خنرانی های شبانه خود در مسجد جامع 
شهر، بدواً نسبت به علما و روحانيون و س��پس نسبت به سايرين طبق 
رويه مخصوص به خ��ود، دعاخوانی نم��وده و از وی نظريات خاصی كه 
به نظر اين ش��هربانی جز تعمد و خبث طينت نمی توان به چيز ديگری 
تعبير نمود آن طوری كه الزمه اين امر بوده رعايت احترام و حق شناسی 
و سپاس گزاری را كه تاكنون در پايان مجالس دينی و ضمن دعاخوانی 
در اين شهرس��تان معمول بوده نس��بت به خاندان جليل سلطنت ابراز 
ننموده است و با آن كه به نحو مقتضی لزوم اين وظيفه به ايشان گوشزد 
و شخصاً نيز مصاحبه در آخرين شب سخنرانی با وی به عمل آورده ام، 
تلويحاً توجيه نموده كه در اين بيست سالی كه منبر می رود و در همه جا 
رويه اش همين بوده و اگر بخواهد تغيير رويه بدهد همكاران و مستمعين 
وی در قم و ساير نقاط كشور تصور خواهند كرد كه وی در ازای اين اقدام 

پول گرفته است...«1
شهربانی سبزوار كه در اين زمان رياست آن بر عهده س��رهنگ جال لوند بود در پايان 
گزارش مفصل خود اظهار كرده بود كه بنابر روحيه و رفتار خاصی كه از آيت اهلل مكارم 
ش��يرازی س��راغ دارد و همچنين با توجه به حمايت كليه روحانيون و وعاظ سبزوار از 
ايشان، در حال حاضر مقابله با ايشان را به مصلحت نمی داند، اما با توجه به اين كه همواره 
سخنرانان مذهبی بسياری به سبزوار دعوت ش��ده و در آينده هم دعوت خواهند شد، 
از شهربانی خراسان درخواس��ت می كند كه نحوه تعامل شهربانی با اين وعاظ مشخص 

گردد.
2. حجت االسالم سيد عبدالكريم هاشمی نژاد 

ايشان از فعال ترين وعاظ كش��ور بود كه بی شك س��خنرانی های روشنگرانه او نقش 
مهمی در تبيين اهداف مبارزه برای مردم داش��ته اس��ت. هاش��می نژاد در مجموع سه 
مرتبه در دی ماه 1348 و مهر و آذر سال 1357به سبزوار سفر كرد. اولين سفر تبليغی 
ايشان در نهم دی ماه 1348 و به روال معمول به دعوت سيد محمدحسن علوی صورت 

1. همان، سند شماره 16.
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گرفت. بنابر گزارشی كه از سوی شهربانی سبزوار به ش��هربانی استان خراسان ارسال 
شده، نامبرده در روز مذكور به سبزوار وارد شده و در منزل حجت االسالم علوی اقامت 
كرد.1 مدت زمان سخنرانی ايشان شش شب از ساعت 19 الی 20 در مسجد جامع اعالم 
شده بود كه البته در اطالعيه ای كه از سوی حجت االسالم سيد محمدحسن علوی تحت 
عنوان »تذكر دينی« منتشر شده بود ساعت در نظر گرفته شده جهت سخنرانی ايشان 
18 الی19/30 بعد از ظهر اعالم شده بود. در اين اطالعيه در خصوص علت و هدف دعوت 

از سيد عبدالكريم هاشمی نژاد چنين ذكر شده بود: 
به مناسبت تقارن ايام رحلت ششمين پيش��وای عالم تشيع حضرت 
اباعبداهلل جعفر ابن محمد الصادق صلوات اهلل عليه، از دانشمند محترم 
و خطيب شهير جناب آقای هاش��می نژاد تقاضا شده اس��ت كه از روز 
سه شنبه 1348/10/9 از ساعت 6 الی 7/30 بعد از ظهر در مسجد جامع 
برای ارشاد و تنوير افكار همگان بيانات منطقی و مستدل پيرامون مبانی 

دين مبين اسالم و شناخت بيشتر اين آيين مقدس ايراد فرمايند...2
 حجت االس��الم علوی در پايان اطالعيه منتشره از كليه اهالی س��بزوار اعم از علمای 
رؤساي ادارات، كارمندان دواير دولتی، دبيران و آموزگاران، روشنفكران و دانشجويان 

خواسته بود در مجالس سخنرانی نامبرده حضور پيدا كنند.
گزارش ها از حضور گس��ترده مردم در مجالس سخنرانی هاشمی نژاد حكايت دارد. بر 
طبق اسناد ساواك جمع كثيری از مردم در جلسات ش��ركت می كردند؛ به طوری كه 
حدود دو هزار نفر مرد و زن در مسجد جامع و خيابان های منتهی به آن تجمع می كردند. 
در اطالعيه منتشره از س��وی حجت االسالم علوی همچنين ذكر ش��ده بود كه پس از 
پايان سخنرانی، جلسات پاسخ به س��ؤاالت به مدت يك ساعت در مسجد جامع برگزار 

می گردد.3

1. همان آرشيو، شماره بازيابی386، سند شماره 240.
2. همان، سند شماره241.
3. همان، سند شماره 242.
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از ديگر برنامه های هاشمی نژاد در اين س��فر، ديدار با روحانيون، وعاظ و طالب علوم 
دينی س��بزوار بود كه اين مس��ئله در تعامل و همدلي هر چه بيش��تر بي��ن روحانيون 
شهرستان نقشی بسزا داشت. الزم به ذكر است كه سيد عبدالكريم هاشمی نژاد پس از 

شش شب سخنرانی در ساعت 20/15 روز 48/10/14 به مشهد عزيمت نمود.
س��فر دوم هاش��می نژاد همچون س��فر اول ايش��ان به دعوت حجت االس��الم سيد 
محمدحسن علوی صورت گرفت. ايشان در ساعت 18 روز اول مهرماه1357 به سبزوار 
سفر كرد و در منزل نامبرده اقامت گزيد. بر طبق گزارش شهربانی سبزوار در برنامه ای 
كه برای سخنرانی ايشان در نظر گرفته شده بود قرار بر اين بود كه وی به مدت ده شب از 
ساعت 19 الی 20 در مسجد جامع سبزوار سخنرانی داشته باشد و حدود يك ساعت هم 
پيرامون مسائل مذهبی سخنرانی نمايد.1 متأسفانه بر اثر نبود امكانات كافی، از موضوع 
سخنرانی های ايشان هيچ گونه اطالعی در دست نيست. هاشمی نژاد پس از گذشت اين 

مدت در ساعت 9 صبح روز 1357/7/11 سبزوار را ترك و به مشهد بازگشت.
سفر سوم س��يد عبدالكريم هاشمی نژاد به س��بزوار به دعوت حسين سبزواری و طی 
هماهنگی نامبرده با عباس واعظ طبس��ی انجام گرفت. س��فر ايش��ان همزمان با ايام 
محرم و اعتصاب فرهنگيان س��بزوار در خانه فرهنگيان بود. ايشان در تاريخ نهم آذرماه 
1357سخنرانی مبس��وطی درباره ش��ركت فعال بانوان در راهپيمايی ها، عدم حضور 
معلمان در كالس های درس، دعوت به همبس��تگی و تشكيل حكومت اسالمی و غارت 
اموال مردم از س��وی رژيم پهلوي ايراد می نمايد. جمعيت حاضر در خانه فرهنگيان آن 
طور كه مأمور شهربانی حدس زده، بالغ بر سه هزار نفر و مدت زمان آن حدود 95 دقيقه 

اعالم شده است.2 خالصه سخنان نامبرده به اين شرح است:
1. بعضی از پدر و مادرها نق می زنند كه چرا مدرس��ه ها باز نمی شود و 
بچه های ما سرگردان هستند؛ فكر نمی كنند كه بچه برای چه به مدرسه 
می رود، گيرم كه رفت چهار تا فرمول رياضی هم ياد گرفت به چه دردش 
می خورد و يا ديپلم خودش را گرفت و تا خواس��ت به دانشگاه برود او را 

به مسلسل بستند.

1. همان آرشيو، شماره بازيابی413، سند شماره 316؛ شماره بازيابی 407، سند شماره 225.
2. در گزارش سرهنگ دوم مهدی انصاری پور رئيس شهربانی س��بزوار به شهربانی استان خراسان، مدت زمان 
اجتماع مردم در خانه فرهنگيان و سخنرانی هاشمی نژاد از س��اعت 9/30 الی 1 نيمه شب اعالم شده است؛ ر.ك: 
آرشيو مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره بازيابی617، سند ش��ماره 74؛ همان آرشيو، شماره بازيابی627، سند 

شماره 98.
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2. بچه بايد رشد سياسی پيدا كند بايد انقالبی باشد بايد در انقالبی كه 
قريباً انجام خواهيم داد شركت داش��ته باشد و ريشه ظلم و ديكتاتوری 

فعلی را بكند.
3. بعضی از خانم ها می ترس��ند كه اگر حكومت اس��المی شود از كار 
كردن آنها در مدرسه و ادارات و مشاغل مهم جلوگيری شود؛ خير، چنين 
چيزی در اسالم وجود ندارد و اگر حكومت اسالمی شود همه بانوان در 

كارها با مردها شريك خواهند بود.
4. در جريان زلزله طبس1 دانش��جويان � دكترها همه از صبح تا ظهر 
زحمت می كش��يدند و ظهر با صورت پر از خ��اك می آمدند و ناهار آنها 
لقمه ای نان يا سيب زمينی پخته بود در حالی كه حكومت جبار ديكتاتور 

برای سربازهای خود پلو می دهد.
5. بعضی از برادران و خواهران می گويند ما بی طرف هستيم؛ در دين 
اس��الم بی طرفی معنايی ندارد بايد همه مردم در پناه قائد عظيم الشأن 
حضرت آيت اهلل العظمی خمينی و به رهبری او قيام كنند و اين حكومت 

جبار را سرنگون سازند.
6. بعضی از ب��رادران و خواهران م��ا می گويند م��ا از مجتهدی تقليد 
می كنيم كه به ما دستور قيام نداده است؛ در اين مورد بايد بگويم برابر 
دس��تور قرآن اين اش��خاص می توانند در اين مورد به خصوص از رهبر 
عظيم الشأن ما دستور بگيرند تا درباره انقالبی كه به  زودی انجام خواهد 

گرفت پيروزی ما را ببينند.
7. بعضی از خانم ها س��ؤال می كنند كه آيا شركت بانوان و دوشيزگان 
در تظاهرات و راهپيمايی از نظر دينی اش��كال دارد يا خير؟ من بايد با 
صدای رسا اعالم نمايم كه شركت خانم ها در تظاهرات و قيام آنها برای 
انقالب هيچ گونه اش��كالی ندارد كما اينكه در تظاهرات روز يكش��نبه 
گذشته در مشهد )1357/9/5( هزاران خانم شركت داشتند و ای كاش 

1. در 25 مرداد 1357 زلزله شديدی در جنوب خراسان كه كانون آن شهرستان طبس بود به  وقوع پيوست. در 
مطبوعات تعداد كشته شدگان تا هجده  هزار نفر هم قيد ش��ده است. به مناسبت اين حادثه امام در پيامی به ملت 
ايران، به مصيبت ديدگان حادثه تسليت گفتند. )تقويم تاريخ خراسان از مشروطيت تا انقالب اسالمی، به كوشش 
غالمرضا جاللی و همكاری حسين طاهری وحدتی، عباسعلی قلی زاده، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1377، 

ص277(.
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كه من می توانستم سخنانم را از طريق راديو و تلويزيون به گوش برادران 
و خواهران گرامی برسانم.1

به طور خالصه محورهای سخنرانی هاشمی نژاد به اين قرار بود:
1. شركت فعال بانوان در تظاهرات و حضور فعال آنها در جامعه پس از پيروزی 

2. عدم حضور فرهنگيان در كالس های درس و جلوگيری والدين از حضور فرزندانشان 
در مدارس

3. دعوت به همبستگی و تشكيل حكومت اسالمی  
4. تأكيد بر غارت بيت المال توسط رژيم

1. ياران امام به روايت اسناد ساواك، شهيد حجت االسالم سيدعبدالكريم هاشمی نژاد، تهران، مركز بررسي اسناد 
تاريخي وزارت اطالعات، 1377، ص123-124.
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3. حجت االسالم محمدتقی عبدوس
حجت االس��الم محمد تقی عبدوس در محرم سال 
1357 بنابر دعوت سيد محمدحسن علوی به سبزوار 
آمد و به مدت يك دهه در مس��جد جامع سخنرانی 
كرد.1 سخنرانی ها و انتقادات تند وی عليه رژيم باعث 
شد تا س��خنانش مورد استقبال اهالی س��بزوار قرار 
گيرد. ايش��ان در خاطراتش درباره چگونگی دعوت 
به سبزوار، محل سخنرانی و محتوای آن چنين بيان 

می كند: 
يك��ي  از ش��هرهايي  ك��ه  خاطرات 

زيادی از آن دارم و حضور در آن شهر زمينه ای  شد كه  بعد از انقالب  به 
عنوان امام جمعه چند سالي  در آن شهرستان  انجام  وظيفه  كنم  سبزوار 
بود. سبزوار را قبل  از گنبد و شهرهاي  ديگر رفتم.  ايام محرم بود ظاهراً 
دهه دوم محرم س��ال 1357؛ برنامه من اين بود ك��ه جهت آگاه  كردن 
مردم نسبت به مسائل انقالب و اهداف آن و همچنين آشنا ساختن مردم 
با افكار امام به شهرهاي مختلف مسافرت و سخنراني مي كردم. در اين 
راستا از سوی روحانيون شهرستان سبزوار برای سخنرانی دعوت شدم. 
در شهرستان سبزوار حضور مردم خيلي جدي و گرم بود و علما محوريت 
داشتند؛ به ويژه حجت االسالم سيد محمدحس��ن علوي كه بيت شان 
محور انقالب بود. ايش��ان در هدايت انقالب و برپاي��ی راهپيمايي ها و 

1. توصيفی كه ايشان از ويژگی های اخالقی و روحيه انقالبی حجت االسالم سيد محمد حسن علوی ارائه می كند 
بسيار خواندنی است از آن جمله كه اين طور بيان می كند:

يك بزرگواری در آن شهر بود به نام آقای سيد محمد حسن علوی كه آدمی با اين ويژگی ها 
من در عمرم نديدم، از طرف��ی آدم فوق العاده اخالقی؛ يك بچه ه��م می آمد جلو پايش بلند 
می ش��د و موقع رفتن بدرقه می كرد تا جلوی درب. محال ب��ود در صحبت هايش يك جمله 
غيبت باشد هيچ وقت اجازه هم به كسی نمی داد... يك سال يادم هست در حج در مكه به من 
گفت راهپيمايی چه وقت اس��ت؟ می گفت اصاًل اگر راهپيمايی نباشد حج به درد نمی خورد. 
در انقالب س��بزوار هم اين پرچمدار بود، جلودار بود، يعنی گوينده های انقالبی مثل ش��هيد 
هاشمی نژاد، آيت اهلل خزعلی و ديگران را دعوت می كرد. ميزبان اينها بود در خانه اش، مجلس 
تشكيل می داد، هزينه هايش را می پرداخت... خيلی آدم قاطعی بود، اصاًل اهل ريا نبود، اهل 

تظاهر نبود... 
آرشيو مركز اسناد انقالب اسالمی، مصاحبه محمدتقی عبدوس، ج4، نوار اول، شماره كاست9869، 1385/4/26.

حجت االسالم سيد عبد الکریم 
فعال ترین  از  هاشمی نژاد 
وعاظ کشور بود که بی شک 
سخنرانی های روشنگرانه او 
نقش مهمی در تبيين اهداف 
مبارزه برای مردم داشته است. 
هاشمی نژاد در مجموع سه 
مرتبه در دی ماه 1348 و مهر 
و آذر سال 1357به سبزوار 

سفر کرد
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تظاهرات در شهرس��تان پيشتاز بودند.1 محل س��خنراني اغلب مسجد 
جامع سبزوار بود. اين مس��جد داراي شبستان هاي متعدد و وسيع بود. 
س��خنرانی ها معموالً در بزرگ ترين شبس��تان برگ��زار و همه محوطه 
حياط و شبس��تان ها پر از جمعيت می ش��د؛ حتي جمعيت بسياری در 
خيابان بيهق روبه روی مسجد جامع كه خيابان اصلي شهر بود اجتماع 
مي كردند. موضوع بحث بيشتر در خصوص افشا گري هاي جنايات رژيم 
ش��اه و تبيين موضوع واليت فقيه بود؛ حكومتي ك��ه مي خواهد بعد از 
حكومت شاه روي كار بيايد چه حكومتي است، ويژگی های آن چيست 
و اين كه رژيم شاه چه بالهايي س��ر اين مملكت و اين ملت آورده است. 
جنايات امريكا و اسراييل را می گفتم، عقب ماندگي كه اين رژيم بر سر 
اين ملت آورد، مس��ئوليت و وظيفه مردم و اجرای امر به معروف و نهي 
از منكر و اين كه امروز وظيفه ما چيست. البته در كنار مسائل روز بحث 

قرآن، حديث و تاريخ اسالم هم مطرح می شد.2

رونق یافتن تظاهرات 
حضور عبدوس در سبزوار و سخنرانی های پرشورش عليه س��لطنت شاه باعث رونق 
يافتن تظاهرات در اين شهر شد. همه روزه جمعيت كثيری در مسجد تجمع می كردند؛ به 
نحوی كه به علت كمبود جا بسياری از مردم در مسجد آقا بيگ، حسينيه قنادها، مسجد 
پامنار، حس��ينيه قاليباف ها تجمع می كردند. البته اين مس��ئله از قبل پيش بينی شده 

 .1
در سبزوار محور انقالب جناب حجت االس��الم علوي و مرحوم آقاي فخر بود. علماي ديگر 
حول اين دو تا محور بودن��د؛ اعالميه و راهپيمايي از طرف اين ها ب��ود، تصميم هاي پيرامون 
انقالب توسط اينها گرفته می شد. همين آقاي افقهی ايشان در پاريس خدمت امام رفت، اما 
محبوبيت آقاي علوي نزد مردم بيش��تر بود؛ علتش اين بود كه ايش��ان اختصاص به آن سال 
نداشت، ساليان متمادي ايشان پس از تحصيل در قم در سبزوار اقامت كرده بود، يك زندگي 
خيلي زاهدانه اي داش��ت و متخلق به اخالق حس��نه بود، برخوردش با مردم خوب بود. طي 
اين چند سال مرتب سخنران دعوت مي كرد، جلس��ات تبليغي داشت، سخنران هايش همه 
از طيف روحانيون انقالبي بودند مثل آيت اهلل خزعلي، ش��هيد هاش��مي نژاد و... آمدن آنها به 
سبزوار زمينه ساز بود، مردم را آگاه كرده بود... به ويژه آن سال انقالب گوينده هايی كه دعوت 
مي شدند منزل ايش��ان بودند و اجتماعات آنجا بود؛ برنامه ها و تصميم ها و اطالعيه هايي كه 
نوشته مي ش��د تماماً در منزل ايش��ان بود. لذا اكثر روحانيون ش��هر بر محور اين دو بزرگوار 

به خصوص آقاي علوي بودند...
ج اول، شماره كاست21949، 1389/3/20.

2. همان.
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بود چنانچه با سيم كشی بين مساجد و نصب بلندگو در خيابان های منتهی به مساجد 
جامع، مشكل كمبود جا حل ش��ده بود. تأثير حضور عبدوس به گونه ای بود كه برخی 
در اين باره می گويند: »مسجد جامع ديگر كفاف جمعيت را نمی داد، بعد مسجد پامنار؛ 
حسينيه بزازها در فلكه اسرار، حسينيه قاليباف ها در خيابان شريعتمداری پر از جمعيت 
شد، ما صوت داده بوديم به آنجاها...« 1 حجت االسالم ابراهيم مصلحی از علمای سبزوار 
هم درباره تأثير سخنان عبدوس در رونق گرفتن تظاهرات شهرستان چنين می گويد: 

با آمدن آقای عبدوس تظاهرات رونق گرفت. او بر حاج آقای علوی وارد 
شد و ايش��ان او را همراهی می كردند. با وجود سختگيری شهربانی وی 
حرف هايش را می زد و به تدريج م��ردم حركت كردند و مردم اگر بغض 
داشتند در زمان آقای عبدوس تركيد و آتش زير خاكستر روشن شد...2 
از جمله كارهايی كه عبدوس در سبزوار باب كرد اين بود كه پس از پايان هر سخنرانی 
حضار را تشويق می كرد به مدت ده دقيقه ضمن كوبيدن پای خود به زمين شعار مرگ 

بر شاه سر دهند:3 
در پايان منبر مي گفتم همه ايس��تاده و پا به زمين بزنيد، پنج دقيقه 
مردم مرگ بر شاه مي گفتند، صدا همه شهر را فرا گرفته بود، هزاران نفر 
هر كجا بودند در خيابان، در پياده رو، در حيات مسجد و شبستان ها همه 

مرگ بر شاه مي گفتند.4
صدای دلنش��ين برخاس��ته از اين حركت م��ردم را ترغيب می كرد تا با صدای رس��ا 

شعارهای بعدی را تكرار كنند. 

حادثه روستای افچنگ
حجت االس��الم عبدوس كه خاطرات آن روزها را به خوبی به ي��اد دارد در مصاحبه با 
نگارنده به ش��رح مفصل حوادث می پردازد. او در خصوص دو حادث��ه »قتل عام مردم 
روستای افچنگ« و »وحشت مردم از پرواز هلی كوپتر بر باالی سرشان« چنين می گويد:

1. مصاحبه نگارنده با حسين قلعه  نويی، ج اول، نوار دوم، شماره كاست207187، 1386/3/2.
2. مصاحبه نگارنده با حجت االسالم ابراهيم مصلحی تبار، ج اول، شماره كاست8149، 1386/1/27؛ مصاحبه 

نگارنده با حميدرضا كفاش، ج اول، نوار اول، 1389/7/3.
3. مصاحبه نگارنده با حجت االسالم حسين شه�رس��تانی، ج اول، شماره كاست 8157، 1386/2/2؛ مصاحبه 
ابراهيم مت�قيان فر، ج اول، ش�ماره كاست 8145، 1386/1/23؛ مصاح�به حجت االسالم رمض�ان علی ثباتی مقدم، 

ج اول، شماره كاست 8265، 1386/2/3.
4. آرشيو مركز اسناد انقالب اسالمی، مصاحبه محمدتقي عبدوس، ج اول، شماره كاست 21949، 1389/3/20.
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در اولين حضورم راهپيمايي عظيمي  در آن ش��هر به وقوع پيوس��ت. 
انصافاً همه مردم ش��هر در آن تظاه��رات حضور پيدا ك��رده بودند. در 
مجموع سخنراني هايی كه در آن شهر داشتم  چند اتفاق مهم رخ داد. در 
يكی از روزها كه در حال سخنرانی بودم دو الی سه اتفاق مهم افتاد كه 
هر كدام در جاي خودش قابل توجه و تأمل است. در يكي از روستاهاي 
س��بزوار به نام افچنگ � كه مردمش خيلي انقالبي بودن��د و بعدها در 
جنگ و جبهه خيلي سهم داشتند � زمانی كه آنها قصد داشتند با حضور 
در شهر به تظاهرات كنندگان بپيوندند از سوی پاسگاه ممانعت به عمل 
می آيد. الزم به ذكر اس��ت كه در راهپيمايی ه��ا و تظاهرات فقط مردم 
شهر نبودند؛ حتي براي سخنراني شب ها جمعيت زيادي از روستاهاي 
اطراف سبزوار مي آمدند و در جلسات سخنرانی شركت مي كردند. اين 
موضوع نقش مهمی در انتقال مطالب و مفاهيم انقالب به دورترين نقاط 
و روستاها داش��ت. در هر حال به من خبر دادند كه پاسگاه ژاندارمري 
مانع آمدن مردم افچنگ و حضورش��ان در شهر ش��ده اند. من در همان 
حال كه مشغول سخنراني بودم به ژاندارمري اخطار دادم و گفتم كه مانع 
را برطرف كنيد تا مردم به ما بپيوندند و زمان��ی را تعيين كردم و گفتم 
چنانچه تا اي��ن زمان اين كار را نكنيد هر چه ديديد، از چش��م خودتان 
ديديد، من به مردم مي گويم چه كار كنند؛ نيروهای شهربانی  وحشت 
كردند خدا ترس خيلي عجيبی در دل آنها انداخت��ه بود. پس از اندك 
زمانی خبر دادند كه افچنگي ها به راهپيمايان ملحق شدند. افچنگي ها 
هم  كه  آمدند چون كش��اورز بودند يكی  بيل  دس��تش  ب��ود يكي  داس  

دستش  بود يكي  چوب  دستش  بود اين  صحنه واقعاً ديدني  بود.1
اتفاق دوم اين بود كه من در حالی كه مش��غول س��خنراني بودم يك 
هلي كوپتر كب��ري از اين هلي كوپتر ه��اي خيلي بزرگ ك��ه 18- 17 
نفر داخل آن جا مي گيرند در آس��مان ظاهر ش��د. آن زمان سبزوار نه 
هلي كوپتر داش��ت نه فرودگاه؛ آن روز اين هلي كوپتر وس��ط جمعيت 
آمد به طوری كه روي سر من قرار گرفت. آن قدر در سطح پايين حركت 

1. برای اطالع بيشتر درباره حادثه پاسگاه طبس ر.ك: حس��ن شمس آبادی، انقالب اسالمی در سبزوار، تهران، 
مركز اسناد انقالب اسالمی، 1390،ص446-448.
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می كرد كه باد آن داشت عمامه من را مي برد با يك دست محكم عمامه 
را نگه داشتم، با دست ديگر هم بلندگو را، و همچنان به سخنرانی خود 
ادامه دادم؛ ي��ك وقت ديدم جمعيت از دو ط��رف دارند فرار مي كنند و 
خيابان خالي از جمعيت ش��د، البته در فرار مردم ش��ايعات و سخنان 
افراد وابس��ته به رژيم هم بی تأثير نبود. در اين زمان ب��ود كه از يكي از 
تاكتيك هاي سخنوري استفاده كردم؛ يقه پيراهنم را با دو دستم گرفتم 
پاره كردم و س��ينه ام در حضور مردم لخت ش��د رو به جمعيت در حال 
فرار گفتم: كجا مي رويد؟ اگر قرار است تيري ش��ليك بشود سينه من 
آماده است. بعد از اين سخنان بود كه ناگهان ديدم مردمي  كه داشتند 
فرار مي كردند مجدداً برگشتند و مجلس را به همان صورت سابق شكل 

دادند.1

پایين کشيدن مجسمه شاه
از جمله كارهای ارزشمند حجت االسالم عبدوس در سفرش به سبزوار، پايين كشيدن 
مجسمه شاه بود. در يكی از گزارش های س��اواك درباره فعاليت های نامبرده با موضوع 
»س��خنراني مضره« چنين آمده: »س��اعت19 روز 1357/10/8 ش��خصي به نام شيخ 
عبدوست كه در مسجد جامع سبزوار مبادرت به سخنراني مضره مي نموده سخنان وي 
مستقيماً از ايستگاه راديو مشهد پخش گرديده اس��ت.«2 در همين سخنرانی است كه 
ش��يخ محمدتقی عبدوس از جمعيت حاضر در جلس��ه مي خواهد كه روز بعد يعنی در 
1357/10/9 كه در كشور عزاي عمومي اعالم ش��ده است، مجسمه شاه پايين كشيده 
شود.3 در بولتنی كه در تاريخ 1357/10/7 توسط ساواك درباره حوادث و رويدادهاي 
شهرهاي مختلف كشور تهيه شده، با بيان اين كه عالوه بر شهر مشهد در ساير شهرهاي 
استان خراسان هم در تاريخ 1357/10/9 ناآرامي هايي به وقوع پيوسته است، مجدداً به 
پايين كشيده شدن مجسمه شاه در سبزوار و نيشابور اشاره و تأكيد شده كه »مأموران 
شهرباني و خانواده هاي آنها در معرض خطر هس��تند.«4 حجت االسالم عبدوس درباره 

1. خاطرات حجت االسالم محمدتقی عبدوس)منتشرنش��ده(، تدوين حسن شمس آبادی، تهران، مركز اسناد 
انقالب اسالمی، بی تا،ص 82-83.

2. انقالب اسالمي به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اس��ناد تاريخی وزارت اطالعات، 1387، ج22، 
ص435.

3. همان، ص457.
4.همان، ص456-457.
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اهداف و چگونگی اين كار در پايان يكی از سخنرانی هايش چنين بيان می كند: 
سخنراني كه تمام شد من ديدم مردم آمادگي زيادی دارند تا مجسمه 
شاه را پايين بكشند، در خيلي از ش��هرها مجسمه شاه را پايين كشيده 
بودند ولي در سبزوار هنوز مجسمه ش��اه برقرار بود. سرنگونی مجسمه 
اهميت داش��ت. چرا كه می بايس��ت همه  مظاهر سلطنت  ش��اه  از بين 
می رفت و مردم يقين می كردند كه ديگر شاهي  نيست ، رژيم  شاهنشاهي  
نيس��ت. چون مردم هر روز از آن ميدان رد می ش��دند و  مجسمه شاه را 
مي ديدند با خود مي گفتند: حتماً خود شاه  هم  هنوز هست  و هنوز محكم 
و با اقتدار ايستاده  است وگرنه مجسمه اش نبود . مردم از اين كه به سمت 
مجسمه رفته و آن را سرنگون سازند ترس و وحشت داشتند. در بازگشت 
از راهپيمايي به طرف مسجد جامع بوديم كه من به مردم اعالم كردم من 
دارم براي پايين كشيدن مجسمه مي روم، هر كسي آمادگي دارد دنبال 
من بيايد، برخی از مردم و حتي برخی از علمای ش��هر به من پيشنهاد 
كردند حاال وقت انجام اين كار نيس��ت چرا كه ممكن اس��ت نيروهای 
شهربانی به سوی مردم تيراندازي كنند. در هر حال با صداي  بلند اعالم  
كردم  كه اكنون  براي  ساقط  كردن  مجس��مه  طاغوت  مي رويم ، تا گفتم 
من مي روم سيل جمعيت دنبال من راه افتاد. يكي  از داخل جمعيت به  
من  گفت : حاج  آقا عبدوس  به  من  اجازه  مي دهي  من  كاميون  دارم  بروم  
كاميونم  را بياورم  سيم  بكسل  هم  دارم . او كاميون  را آورد.  مجسمه خيلي 
محكم بود طوری نبود كه با دست بشود آن را س��رنگون كرد. وقتي به 
ميدانی كه مجسمه در آن واقع شده رس��يديم نيروهاي شهرباني كه از 
قضيه باخبر شده بودند دور ميدان حلقه زدند و روبه روی ما به حالت زانو 
نشستند، تفنگ هايشان را هم مس��لح كردند. اين مسئله باعث وحشت 
مردم ش��د. من س��ريع بلندگو را كه از قبل آماده و روی ماشين نصب 
شده بود گرفتم و گفتم: ما كاري به ش��ما نداريم با اين كه مي دانيد اين 
جمعيت قدرت دارد كه همه تان را خلع سالح و دستگير كند. شهرباني 
را ما مي توانيم ظرف چند ساعت تسخير كنيم. حتی اگر من يك اشاره 
كنم اين مردم مي ريزند ش��هرباني را تصرف مي كنند و ش��ماها را هم 
دستگير مي كنند؛ منتهي شما برادرهاي ما هستيد، عزيزان ما هستيد، 
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همشهري ما هستيد، كاری با شما نداريم. مشكل ما رژيم شاه است امام 
دستور دادند اين ش��اه بايد برود و رژيم بايد سرنگون شود. اين مطالب 
را كه گفتم روحيه اينها تغيير كرد. س��پس به مردم گفتم: سيم بكسل 
را گردن مجسمه ش��اه بيندازيد. دو تا جوان  حاال ش��ك  دارم  يكي اش  
برادرزاده  فخرالدين  حجازي  يا از اقوام  ايشان بود، به هر حال  اين  جوان ها 
از مجس��مه باال رفتند و سيم  بكسل  را گردن  ش��اه  انداختند. مردم  هم 
دائم تكبير می گفتند.  سيم بكسل را هم به كاميون بستند و مجسمه را 
شكستند و تا مقابل مسجد جامع كشاندند، در مسجد جامع آن را يك 
گوشه اي از حياط انداختند. جمعيت زيادی مي آمدند تماشا مي كردند. 
اين آخرين نماد رژيم شاه در سبزوار بود. مجسمه كه سقوط كرد در واقع 
اميد طرفداران رژيم و وابستگان به آن هم نااميد شد. آنها فهميدند كه 

رژيم ديگر قدرتي ندارد و كاري نمي تواند بكند.1

تأسيس صندوق ادامه نهضت در سبزوار
يكی ديگر از كارهای حجت االس��الم عبدوس در مدت اقامتش در س��بزوار، تأسيس 
صندوق قرض الحس��نه اي با عنوان»ادامه نهضت« بود. علت تش��كيل صندوق حمايت 
مادي از افرادي بود كه ممكن بود در درگيري ها مجروح گردند؛ عالوه بر اينكه صندوق 
موظف بود جهت تأمين امرار معاش خانواده هاي زندانيان سياس��ي اقدام كند. نامبرده 

درباره علل تشكيل صندوق و استقبال مردم چنين مي گويد: 
من در س��بزوار يك كار ابتكاري انجام دادم با اين دوستان انقالبي كه 
ما را دعوت كرده بودند مشورت كرديم ديديم آنها هم تأييد كردند لذا 
عملی اش كرديم. واقعاً هم فكر نمي كرديم انقالب يك ماه ديگر، 2 ماه 
ديگر، 3 ماه ديگر پيروز بش��ود. می گفتيم شايد چند سال طول بكشد، 
لذا گفتيم تكليف اينهايی كه در اين انقالب ش��هيد مي شوند، مجروح 
مي شوند يا از كار بيكار مي شوند، يا كس��اني كه در اثر اعتصاب و بستن 
مغازه ها دچار مش��كل مالي مي شوند چيست؟ از س��وی ديگر انقالب 
هزينه هايی دارد از جمله دعوت كردن سخنران، نوشتن پالكارد، چاپ 
كردن اعالميه، تكثير كردن نوار و... لذا روي منبر براي مردم گفتيم كه 

1. خاطرات حجت االسالم محمدتقی عبدوس)منتشرنشده(، همان، ص83-84.
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مي خواهيم يك صندوقي به نام صندوق ادامه نهضت تأس��يس كنيم... 
چند نفر از معتمدين ش��هر از جمله حاج آقاي عل��وي، حاج علی اصغر 
صفار، حاج محمد صادق مدني و حاج محمود س��اده، ش��ب در مسجد 
جامع ميز گذاشته شد، ما هم قرار شد روي منبر مطلب را توضيح بدهيم 
سيل كمك بود كه سرازير شد به اين صندوق، يادم هست خانم مي آمد 
گردنبند و النگوهايش را مي گذاشت كسي رسيد نمي گرفت فقط اعتماد 

بود آن قدر عشق بود به پيروزي؛ و پول خوبي جمع شد.1 
چنانچه گفته شد آشنايی حجت االسالم عبدوس با مردم باعث شد تا پس از پيروزی؛ 

انقالب اسالمی به مدت 9 سال به عنوان امام جمعه سبزوار منصوب گردند.2
4. آيت اهلل ابوالقاسم خزعلی

ايشان از جمله افرادی است كه در بين سال های 1352 الی1356 چندين بار به سبزوار 
سفر و در تمامی اين سفرها در منزل حجت االسالم علوی اقامت كرده است. 

اولين س��فر تبليغی نامبرده به سبزوار در هفدهم مردادماه س��ال 1352 اتفاق افتاده 
است. در گزارش رئيس شهربانی سبزوار كه در تاريخ 1352/5/17 به شهربانی خراسان 
ارسال شده اس��ت، خبر عزيمت آيت اهلل خزعلی به سبزوار و س��خنرانی وی در مسجد 
جامع اطالع داده شده است.3 در جوابيه اين تلگراف، شهربانی استان خراسان هر چند 
سخنرانی نامبرده را بالمانع دانسته، اما دستور می دهد از ايشان تعهد كتبی گرفته شود 
و ضمن دادن تذكرات الزم به او، كليه اعمال و رفتارش تحت مراقبت قرار گيرد.4 س��فر 
دوم آيت اهلل خزعلی به فاصله سه روز در بيستم مرداد ماه انجام شده است. در گزارشی كه 
مصطفی آل احمد رئيس شهربانی سبزوار به رياست شهربانی استان خراسان در تاريخ 

1352/7/31 ارسال كرده، اين طور آمده: 
ش��يخ ابوالقاس��م خزعلی فرزند غالمرض��ا واعظ س��اعت19/30روز 
52/5/20 از طري��ق مش��هد به اي��ن شهرس��تان وارد و در منزل آقای 
محمدحس��ن علوی ش��ريعتمداری اقامت و يازده جلس��ه هر نوبت به 
مدت1/30 ساعت در مسجد جامع و تكيه عطارها با حضور حدود 3000 

1. خاطرات حجت االسالم محمدتقی عبدوس، همان، ص84-85.
2. جهت اطالع بيشتر درباره فعاليت های ايش��ان در دوران امامت جمعه سبزوار ر.ك: خاطرات حجت االسالم 

محمدتقی عبدوس)منتشرنشده(، همان، ص113-126.
3. آرشيو مركز اسناد  انقالب اسالمی، شماره بازيابی1271، سند شماره 31.

4. همان، سند شماره 32.
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نفر مرد و زن منبر رفته و سخنرانی مذهبی ايراد و در اين مدت اظهارات 
خالفی از او ديده و شنيده نشده و نيز از نامبرده تعهد الزم اخذ گرديده 
است. ضمناً در س��اعت 8 صبح روز52/5/31 به مش��هد عزيمت نموده 

است.1 

1. همان، سند شماره 34.
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آيت اهلل خزعلی بار ديگر در تاريخ 1356/5/3 و در حالی كه ممنوع المنبر بود به سبزوار 
وارد و اين بار هم در منزل سيد محمدحسن علوی اقامت كرد. اما به علت ممنوع المنبر 
بودنش پس از س��ه روز توقف كامل در منزل نامبرده بدون آن كه از منزل خارج ش��ود 
به مشهد عزيمت نمود.1 اسناد ساواك از سفرهای مكرر ايشان به سبزوارحكايت دارد؛ 
چرا كه ايشان مجدداً در تاريخ 1356/6/28 به مدت دو روز در منزل علوی اقامت نمود. 
از دستوری كه از سوی شهربانی اس��تان خراسان به شهربانی سبزوار مبنی بر بازداشت 
ايش��ان و اعزام وی به آن شهربانی صادر ش��ده اس��ت می توان حدس زد كه شهربانی 

خراسان از حضور و اقدامات وی در سبزوار ابراز نارضايتی و نگرانی كرده است.2 

1. همان، سند شماره 82.

2. همان، سند شماره 83.
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5. شيخ احمد کافی
شيخ احمد كافی از جمله وعاظی است كه در 
سال 1353 جهت سخنرانی به سبزوار دعوت 
ش��د. ايش��ان بنابر دعوتی كه از س��وی صنف 
عطارها از وی شده بود در تاريخ 1353/2/23 
به اين شهرستان وارد ش��د. بنابر برنامه ای كه 
برای ايش��ان در نظر گرفته ش��ده بود قرار بود 
نامبرده به مدت ده ش��ب و به مدت نيم ساعت 
در تكيه عطارها س��خنرانی كند. حضور ايشان 
در سبزوار از آنجا كه يكی از وعاظ معروف بود، 
شهربانی سبزوار را بر آن داشت تا طی نامه ای 
به شهربانی استان خراسان در خصوص حضور 
نامبرده و كيفيت برخورد با وی استعالم نمايد.1 
هر چند جوابيه شهربانی خراسان معلوم نيست.

در هر حال سخنرانی ش��يخ احمد كافی مورد استقبال اهالی س��بزوار قرار گرفت. در 
گزارش های ش��هربانی تعداد حضار در جلسات س��خنرانی نامبرده، حدود 15هزار نفر 
تخمين زده شده است.2 البته در اين زمينه تبليغات صورت گرفته از سوی صنف عطارها 
را نبايس��ت ناديده گرفت. اين تبليغات تنها منوط به محدوده شهرس��تان سبزوار نبود 
چنانچه از شب چهارم س��خنرانی كافی در تكيه عطارها حدود چهل نفر از روحانيون و 
طالب علوم دينی نيشابور جهت استماع سخنان نامبرده به سبزوار وارد شدند. اين افراد 
هر شب پس از پايان سخنرانی و صرف شام در منزل حجت االسالم سيد فخرالدين افقهی 

به شهر خويش باز می گشتند.3
شيخ احمد كافی در مدت اقامت خود در سبزوار، چندين مرتبه جهت ايراد سخنرانی 
به اسفراين هم سفر كرد.4 با پايان يافتن مدت اقامت ايشان در سبزوار، بنابر دعوتی كه از 
ايشان شده بود به نيشابور سفر كرد. استقبال مردم منطقه از سخنان نامبرده را می توان 
از س��فر تعدادی از روحانيون و طالب سبزواری به نيش��ابور جهت شركت در مجالس 

1. همان آرشيو، شماره بازيابی1306، سند شماره18.
2. همان، اسناد شماره 20،28،30.

3. همان، اسناد شماره 26و29.

4. همان، سند شماره 27 و 28.

سخنرانی شيخ احمد کافی مورد 
استقبال اهالی سبزوار قرار گرفت. 
در گزارش های شهربانی تعداد 
سخنرانی  جلسات  در  حضار 
نامبرده، حدود 15هزار نفر تخمين 
زده شده است. البته در این زمينه 
تبليغات صورت گرفته از سوی 
صنف عطارها را نبایست نادیده 
گرفت. این تبليغات تنها منوط به 
محدوه شهرستان سبزوار نبود؛ 
چنانچه از شب چهارم سخنرانی 
کافی در تکيه عطارها حدود چهل 
نفر از روحانيون و طالب علوم 
دینی نيشابور جهت استماع سخنان 

نامبرده به سبزوار وارد شدند
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س��خنرانی نامبرده حدس زد.1 حميدرضا كفاش در خصوص موضوع س��خنان و شيوه 
سخنرانی او چنين می گويد:

مرحوم كافي جدای از مباحث اخالقي كه مطرح می كرد، روضه هاي 
نابی هم ايراد می كرد كه حداقل ده س��خنرانی ايشان در سبزوار انجام 
شده اس��ت. روش ايش��ان اين بود كه ابتدا يك بحث حديثي را شروع 
مي كردند، بيشتر نصايح و توصيه هاي حالل و حرام و مسائل اخالقي؛ و 

نهايتاً وصل به روضه مي شد.2

1. همان، سند شماره 31.
2 . مصاحبه نگارنده با حميدرضا كفاش، ج اول، نوار اول، 1389/7/3.
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بينش هاي اجتماعی در نظریات 
اخالقی امام خمينی)ره(

علی مؤمن1
مقدمه 

بحث و بررسي مس��ئله يا موضوع اخالق از مباحثي  اس��ت كه همواره در طول تاريخ 
مطرح بوده  و موضوع تازه اي به شمار نمي رود. در سده اخير موضوع اخالق و رفتار مردم 
در جامعه ايران به يكي از مباحث مهم بررس��ي ها و تحليل هاي اجتماعي مبدل شده و 
در رابطه با اين موضوع، ما شاهد انواع اظهارنظرها در محافل عمومي، رسانه اي، علمي و 
دولتي هستيم. اما آنچه در بيشتر اين تالش ها مشهود است، وجود ناتواني، سردرگمي 
و تشتت در بيان مسئله و بالتبع در راه حل هاي ارائه ش��ده مي باشد كه تاكنون برطرف 

نگرديده اند. 
در دوره هاي گذش��ته غالباً عالمان ديني به عنوان حافظان دين و اخالق در اين حوزه 
فعال بوده اند و تبيين موضوع و ارائه راه  حل را وظيفه خود تلقي مي كرده اند. اما در كنار 
تالش علماي ديني، قس��متي از تالش هاي فكري صورت گرفته در س��ده اخير، در اين 
رابطه، توس��ط گروه ديگري از صاحب نظران، تحت عنوان كلي روشنفكر شكل گرفته 

1. دانشجوي دكتراي جامعه شناسي دانشگاه تهران
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اس��ت. البته اين موضوع براي آنها برخالف علماي ديني نه به عنوان موضوع و مس��ئله 
درجه اول، بلكه در ذيل ديگر موضوعات، از جمله: داليل عقب ماندگي، شناخت وضعيت 
تاريخي، تحليل شرايط سياسي و اقتصادي، بررسي هاي جامعه شناختي، بررسي هاي 
هويتي و... ارائه شده و اساس تحليل های ايشان مبتنی بر علوم اجتماعی غربی بوده  است. 
به همين دليل فهم اخالق اجتماعي مردم ايران، دچار نوعي س��ردرگمي و گسستگي 
در مفاهيم و تحليل ها شده است و افراد از زاويه هاي متفاوت، تحليل هاي متكثر و بعضاً 
متضادي را ارائه مي كنند. تش��تت در اين نظريات نش��ان مي دهد ك��ه در رابطه با فهم 
موضوع اخالق اجتماعي در جامعه ايران، مشكالت اساسي وجود دارد. اما شناخت امام 
خمينی)ره( از جامعه اسالمی ايران با توجه به اشعار عملی و فكری ايشان به متون دينی 
از يك طرف و فرهنگ و جامعه مسلمان ايران و وضعيت جهانی مسلمانان از سوی ديگر، 
يك استثناء در سده اخير می باشد كه می تواند به بسياری از بدفهمی ها يا كج فهمی ها 
در اين زمينه كمك كند و برای ش��ناخت رفتار اجتماعی و اخالقی مردم ايران راه های 
جديدی را فارغ از ادبيات غربی فراهم نمايد. آرای امام خمينی)ره( به علت محور بودن 
احياي تفكر ديني و احياي امت اسالمي در عصر جديد و قرار دادن دين در متن زندگي 

مردم به عنوان شيوه صحيح زندگي اهميت ويژه ای دارند. 

بيان مسئله
بيان درست يك مسئله و ارائه آن در قالب يك مجموعه منظم، از مهم ترين قسمت هاي 
حل مسئله است. شناخت ناقص يا اشتباه موضوع، راه را براي حل درست مسئله دشوار 
يا ناممكن مي كند، اگر به مشكالت موجود، مسائل ديگري را نيفزايد. در رابطه با اخالق 
و رفتار اجتماعی جامعه ايران با وضعيتی روبه رو هس��تيم كه ش��ناخت درست مسئله 
اولويت خود را در حل مسئله نش��ان داده اس��ت. به عبارتی براي شروع رفع مشكالت 
پيش  روي فهم اخالق اجتماعي م��ردم ايران، جمع آوري و تنظي��م تالش هاي فكري 
و عملي صاحب نظ��ران ايراني در رابطه با اخالق و رفتار اجتماع��ي مردم ايران در طول 
دوره هاي تاريخي اخير، الزم مي باش��د و مهمترين صاحب نظر مؤثر در جريانات س��ده 
اخير جامعه ايران، امام خمينی)ره( می باشند كه می توان گفت شناخت خاصی نسبت 
به مردم و جامعه ايران داشته و اين ش��ناخت را به صورت های گوناگون نظری و عملی 
عرضه كرده اند. ايشان در بعد نظری متأثر از انواع مختلف علوم اسالمی مانند اصول فقه، 
فلسفه، اخالق و عرفان بوده و ريشه های فكری انديش��ه ها و عملكردهای ايشان را بايد 
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در اين علوم جس��ت وجو كرد؛ هر چند می توان ايشان را در اكثر اين علوم، جزء نوآوران 
در سده اخير قرار داد.

يكی از مهمترين حوزه های علوم اسالمی كه امام خمينی)ره( از آن متأثر بوده اند، به 
حوزه اخالق اسالمی مربوط است. ايش��ان در اين حوزه نيز صاحب نظری با آرای خاص 
می باشند كه با توجه به سخنان و عملكرد ايشان، اين حوزه از اهميت ويژه ای برخوردار 
بوده اس��ت. به عبارتی می توان گفت كه يكی از مهمترين حوزه هايی كه در ش��ناخت 
و درك موضوعات اجتماعي حضرت امام دخالت مس��تقيم داش��ته  اس��ت، فهم يا نگاه 
اخالقي1 ايشان بوده  است. شناخت موضوعات اجتماعی در قالب اخالق و برعكس، فهم 
موضوعات اخالقي در قالب موضوعات اجتماعي و در آخر، راه  حل هاي پيشنهادي براي 
حل آنها، يك نوع فهم اجتماعي در رابطه با زندگي اخالقی را به وجود مي آورد كه يكی 
از وجوه خاص شناخت اخالقی ايشان می باشد كه ما نام آن را فهم اخالق اجتماعی و يا 
شناخت اخالقی �  اجتماعی می گذاريم كه مبنای شناخت انديشه سنت در امور انسانی 

و اجتماعی است.2 
به عبارتي ساده مسئله اصلی اين تحقيق بر اين مبنا مي باشد كه امام خمينی)ره(، بر 
اساس چه مفروضات و مبادی خاصي سعي در شناخت و ارزيابی روابط اجتماعي جامعه 
خود داشته اند و تفاوت ايشان با صاحب نظران متقدم اخالقی در اين زمينه در كجا خود 

1. منظور از فهم اخالق اجتماعی يا نگاه اخالقي �  اجتماعی، شناخت اخالق اجتماعي يك جامعه نيست، بلكه 
منظور موارد ذيل مي باشد:

الف. شناخت اينكه متفكر از اخالق اجتماعي )شيوه تنظيم روابط اجتماعي( چه توصيف و تحليلي داشته است 
)ارائه وضع موجود، وضع مطلوب و راهكار(؛

ب. ش��ناخت اينكه متفكر از اخالق اجتماعي )ش��يوه تنظيم روابط اجتماعي( چه ارزيابي اي داشته است و چه 
مواردي را انتخاب و برجسته كرده است و اين ارزيابي چه نتايج اخالقي اي را براي تنظيم روابط اجتماعي به دنبال 

خواهد داشت؛
ج. شناخت مباني نظري)معرفتي( نظريات، اعم از نظريات تحليلي � توصيفي يا ارزيابي هاي اجتماعي آنها.

2. دكتر كچوييان مسئله اخالق را مسئله بنيادی نظم در جوامع می داند كه انديشه تجدد، با حذف بعد اخالقی 
انسان و امور انسانی، انديشه اجتماعی خود را پايه گذاری كرده است. »در حالی كه در نظريه اجتماعی تجدد و در 
مراحل مختلف تطورش ]و در مواجهه با سنت[، ويژگی های اراده و آگاهی امر اجتماعي مورد توجه قرار گرفته و 
لحاظ شده است، ولی وجه ارزشی و اخالقی آن، به طور كامل، مورد غفلت قرار داشته يا به شكل طبيعت گرايانه ای 
در نظريه پردازی مورد تعامل يا مواجهه قرار گرفته اس��ت. در هر حال، همان طور كه بعضاً به درستی به اين نكته 
پرداخته شده است، حذف اين »مداليتی« يا ثابت ساختاری، كنش و حيات اجتماعی يا برخورد طبيعت گرايانه با 
آن، ويژگی بنيادين و تعيين كننده نظريه پردازی اجتماعی تجدد تلقی مي گردد. به بيان درست تر، نظريه پردازی 
اجتماعی تجدد، اساساً با اين نوع مواجهه اش با ويژگی هستی شناختی خاص جهان انسانی يعنی ماهيت اخالقی �  
ارزشی آن، مشخص و تعيين شده است.«؛ »خطايي كه در تجدد اتفاق افتاده است و كليت نظريه اجتماعي تجدد 
در آن اشتراك دارد، تبديل مسئله نظم از سؤالي اخالقي به مس��ئله اي نظري و علمي است.« )حسين كچوييان، 

كتاب نظم، بی جا، بی تا(
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را نشان داده  است. ايشان چه تحليل يا توصيفي از روابط اجتماعي جامعه ارائه كرده اند 
و در آخر اين مفروضات و تحليل و توصيفات باعث شكل گيری چه بينش های جديدی 

در شناخت روابط اجتماعی يا جامعه می شوند. 
در اين تحقيق در مرحله اول فهم اخالق اجتماعي يا نگاه اخالقي � اجتماعی ايش��ان 
در عرصه اجتماعي مدنظر خواهد بود و در نتيجه نظريات ايشان در رابطه با »چگونگي 
تنظيم روابط اجتماعي« و »چگونگي رفتارهاي افراد جامعه« در مركز توجه قرار خواهد 
گرفت و در مرحله دوم تأكيد اصلي بر روي قس��متي از انديشه ايشان خواهد بود كه به 
موضوعات اخالقي و اخالق اجتماعي به صورت مستقيم پرداخته اند. در اين تحقيق فقط 
به گوشه هايی از نظريات ايشان به صورت مختصر توجه شده  است و بررسی بيشتر اين 

موضوع تحقيقات بيشتری را طلب می كند. 

آرای اخاقی ل اجتماعی امام خميني)ره(
امام)ره( هيچگاه از منظر برون ديني به مسائل اخالقي جامعه نپرداخته است و لذا به 
كار بردن مفهوم جامعه شناسي اخالقي برای ايشان به نظر درست نمي آيد؛ اما مي توان 
نظريات و عملكرد ايش��ان را در قالب مفهوم »فهم اخالق اجتماعي« مورد ارزيابي قرار 
داد. شناخت منظومه فكري و عملكردي امام)ره( نياز به شناخت همه ابعاد عملكردي 
ايش��ان دارد و بدون فهم آن و نوع ارتباطي كه ايش��ان ميان آنها برقرار مي كند، امكان 
ش��ناخت صحيح و بررس��ی آنها وجود ندارد. در افكار و عملكرد ايشان ميان حوزه هاي 
سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و اصول زندگي ديني و شرايط تاريخي و تمدني 
رابطه تنگاتنگ وجود دارد. بررسی ابعاد اخالق اجتماعی از منظر ايشان نياز به تحقيقات 
گسترده ای دارد و در حد مقدورات اين كار نمی باشد، لذا فقط برخی از آرای و نظريات 

اخالقی � اجتماعی ايشان مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 

مسئله نظم و شناخت اخاقی جامعه
به نظر دكتر كچوييان مس��ئله نظم و تحول اجتماعی، در بنياد هر نوع نظريه پردازی 
اجتماعی قرار داش��ته و چگونگی پاس��خ به آن تعيين كننده ماهيت آن اس��ت. مسئله 
نظم در جهان تج��دد با »مس��ئله معنا« همبس��ته و در واق��ع، تك��رار آن در صورتی 
متفاوت اس��ت. از طرفی كل تاري��خ نظريه پردازی اجتماع��ی تجدد، بر پاي��ه تقابل و 
مقايس��ه يا تطبيق آن با نوع مواجهه سنت با مس��ئله نظم اجتماعی، فهم و دنبال شده 
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اس��ت. مهمترين بعد، از اين حي��ث، توجه به 
اخالق و ارزش يا وجه ارزش شناختی و اخالقی 
نظ��م اجتماعی در ديدگاه س��نت اس��ت. اين 
ويژگی، به عنوان بنيادی ترين ويژگی هس��تی 
اجتماعی، به ط��ور ضمنی ي��ا تلويحی در نوع 
رويكرد س��نت به نظم اجتماع��ی ظهور دارد. 
در انديش��ه تجدد، ويژگی های آگاهی و ارادی 
بودن نظم اجتماعی، در قياس با وجه اخالقی 
و ارزشی عمده تر و اساسی تر تلقی شده است. 
آنچه نظريه پردازان تجددی از ابتدا با ش��ور و 
اش��تياق و جد و جهد تمام در طلب آن بودند، 

جست وجوي نظمي متفاوت از نظم جهان سنت بود. طرح آن ها ، هر چند سعی در حذف 
ماهيت اخالقی نظم اجتماعی داشت، اما به طور ماهوي، طرحي اخالقي بود.1

در انديشه سنت، موجوداتي قرار دارند كه اصل هستي  يا تحوال تشان، به  طور بنيادي به 
وجود انسان ها، به  ويژه به اراده و خواست آنها بستگي پيدا مي كند. حدود اين موجودات 
قلمروی فلسفه عمل يا همان علوم اجتماعي � علوم انساني در طبقه بندي تجدد از علوم 
مي باشد. اين علوم، به اعتبار ويژگي هستي شناختي شان، به لحاظ معرفت شناسانه، علوم 
اخالقي )در معناي موسع از اخالق( هستند. به اين معنا و از آن جهت كه جهان اجتماعي 
به لحاظ هستي شناختي، جهان ارزش ها و بايد و نبايد هاي تجويزي يا هنجاري است، از 
منظر معرفت شناسانه، تنها شناخت هاي ارزش شناختي يا اخالقي را از اين قلمرو ممكن 
مي سازد. حوزه اي كه حوزه انس��ان و اراده انساني اس��ت، حوزه دانش ضروري نبوده و 
امكان شناخت نظري را نفي مي كند. شناخت عملي يا اخالقي، تنها امكان بشري براي 
شناخت معتبر يا فهم قابل قبول از قلمروی انساني مي باشد. با توجه به ماهيت اخالقي 
عمل اجتماعي در قلمروی تاريخ و جامعه، مسئله اساس��ی براي يك نظريه اجتماعي، 
می بايست توضيح چگونگي ظهور اخالق و ارزش در اين قلمرو باشد. در واقع پيدايي نظم 
اجتماعي و جامعه، مستلزم ايمان و اعتقاد قلبي كنشگران به خوبي و درستي ارزش هايي 

است كه بنيان نظم جامعه است.2

1. حسين كچوييان، كتاب نظم، بی جا، بی تا.
2. همان.

شناخت منظومه فکري و عملکردي 
امام)ره( نياز به شناخت همه ابعاد 
عملکردي ایشان دارد و بدون فهم 
آن و نوع ارتباطي که ایشان ميان 
آنها برقرار مي کند، امکان شناخت 
صحيح و بررسی آنها وجود ندارد. 
در افکار و عملکرد ایشان ميان 
اقتصادي،  سياسي،  حوزه هاي 
فرهنگي، اجتماعي و اصول زندگي 
دیني و شرایط تاریخي و تمدني 

رابطه تنگاتنگ وجود دارد
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امام)ره( اساس نظم اجتماعی و لزوم آن را بر اساس اسالم و اخالق اسالمي مي فهميد 
و معنا مي كرد كه از اساس با تمام انديشه هاي سياسي و اجتماعي تجدد مغاير مي باشد. 
ايشان در كتاب ش��رح چهل حديث در بيانی تاريخی و اخالقی از معنا و ماهيت وحدت 

كلمه می فرمايد:
يكی از مقاصد بزرگ شرايع و انبياء عظام � سالم اهلل عليهم � كه عالوه 
بر آن كه خود مقصود مس��تقل است، وسيله پيش��رفت مقاصد بزرگ و 
دخيل تام در تش��كيل مدينه فاضله می باش��د، توحيد كلمه و توحيد 
عقيده اس��ت، و اجتماع در مهام امور و جلوگي��ری از تعديات ظالمانه 
ارباب تعدی است، كه مستلزم فساد بنی االنسان و خراب مدينه فاضله 
است. و اين مقصد بزرگ كه مصلح اجتماعی و فردی است، انجام نگيرد 
مگر در سايه وحدت نفوس و اتحاد همه و الفت و اخوت و صداقت قلبی 
و صفای باطنی و ظاهری و افراد جامعه به طوری شوند كه نوع بنی آدم 
تشكيل يك شخص دهند، و جمعيت  به منزله يك شخص باشد، و افراد 
به منزله اعضاء و اجزاء آن باش��د، و تمام كوشش ها و سعی ها، حول يك 
مقصد ب��زرگ الهی و يك مه��م عظيم عقلی كه ص��الح جمعيت و فرد 
است، چرخ زند... مسلمين مأمورند به دوس��تی و مواصلت و نيكويی به 
يكديگر و مودت و اخوت، و معلوم اس��ت آنچه موجب ازدياد اين معانی 
شود، محبوب و مرغوب است، و آنچه اين عقد مواصلت و اخوت را بگسلد 
و تفرقه در بين جمعيت  اندازد، مبغوض صاحب ش��رع و مخالف مقاصد 
بزرگ او است. و پر واضح است كه اين كبيره موبقه اگر رايج  شود در بين 
جمعيتی، موجب كينه و حسد و بغض و عداوت شده و ريشه فساد، در 
جمعيت  بدواند. درخت نفاق و دورويی در آنها ايجاد كند و برومند نمايد، 
و وحدت و اتحاد جامعه را گسس��ته كند و پايه ديانت را سست كند و از 

اين جهت  بر فساد و قبح آن افزوده گردد.1 
امام)ره( برای بيان مفهوم نظم اجتماعی در معنای كالن خود، از مفهوم وحدت استفاده 
كرده اند كه برگرفته از ادبيات دينی ايش��ان اس��ت. ايش��ان وحدت را از سنخ رحمت و 
محصول مقدماتی دانسته كه بدون آنها رحمت حاصل نخواهد شد. ايشان فرموده است: 
بايد كوشش كنيد، بايد كوشش كنيم كه اين رحمت ادامه پيدا كند و 

1. روح اهلل موسوی خمينی)ره(، شرح چهل حديث، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام)ره(، 1388، ص310-309.
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كوشش اين است كه اوالً الهی بشويم، در راه خدا خدمت كنيم، خودمان 
را فرمانبر از خدا بداني��م و خودمان را از او و به س��وی او بدانيم و دنبال 
همين معنا آن  وقت آن مس��ئله دوم كه وحدت و انسجام است  حاصل 
می ش��ود. برای اينكه تفرقه از شيطان اس��ت و وحدت كلمه و اتحاد از 

رحمان است.
 گرايش به وحدت حقيقی در جامعه انس��انی از جلوه های اعتقاد به توحيد است و در 
نقطه مقابل آن كثرت گرايی از ويژگي های بارز ماده پرس��تی و ش��رك به شمار می آيد. 
به نظر س��يد احمد خمينی ديدگاه امام)ره( می توانس��ت افق های جديدی در مباحث 
اجتماعی و سياس��ی بگش��ايد و راه حل های واقع بينانه ای برای چاره جويی مش��كالت 
سياسی و اجتماعی جوامع اسالمی ارائه نمايد. به نظر امام)ره( مشكل اصلی اتحاد و رفع 
تنش ها در ميان انسان ها در خود انسان و باورهای اوست. وقتی كه روح تفكر توحيدی و 
اصول اخالقی و ارزشی كه الزمه گرايش عمومی به وحدت است  بر جوامع بشری حاكم 
نباشد تالش ها ثمری نخواهد بخشيد. وحدت و لزوم حفظ آن صرفاً يك توصيه اجتماعی 
و نياز مقطعی و تاكتيك سياسی و اقدامی عملی برای حفظ منافع مادی مشترك نيست 
كه بتوان بر اين اساس اتحادی نيرومند و پايدار بنا نهاد، بلكه ناشي از رابطه تفكيك ناپذير 
ميان اعتقاد به وحدت و لوازم آن با جهان بينی و نوع نظام های فكری و اصول عقيدتی و 

ارزشی و اخالقی مي باشد.1
البته امام  خمين��ي  واحدهاي  اجتماعي  موج��ود در جوامع  را به  عن��وان  يك  واقعيت  
مي پذيرند و معتقدند كه  هر يك  از اين  واحدها هويتي  را براي  انسان ها خلق  مي كنند، اما 
هويت  اصيل  و با دوام ، هويتي  است  كه  مبتني  بر مؤلفه هاي  فرهنگي  و اعتقادي  باشد. در 
ديدگاه  امام  خميني  عنصر اصلي  و كليدي  هويت  ملي  ايرانيان ، فرهنگ  اصيل  اسالمي  
است  كه  فرهنگي  انساني، سالم  و مستقل  است  و توانايي  ساختن  انسان هايي  مستقل  و 
كشوري  قدرتمند را دارد. وي  همواره  در شناخت اين هويت تأكيد داشتند و آن  را مقدمه 

استقالل و ترقي درست جامعه مي دانستند: 
هيچ  نحو استقاللي  حاصل  نمي شود اال اينكه  ما خودمان  را بشناسيم . 
هيچ  ملتي  نمي تواند اس��تقالل  پيدا بكند اال اينك��ه  خودش ، خودش  را 
بفهمد، مادامي  كه  خودش��ان  را گم  كردند و ديگران  را جاي  خودشان  

1. خالصه ای از »وحدت از ديدگاه امام خمينی)ره(«، متن س��خنرانی حجت االس��الم و المسلمين سيد احمد 
خمينی در هشتمين كنفرانس وحدت اسالمی. 
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نشاندند استقالل  نمي توانند پيدا كنند.1 
انديشه وحدت امام)ره( را می توان محور بس��ياری از بينش های اخالقی � اجتماعی 
ايشان دانست. نوع ارتباط انسان ها با يكديگر با تأكيد به عقيده بر توحيد و عمل بر اساس 
آموزه های توحيدی بنيان وحدت اجتماعی در اسالم قرار داده شده  است. از نظر بنيانی 
وحدت حقيقی انسانی زمانی اتفاق می افتد كه افراد بتوانند خود را كنار بگذارند، چون 
امكان ندارد كه انسان خود را كنار بگذارد، لذا افراد فقط وقتی می توانند به اين كار موفق 
شوند كه يك امر خارجی از خود را مالك قرار دهند و آن  را درونی كنند و بر اساس آن 
به نوعی از خود خارج شوند. انسان ها به سه صورت می توانند اين كار را بكنند: الف. امر 
خارجی را اشتراكات قرار دهند، ب. امر خارجی را خواسته و نفع مجموع افراد قرار دهند، 
ج. امر خارجی را، خود فردی قرار دهند. بر اين اس��اس سه نوع وحدت حاصل می شود 
كه دو نوع اول و دوم را دوركيم در قالب وحدت مكانيكی و وحدت ارگانيگی بيان كرده 
اس��ت. وحدت در اين دو حالت اعتباری اس��ت و هر چند امر خارجی جدا از امر فردی 
نيست ولی مساوی با آن نيز نيست و نوع سوم كه می توان آن را وحدت حقيقی دانست، 
وحدت اسالمی است كه بر اس��اس رابطه و تعلق تك تك افراد جامعه با خدا شكل پيدا 
می كند؛ اين رابطه )معرف��ت حق( نه به عنوان يك امر خارجی، بلك��ه اين رابطه برابر با 
رابطه با خود )معرفت نفس( می باشد. اين وحدت ضمن در بر داشتن برخی خصوصيات 
وحدتی دو نوع اول و دوم در مبانی و نتايج، با آنها متفاوت می باشد. تعلق خاطر افراد به 
افراد ديگر از باب تعلق داشتن به خدا و از طرفی نگاه خدايی داشتن افراد به انسان های 
ديگر باعث ش��كل گيری نوعی اصالت فردی � جمعی در فهم وحدت اجتماعی جامعه 
اسالمی می شود كه مبنای آن نه در فرد و نه در جمع، بلكه در نوع ارتباط فرد و جمع با 
خدا قرار دارد. اين همبستگی نه فقط از طريق »ما« شدن افراد با يكديگر، بلكه از طريق 
»او« شدن مردم مسلمان به واسطه رابطه با خدا و خدايی ش��دن نوع ارتباطات افراد با 

محيط پيرامون صورت می پذيرد.

شناخت اخاقی امام)ره(
در رابطه با نگاه امام)ره( به خود اخالق و ابعاد مختلف آن، نظريات خوبي ارائه شده اند 
كه به بيان اجمالي آنها مي پردازيم. از يك زاويه، نظر اخالقي ايشان را در دسته اخالق 

1. ناصر جمالزاده، »جايگاه مردم در انديش��ه و عمل سياسي علماي ش��يعه«، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام 
صادق)ع(، ش22، تابستان 1383.
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فضيلت  مدار ق��رار مي دهند. در اي��ن اخالق، براي 
حكم اخالقي ك��ردن و بيان مقبولي��ت يك عمل 
خاص، بايد همه شرايطي كه آن عمل در آن انجام 
شده است و مالحظات فضيلت مندانه مربوط به آن 
مورد توجه قرار داده شود و سپس به اخالقي بودن 
يا نبودن آن حك��م كرد. بنابراي��ن پذيرش يا عدم 
پذيرش يك عمل بر اساس ميزان مطابقت آن عمل 
با معيارهاي فضيلت تعيين مي شود. ماهيت اخالق 
فضيلت مدار كه از اقسام نظريات غايت گرا مي باشد 

از مؤلفه هايي تش��كيل مي ش��ود كه عبارت اند از اينكه بر طبق اين دي��دگاه تنها انجام 
كار درست اهميت ندارد، بلكه داش��تن انگيزه و ميل بايسته در انجام آن نيز الزم است. 
بنابراين، انگيزه و نيت در اين ديدگاه نقش بس��زايي دارد، چراكه انگيزه و نيت است كه 
سبب ارزشمندي افعال مي شود؛ به طوري كه همه اعمال فضيلت مندانه امتياز خود را از 
انگيزه هاي فضيلت مند مي گيرند و لذا اخالق مبتني بر فضيلت درباره خصلت ها و عادات 
اخالقي بحث مي كند. نكته ديگر اين كه بر طبق ديدگاه اخالق فضيلت مدار افعال انسان 
در جهت وصول به غايتي مي باشد. لكن اين نظريه اين غايت را سعادت بشر مي داند كه 
به واسطه افعال فضيلت مندانه مي خواهد به آن برسد. بنابراين ، در اخالق فضيلت اوالً و 
بالذات به كمال انساني و عمل بر طبق فضيلت توجه شده است و لذا فضيلت در اين نظريه 
ارزش ذاتي دارد و اما توجه به غايت، و ارزيابي عمل بر طبق نتيجه، در درجه نخس��ت 
اهميت قرار ندارد، بلكه فاعل و ويژگي هاي او مورد توجه مي باشد، و شايد به خاطر همين 

مسئله، راهنمايان و الگوهاي اخالقي در اين ديدگاه جايگاه مهمي دارند.1 
از ديدگاه امام خميني)ره( قواي چهارگانه نفس ميزان در اجناس فضايل و رذايل بوده 
و طرف افراط و تفريط هر يك، رذيله و حد اعتدال در هر يك، فضيلتي از فضايل نفساني 
است. امام خميني)ره( در بحث از قواي نفس به چهار قوه عاقله، واهمه، غضبيه و شهويه 
اش��اره مي  كند. قوه عاقله، قوه روحانيه اي اس��ت كه به حس��ب ذات، مجرد و به حسب 
فطرت، مايل به خيرات و كماالت و داعي به عدل و احسان است. در مقابل آن، قوه واهمه 

1. مرضيه صادقی، »اخالق فضيلت مدار در ديدگاه مرحوم نراقي و امام خميني)ره(«، دو فصلنامه حكمت سينوي، 
س9، ش30-31، پاييز و زمستان 1384.

به نظر امام)ره( مشکل اصلی 
اتحاد و رفع تنش ها در ميان 
و  انسان  خود  در  انسان ها 
باورهای اوست. وقتی که روح 
تفکر توحيدی و اصول اخالقی 
و ارزشی که الزمه گرایش 
عمومی به وحدت است  بر 
جوامع بشری حاکم نباشد 

تالش ها ثمری نخواهد بخشيد
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قرار دارد كه از آن به قوه شيطانيه تعبير مي شود.1
در نظر ايشان، اگر انسان در اين عالم در طريق انسانيت سير كرده و سه قوه را تعديل 
و تابع عقل نمايد و نيز سير باطن و ظاهر تحت ميزان شريعت الهي باشد در عالم ديگر، 
صورت وي صورتي انساني خواهد بود و اال اگر عقل وي تابع سه قوه ديگر باشد، هر يك از 
آن سه قوه كه غلبه كند، صورت باطن ملكوتي نيز تابعي از آن خواهد بود.2 از نظر امام)ره( 
قواي چهارگانه، ميزان فضايل و رذايل بوده و اين گونه توضيح مي دهند كه حد اعتدال در 
هر يك از اين قوا فضيلتي از فضايل نفساني است و طرف افراط و تفريط هر يك، رذيله اي 
از رذايل. امام)ره( در مقام توضيح فريضه عادله و علت توصيف فريضه به عادله در حديث 
بيست و چهارم مي گويند كه چون خلق حس��ن خروج از حد افراط و تفريط است و هر 
يك از دو طرف افراط و تفريط مذموم، پس عدالت كه حد وسط و تعديل بين آن هاست، 
مستحسن است.3 ايشان در جاي ديگر در توصيف عدالت مي گويند كه عدالت، حد وسط 
بين افراط و تفريط و از امهات فضايل اخالقي اس��ت بلكه عدال��ت مطلقه، تمام فضايل 
باطني و ظاهري است. مطابق اين تعريف، عدالت، همه فضيلت خواهد بود نه جزئي از آن 

و در مقابل، جور كه ضد آن است نيز همه رذيلت هاست نه جزئي از آن.4
امام)ره( پس از آنكه تعديل قواي نفس��اني را مقدمه وصول به كمال انس��اني قلمداد 
كرده و در واقع غايت و نتيجه اعمال را هم كمال انسان معرفي مي كنند، مي فرمايند كه 
جميع اعمال صوريه و اخالق نفسيه، مقدمه معارف الهيه است و آنها نيز مقدمه حقيقت 
توحيد است كه غايت قصواي سير انساني و منتهي النهايه سلوك عرفاني است. امام)ره( 
همچنين بيان مي كنند كه توجه به كمال مطلق و عشق به آن از فطريات انسان است و 
كمال مطلق را نيز حق تعالي، معرفي مي كنند، زيرا ذات مقدس، بس��يط الحقيقه است 
و بسيط الحقيقه، بايد كمال و جمال مطلق باش��د و ديگر موجودات جلوه اي از جلوات 
فعل و رشحه اي از رشحات مقدس او هس��تند. از نظر امام)ره( براي نيل به اين مراحل 
از بيان قرآن و انبياء)س( و ائمه)ع( بايد استفاده كرد. لذا از خصوصيات نظريه امام)ره( 
مي توان به غايت گرايي )غايت را معرفه اهلل مي دانند( و فضيلت گرايي) فضايل و تعديل 
قوا را مقدمه محسوب مي كنند( اشاره كرد. البته بايد توجه داشت به رغم فضيلت مداري، 

1. روح اهلل موس��وي الخميني، ش��رح حديث جنود عقل و جهل، مؤسسه تنظيم و نش��ر آثار امام خميني)ره(، 
تهران،1377، ص283. 

2. همان، ص283- 284.
3. همان، ص391.

4. ف. مصباحي،»عدالت در اخالق از ديدگاه امام خميني)رحمت اهلل عليه(«، فصلنامه فلس��فه و كالم اسالمي، 
س9، ش30و31 ، پاييز و زمستان 1384.
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فضايل في حد نفس��ه ارزش ذاتي نداشته بلكه در س��ايه غايت و نتيجه مترتب بر آنها، 
ارزش مي يابند. ايشان در بحث از فضيلت و تعديل قوا، شرط وصول به سعادت را ميزان 

عقل و شرع مي دانند.1
عدالت در انديشه ايشان از جايگاه بااليي برخوردار بوده است و بارها به ديني بودن آن 
و لزوم عملي كردن آن به عنوان هدف بعثت انبياء اشاره شده است؛ و هدف از حكومت 
اسالمي را نيز برقراري عدالت مي دانند. ايشان همچون بسياري انديشمندان مسلمان 
معتقد است كه تحقق عدالت اجتماعي از مسير عدالت فردي مي گذرد. امام)ره( عدالت 
را فطري مي داند و معتقد است سنت خداوندي بر اين است كه انسان ها عادالنه زيست 
كنند. »حكمت آفريدگار بر اين تعلق گرفته اس��ت كه مردم ب��ه طريقه عادالنه زندگي 
كنند و در حدود احكام الهي قدم بردارند. اين حكمت هميشگي و از سنت هاي خداوند 
متعال و تغييرناپذير است.«2 از آنجا كه عدالت فطري است و هميشه در نهاد آدمي وجود 
دارد، بايستي آن را زنده نگه داشت؛ براي اين كار، امام تهذيب و تزكيه نفس را پيشنهاد 
مي كند و معتقد است تا وقتي نفس تربيت نشود و عدالت در نهاد انسان راسخ و استوار 

نگردد تحقق آن در جامعه  شدني نيست:
هر اصالحي نقطه اولش خود انس��ان اس��ت، اگر چنانچه خود انسان 
تربيت نش��ود، نمي تواند ديگران را تربي��ت كند... و امي��دوارم كه اين 
مجاهده نفساني براي همه ما حاصل بشود و به دنبال آن مجاهده براي 

ساختن يك كشور...3
امام خمينی)ره( معتقدند كه ارزش هاي كلي اخالقي را به كمك عقل مي توان فهميد 
و اثبات كرد؛ از طرفي ايشان فطرت الهي انسان را قبول دارند و اعتقاد دارند كه در اين 
فطرت، شناخت، تميز و تش��خيص فجور و تقوا به آدمي الهام شده است؛ از سوي ديگر 
ايشان معتقدند كه برخي از ارزش ها هست كه براي شناخت آن ها و معيار تميز و تفكيك، 
نيازمند شرع هس��تيم؛ لذا اخالق مورد نظر امام)ره( نوعي اخالق فلسفي و وجداني به 
ضميمه اخالق ديني است. امام)ره( به تبع نراقي دو كار مهم در اخالق ارسطويي ايجاد 
كرد: 1. اخالق فلسفي را با داده هاي وحي و احكام ش��رعي و فقه تلفيق كرد؛ 2. تلفيق 
اخالق با عرفان؛ امام در پيوند اخالق با عرفان به دنبال نوعي تأسيس و تدوين يك نظام 

1. مرضيه صادقي، »اخالق فضيلت مدار در ديدگاه مرحوم نراقي و امام خميني)ره(«، دو فصلنامه حكمت سينوي، 
س9، ش30-31، پاييز و زمستان 1384.

2. روح اهلل موسوي الخميني، واليت فقيه، ص31.
3. صحيفه امام، ج15، ص492.
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اخالقي بوده است كه از نوآوري هاي امام)ره( به حساب مي آيد. در نظام اخالقي امام)ره( 
رذايل و فضايل موضوع اخالق نيس��تند؛ موضوع معرفت نفس است براي معرفت خدا و 

قرب به او.1 
امام)ره( اخالق عرفانی را، هم سطح سالكان و هم به عنوان اخالقی عرفانی � اجتماعی 
به مخاطبان عام ارائه كرده اس��ت و اين همان ويژگی است كه مسلك اخالقی امام)ره( 
را بيش از ساير مس��لك ها جدا و به روش قرآنی نزديك كرده است؛ چراكه قرآن )هدي 
للناس( اس��ت و پيامبر اكرم)ص( به عنوان حامل هدايت قرآنی و تزكيه ربانی فرستاده 
شده به سوی توده های مردم است. مطالعه و تأمل در آثار و رفتار امام)ره( نشان می دهد 
كه وی بيش از آن كه از مس��لك های فلس��فی و عرفانی خاصی متأثر باشد، روحش از 
آبشخور رهنمودهای قرآن و عترت سيراب ش��ده است. امام)ره( بر روش عرفانی سير و 
سلوك و تزكيه و اخالق صحه گذاش��ته و با اين حال جريان های ساختگی رياضت های 
صوفی گرانه و باطنی گری را نفی كرده اس��ت. ايش��ان طريقت را جز از راه ش��ريعت و 
متعامل با آن نمی شناسد؛ اين است كه وقتی به تجزيه و تحليل و نقد كتاب های اخالق 
می پردازد، از افراط و تفريط هايی كه جامعيت نگاه قرآن و عت��رت را وانهاده اند، انتقاد 

می كند و می نويسد: 
حتی علمای اخالق هم كه تدوين اين كتب كردند، يا به طريق علمی 
�  فلس��فی بحث و تفتيش كردند... و اين نحو تأليف علمی را در تصفيه 
اخالق و تهذيب باطن تأثير بسزا نيست، اگر نگوييم اصاًل و رأساً نيست 
و يا از قبيل تاريخ اخالق اس��ت كه صرف وقت در آن، انسان را از مقصد 

اصلی بازمی دارد.2 
به نظر امام)ره(، نقش كتاب اخالق بايد بيش از ارائه، نسخه عالج باشد. 

كتاب اخالق آن است كه به مطالعه آن، نفس قاسی نرم، و غيرمهذب 
مه��ذب و ظلمانی نورانی ش��ود، و آن، به آن اس��ت كه عال��م در ضمن 
راهنمايی، راهبر و در ضمن ارائه عالج، معالج  باشد و كتاب، خود، دوای 

درد باشد نه نسخه دوانما.3
 امام)ره( معتقد است كه حلقه وصل نظرپردازی اخالقی به عمل اخالقی، موعظه است 
و نقش بسيار مهمی برای آن قائل است. وعظ، نقش بديل ناپذيری در انگيزش اخالقی 

1. همايون همتي، »اخالق و عرفان از ديدگاه امام خميني)ره(«، كيهان فرهنگي، ش212، خرداد 1383.
2. حسين شرفي،» قرآن و اخالق از منظر امام خميني«، پژوهش هاي قرآني، پاييز و زمستان 78، ش20و19.

3. روح اهلل موسوي الخميني، شرح حديث جنود عقل و جهل، 1377، ص13 .
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دارد و در واقع، عالج بودن يك كتاب اخالق مرهون 
واعظ بودن آن اس��ت:»كتاب اخالق، موعظه كتبيه 
بايد باش��د و خود معالجه كند دردها و عيب ها را، نه 
آن كه راه عالج نش��ان دهد.«1 البته آشكار است كه 
موعظه صرفاً يك شيوه بيانی نيست كه هر كس بتواند 
با آموختن مهارت ه��ای الزم آن را به كار گيرد، بلكه 
موعظه يك فرآيند است و مبادی ويژه ای دارد. بحث 
از اين مبادی مجال وي��ژه ای می طلبد؛ اما بی ترديد، 

يكی از آنها عمل خود گوينده به مقتضای گفتارش است.2
ويژگي ها و محورهاي اصلي آثار اخالقي امام خميني)ره( شامل موارد ذيل مي باشد: 

1. انسان داراي دو فطرت است: اصلي و تبعي. امام)ره( مكرراً متذكر شده اند كه انسان 
داراي دو فطرت است: يكي اصلي كه عبارت است از عشق به كمال مطلق، و ديگري تبعي 
كه عبارت اس��ت از تنفر از نقص. و از اين دو فطرت، تعبير مي كنند به فطرت مخموره 
بي حجاب، و همه جنود عق��ل را جنود اين فطرت مي دانند. ه��ر گاه اين فطرت اصلي، 
تحت تأثير گناهان واقع شود، محجوب به حجاب طبيعت مي شود و جنود جهل همگي 

جنود فطرت محجوبه اند.
1. جميع ملكات و اخالق، قابل تغيير و اصالح است؛ امام)ره( بارها بر اين نكته تأكيد 
كرده اند كه عالم طبيع��ت، دار تغير و تبدل و تصرم اس��ت و در نتيجه، آدمي تا پيش از 
فرا رس��يدن مرگ مي تواند همه اخالق رذيله را، هر چند در نفس ريشه دوانده باشند، 

اصالح كند.
2. علم رسمي، سر به سر قيل است و قال؛ امام)ره( دانستن علوم رسمي را )انبارداري 
مفاهيم( مي ناميد و بدون تهذيب، ارزشي براي آن ها قايل نبود و حتي علم توحيد را هم 
هنگامي كه همراه ايمان نباشد نافع نمي داند و به تفصيل نشانه هاي ايمان و علم نافع را 

با استفاده از آيات و روايات برمي شمارد.
3. فرق علم و ايمان، و بي ثمر بودن علم بدون ايمان؛ ايشان فرق علم و ايمان را به خوبي 
تبيين كرده و بي فايده بودن علم ب��دون ايمان � حتي علم توحيد � را به كرس��ي اثبات 
نشانده است. ايش��ان بر اين نكته تأكيد مي كنند كه نبايد در منزل علم سكونت گزيد، 

1. همان.
2. محسن جوادی، »نگاهی به )شرح چهل حديث( امام خمينی)ره(«، نقد و نظر، ش21.

عرفانی  اخالق  امام)ره( 
را، هم سطح سالکان و هم 
به عنوان اخالقی عرفانیـ  
اجتماعی به مخاطبان عام 
ارائه کرده است و این همان 
مسلک  که  است  ویژگی 
اخالقی امام)ره( را بيش از 
سایر مسلک ها جدا و به روش 

قرآنی نزدیک کرده است
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بلكه بايد از آن عبور كرد و به منزل ايمان كه حظ قلب است دست يافت.
4. توجه به مكايد نفس و شيطان؛ يكي از نكات مهم در آثار امام، تبيين مكايد گوناگون 

شيطان و نفس و متناسب با اصناف و اشخاص مختلف است.
5. حب دنيا و نفس؛ امام)ره( منشأ همه مفاسد را ُحب دنيا و شعبه ها و شاخه هاي آن 
مي داند و اين حقيقت را كه منصوص و مأثور اس��ت به خوبي ش��رح داده و تبيين كرده 

است.
6. دستورالعمل هاي اخالقي؛ امام)ره( عالوه بر مواعظ شافي و نصايح كافي، كه در جاي 

جاي آثارش ديده مي شود، گاهي اشاره ا ي نيز به دستورهاي عملي نيز كرده اند.
7. انكار نكردن مقامات اولياي خدا؛ امام)ره( مكرراً س��فارش كرده اند كه مقامات اوليا 
را كه آدمي خود درك نكرد و نچشيد، انكار نكند و آنچه را خود نمي داند و دستش از آن 

كوتاه است، هيچ و پوچ نخواند و از حد خود نگذرد.
8. تعبد و توجه و عنايت شديد به ادعيه و احاديث ائمه)ع( و تبيين مقامات آنها؛ عنايت 
ش��ديد امام)ره( به ادعيه و احاديث ائمه)ع( براي تبيين و اصالح اخالق، از سراسر آثار 
ايشان مشهود است. چند كتاب مهم از آثار ايش��ان، شرح سخنان ائمه)ع(، شرح دعاي 
سحر، شرح حديث جنود عقل و جهل و شرح اربعين گواه صادق اين مدعاست. ايشان در 
آثار خود براي تبيين مقاصد اخالقي، عمدتاً از احاديث عترت طاهره)ع( استفاده كرده 
و از كتاب هاي رايج اخالق و عرفان، جز اندكي، نقل نكرده اس��ت. تعبد و عنايت شديد 
امام)ره( به احاديث ش��ريفه و ادب و احترام فوق العاده در برابر ائمه)ع( و آثار و بزرگان 

مكتب شيعه، در آثار ايشان به خوبي هويداست.
9. موعظه هاي مؤثر و مناجات هاي سرشار از شور.1

بينش های اجتماعی �  اخالقی متعددی را می توان از وجه نظر خاص امام)ره( استخراج 
و ارائه كرد كه در ذيل به برخی از آن ها اش��اراتی خواهد شد. به عنوان نمونه و به صورت 
خالصه و ساده در بعد معرفت شناسی، تفوق راه های حسی در شناخت انسان در عرصه 
اجتماعی باعث می ش��ود تا افراد بر اس��اس نژاد، قوم، زبان و... يا مقام، ثروت، اوالد و... 
شناخته  شوند. اگر مالك عقلی، مالك شناخت و عمل باشد انسان ها بر اساس منزلت، 
تخصص، كارايی، قابليت، شخصيت، انس��انيت و ... از يكديگر شناخت پيدا می كنند و 
اگر راه دينی مالك ش��ناخت باشد، انس��ان ها بر اساس نس��بت و رابطه ای كه با خدا يا 
فرامين دينی دارند قابليت ش��ناخت واقعی دارند. اين موارد به معنی نفی يكديگر ارائه 

1. سايت جماران.
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نشده اند، بلكه با يكديگر تداخل داشته و آنچه در اين مورد مهم است اولويت شناختی 
منابع شناختی برای عامالن اجتماعی در موقعيت های عمل می باشد كه اثرات زيادی بر 

شناخت و عمل اجتماعی افراد می گذارد.
به عنوان مثال مبحث اساسی ارتباط ذاتی و دوس��ويه معرفت نفس و معرفت حق در 
آرای حكمای اسالمی است كه اثرات آن در فهم عمل اجتماعی انسان ها مورد بررسی قرار 
می گيرد. اولين بحث منتج از اين جمله اين است كه امكان شناخت حقيقت انسان برای 
انسان ميسر نيست، مگر با معرفت خدا، و اگر بخواهيم اين جمله را عكس كنيم، نتيجه 
اين می شود كه انسان ها به اندازه ارتباط و شناختی كه از خدا دارند، خود را می شناسند، 
و به صورت كلی تر ش��ناخت انسان بر اس��اس ارتباط با خدا ممكن می گردد و در حالت 
عميق تر مالك درست شناخت انسان نحوه و نوع ارتباطش با خداست. اگر اين عبارات 

را به زبان علوم انسانی و علوم اجتماعی بيان كنيم نتيجه به صورت ذيل در خواهد آمد:
انس��ان در حوزه تعامالت درونی خود دو بعدی اس��ت: الف. حوزه مربوط به تعامالت 
درونی فرد با خودش به صورت مس��تقل و ب. در رابطه با تعامالت درونی فرد بر اساس 
فهم روابطش با ديگران. در علوم اجتماعی موجود اغلب به مورد دوم توجه می شود و در 
مورد اول نيز به فهمی پرداخته می شود كه در حيطه روابط اجتماعی توليد شده باشد 
و روان شناس��ی به مورد الف می پردازد. اما در مورد روابط فردی و اجتماعی در اسالم، 
آنچه تفاوت را ايجاد می كند اين اس��ت كه روابط انسان با خودش اغلب بر اساس روابط 
با خدا شكل می گيرد و از طرف فرد مورد قضاوت قرار می گيرد؛ در واقع معيار شناخت 
فردی در اسالم بر اساس فطرت و رابطه با خدا صورت می پذيرد؛ لذا بسيار اتفاق می افتد 
كه افراد فارق از نگاه جامعه، ش��يوه روابط خود را انتخاب می كنند. اثر ديگر اين رابطه 
اين است كه به علت عمق و اصالت اين رابطه، در اثر فشار اجتماعی، اين رابطه به سطوح 
زيرين روابط اجتماعی رفته و در مواقع خاص و ويژه خود را نش��ان می دهد. سومين اثر 
اين رابطه اين است كه بر اس��اس نفی و اثبات دوگانه عمل می كند: الف. نفی و اثبات بر 
اساس فهم روابط با خدا )خدای عالم و عادل( و ب. نفی و اثبات بر اساس روابط با ديگران؛ 
اين در حالی است كه معيار نفی و اثبات بر اساس روابط با ديگران در نهايت خود نيز بر 
اساس نفی و اثبات روابط با خدا معنادهی می ش��ود. لذا در اسالم بيشتر افراد دارای دو 
نوع زندگی درونی و بيرونی هستند و به زندگی درونی خود اهميت بيشتری می دهند و 

علوم اجتماعی فعلی توانايی فهم اين روابط را ندارد.
از طرف ديگر عمل اجتماعی افراد مس��لمان در حوزه تعامالت بيروی فرد نيز ش��كل 
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دوبعدی به خ��ود می گيرد: الف. بر اس��اس روابط 
با ديگر انس��ان ها و ب. روابط ب��ا الگوهای دينی، 
موجودات غير بشری و خدا. در اين دسته از روابط 
نيز بر اساس معيار روابط در بعد دوم، روابط خود 
با انس��ان ها را مورد ارزيابی نهايی قرار می دهند و 
به علت باز بودن روابط ن��وع دوم در همه حال �  باز 
بودن تعامل برای تمام افراد و در هر زمان، مكان و 
شرايط و خصوصی بودن اين تعامل � اثرات بنيانی 
را بر كردارهای انسانی ايجاد می كنند كه مهمترين 
آن ها اين اس��ت كه هيچ گاه به ص��ورت بنيانی با 
افراد به ش��كل روابط ن��وع اول ارتباط ب��از برقرار 
نمی كنند و خود را وابس��ته تام به آن نمی كنند و 
لذا استقالل خاص فردی ای را شكل می دهند كه 
با واژه نادرست خودمداری می تواند توصيف  شود؛ 
در صورتی كه در ميان مسلمانان، عموماً، ساختار حوزه خصوصی افراد در تقابل با حوزه 
عمومی شكل نمی گيرد، بلكه در اثر تعامل با ماوراءالطبيعه، ساختار پيدا می كند و غالباً 

با آرمان های اخالقی و اجتماعی عام اسالمی گره خورده است.
دومين بحث در اي��ن رابطه می تواند مربوط به نوع ارتباط انس��ان ب��ا برخی از صفات 
خداوند باشد. در آرای حكمای اسالمی، انسان توانايی كسب جامع صفات الهی را در خود 
و در حد نازل تر از خدا دارا می باش��د و لذا انسان خليفه خدا در زمين است. از مهم ترين 
بحث ها در اين زمينه برای شناخت كردارهای مسلمانان، تعادلی دوسويه ميان نگاهی 
انسان گونه به خدا در تعامالت با نگاهی خدای گونه به انسان می باشد كه به علت دقيق 
و رقيق بودن مباحث، نياز به پژوهشی مس��تقل دارد. اما باالترين و مهم ترين صفات و 
خصوصيات توحيد در عرصه فهم عمل اجتماعی افراد مسلمان، مربوط به اعتقاد آنها به 
قدرت الهی)عدالت( و علم الهی)شهادت( است. عموماً افراد مسلمان در صورت نرسيدن 
به حقوقی كه فكر می كنند حقشان است، اوالً حقيقت موضوع مورد بحث را به علم الهی و 
ثانياً قضاوت درباره آن  را به عدالت الهی واگذار می كنند. اين ظاهر قضيه بوده و باطن آن 
اين است كه افراد مسلمان به واسطه اين عقيده، در فهم روابط اجتماعی و ارزش گذاری 
آنها، خود به ش��اهد و قاضی تبديل شده و در رابطه با امور ش��هادت می دهند و قضاوت 

امام خمينی)ره( معتقدند که 
را  اخالقي  کلي  ارزش هاي 
به کمک عقل مي توان فهميد 
و اثبات کرد؛ از طرفي ایشان 
فطرت الهي انسان را قبول دارند 
و اعتقاد دارند که در این فطرت، 
شناخت، تميز و تشخيص فجور 
و تقوا به آدمي الهام شده است؛ 
از سوي دیگر ایشان معتقدند 
که برخي از ارزش ها هست که 
براي شناخت آن ها و معيار تميز 
و تفکيک، نيازمند شرع هستيم؛ 
لذا اخالق مورد نظر امام)ره( 
نوعي اخالق فلسفي و وجداني 

به ضميمه اخالق دیني است
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می كنند. ارزيابی تمام امور و موضوعات مربوط و غير مرب��وط به تخصص افراد و حكم 
دادن در رابطه با آنها از اخالقيات خاصی است كه در ميان مسلمانان قابليت رشد دارد و 
به عمل اجتماعی آنها شكل  خاصی بخشيده است. قوه ارزيابی در ميان مسلمانان به علت 
نوع بنيان اخالقی ش��ان )توجه به نفس و خود در مسير ش��هادت الهی و عدالت خواهی 
به عنوان يك خواس��ته درونی و بيرونی در طول تاريخ( بس��يار قوی شده است و باعث 
شكل گيری رفتار بسيار ارزيابانه در ميان مسلمانان گرديده است؛ به طوری كه در ظاهر 
يك رفتار تقابلی را به علت ارزيابی بيش از حد افراد در روابط فردی و جمعی و وابستگی 
سطحی به آنها شاهد هستيم ؛ ظاهری از اين ج�هت كه غايت اين ارزياب�ی �  با توجه به 
معيار الهی و عام داشتن  � بهبود فردی و اجتماعی بوده و در رفتار افراد به درون بيشتر 
از بيرون و به جمع بيش��تر از فرد نظر دارد. به عبارتی ش��ناخت عدالت و اعمال آن در 
ميان مس��لمانان با هم صورت می گيرد و لذا به روابط تقابلی می انجامد، اما اين ش��يوه 
عملكردی در غايت خود در جهت گسترش عدالت بوده و به جمع تعلق می گيرد. از اين 
منظر عدالت خواهی جمع گرايانه در ميان مسلمانان، در شكل فردی و بر اساس اخالق 
اسالمی قابل فهم می باشد و شايد دليل اينكه بسياری از بزرگان دينی به عدالت فردی 
به عنوان مقدمه و اس��اس عدالت اجتماعی توجه داده اند به خاطر اين خصوصيت ذاتی 
اخالق و بالتبع عدالت در انسان نمونه مورد نظر اس��الم باشد و شايد بتوان بدين وسيله 
رابطه توحيد و عدالت را در عرصه جامعه فهميد. مهمترين خصوصيت عمل اجتماعی 
افراد مسلمان، مبتنی بودن آن بر توحيد و عدالت است. كردار مبتنی بر توحيد، كرداری 
فردی است كه در خود ارزش ساز است، معيار ساز است، كمال ساز است، دانايی كل ساز 
است... و لذا به جمع و جامعه بسيار اهميت داده و بر اساس فهم خود از عدالت توحيدی، 
امور اجتماعی را مدام مورد ارزيابی قرار می دهد و عمل اجتماعی خود را بر اس��اس آن 

تنظيم می كند.
اين اخالق نوع خاصی از فردگرايی می باشد كه در آن در عين توجه به عملكرد ديگران 
در تمامی عرصه ها، خداگونه، خود را به جای تم��ام ديگران قرار می دهد و از آن ارزيابی 
شخصی ارائه می دهد و بر اساس آن قضاوت فردی می كند. اين اخالق اجتماعی نمی تواند 
در قالب بازی تعميم يافته برحس��ب قواعد مورد بررس��ی قرار گيرد، بلكه در قالب فهم 
»قاضی بازی ديگران اجتماعی« قابل فهم می باش��د. اين اخالق در عين وابسته نبودن 
به ديگران اجتماعی، با تمام ديگران اجتماعی رابطه ارزش گذاری پيدا می كند و تمامی 
عرصه را نسبت به احساس عدالت افراد حساس می كند. اين مفهوم »قاضی بازی ديگران 
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اجتماعی« می تواند معياری جديد برای فهم و دس��ته بندی نظريات اجتماعی به دست 
دهد و در فهم رفتارهای فردی و اجتماعی انسانی مورد استفاده قرار گيرد.

ارتباط برقرار كردن افراد جامعه با محيط پيرامون، بر اساس سنجش ميزان عدالت آن و 
بر اساس جايگاه خدايی، به علت يكسانی جايگاه )يعنی جايگاه خدايی( وحدتی بسيط را 
به وجود می آورد كه جدا از انواع تفاوت ها، امكان همبستگی را فراهم می نمايد؛ احساس 
و فهم ظلم و عدالت با توجه به انديش��ه دينی، احساسی الهی در بعد خلقت الهی انسان 
می باشد كه بر اساس آن امور انسانی بايد تنظيم گردد. اين فهم از عدالت می تواند برای 
فهم آيات قرآنی كه هدف بعثت انبياء عظام را اقامه قسط، تكامل اخالق، تكامل انسان 
در عرصه زندگی اجتماعی می داند و همچنين فهم روابط اجتماعی ميان مسلمانان و در 
مرحله باالتر برای فهم روابط انسانی در كليت رابطه های انسانی و جوامع انسانی، مفيد 
باشد؛ چراكه اين فهم منطبق با انسان شناسی قرآنی يا فطری می باشد و خدا بشر را بر 
اساس آن آفريده است. در اين قالب، فردگرايی اسالمی كه در آن جامعه بسيار مهم تلقی 
می گردد و به آن بسيار سفارش شده است، قابل فهم می باشد. غايت اين اخالق تعالی فرد 
و جامعه و نزديكی به خداوند می باشد و هر فردی نسبت به اعمال خود و اعمال ديگران 
در مقابل خداوند پاسخگو خواهد بود. امر به معروف و نهی از منكر را نيز می توان در اين 

قالب تفسير كرد.
با كمی دقت اين موضوع واضح می ش��ود كه چگونه ميان انسجام و وحدت اجتماعی 
و عدالت اجتماعی و توجه به فرديت انسانی در انديش��ه های مختلف اسالمی می توان 
ارتباط برقرار كرد. انديشه  های غير الهی توانايی ارتباط برقرار كردن متعادل را ميان اين 
موضوعات ندارند، ولی انديشه الهی با واسطه كردن و محور قرار دادن خدا، هم توانايی 
ايجاد اين س��ه محور را پيدا می كند، هم توانايی برقراری تعادل ميان آنها را دارد و هم 
ادبيات مفهومی را برای ارائه نظريات خود دارا می باشد. لذا از طرفی فهم و اعمال وحدت 
و عدالت اجتماعی در جامعه اسالمی وابستگی تامی با معنويت و توحيد دارد؛ موضوعی 
كه در سراسر تمام علوم انس��انی غربی مورد غفلت واقع شده است. و از سوی ديگر فهم 
نحوه و س��اماندهی تعامالت فرد با جمع و جمع با فرد نيز وابسته به شناخت معنويت و 
حضور توحيد در عرصه اعتقادی افراد و جامعه دارد كه در علوم انسانی غربی امكان طرح 
شدن ندارند. لذا اين علوم برای بررس��ی اعمال اجتماعی مسلمانان آنگونه كه هستند و 

آنگونه كه بايد باشند، ناتوان هستند و عموماً تصاويری واژگونه ارائه می دهند.
از ديگر خصوصياتی كه از نظريات اخالقی �  اجتماعی امام)ره(  � به خصوص در رابطه 
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با جامعه مسلمان ايران � قابل استنباط است 
به اين مربوط می گردد كه مس��لمانان به علت 
جهان بينی خاص خود، در تعامالت خود يك 
بعدي و اثباتي عمل مي كنند و غرض بيش��تر 
تعامالتشان حفظ دنياي دروني در برابر دنياي 
بيروني اس��ت )نوع��ي از اش��راق و عرفان كه 
منسجم كنندگی و معناكنندگی كليت زندگی 
را در حفظ ارتباط با خدا نگاه می دارد، حتی در 
انجام يا بعد از انجام عمل خالف( و عموماً نفي 
تعامالت بيرون در قالب ه��اي گوناگون، براي 
اثبات درون صورت مي گيرد و وسيله ای است 
براي حفظ ارزش هاي دين��ی )به معنای عام( 
فرد؛ هر چند اين نوع تعامل مي تواند انحراف 

يافته و به توجيه اعمال اشتباه خود روي بياورد يا به نوعی سكون در اعمال منجر گردد. 
يكي از داليل شفاهي و توجيهی بودن فهم اخالقي در جامعه ايران � به صورت گسترده � 
را مي توان اين خصوصيت اخالقي ايرانيان دانست؛ چراكه غالباً ديگر ابزارها را در اختيار 

نداشته اند.
از طرفی ديگر اين نوع جهان بين��ی در اخالق اجتماعي مردم اي��ران قابليت پذيرش 
اصالح در هر شرايطي دارد، لذا انعطاف زيادي در رفتار و كردار آنها و در تمامي سطوح 
روابط پديد مي آورد و نوعي از تس��اهل و تس��امح را در ميان رواب��ط اجتماعي به وجود 
مي آورد. اين تساهل و تسامح برخالف تساهل و تس��امح غربي مبتني بر شك و ناتواني 
در شناخت حقيقت نبوده، بلكه مبتني بر آموزه هاي ديني و قبول اينكه انسان توانايي 
درك حقيقت را دارد، مي باشد و طرفين اوالً به درس��تي و نادرستي كار خود به صورت 
دروني اذعان دارند و ثانياً خطاپذير بودن انسان ها مورد قبول طرفين است و ثالثاً امكان 
اصالح ديگران و خود در اذهان طرفين وجود دارد و رابعاً خدا خطا پوش بوده و گذشت از 
افراد خطاكار باعث گذشت خدا از خطاهاي خود می شود و خامساً ديگران نيز در شرايط 
مشابه از خطاي فرد خواهند گذشت، و در آخر اينكه اين تساهل و تسامح بر اساس يك 
نوع ديگر از اطمينان و رفع ضرر همواره همراه اس��ت كه در آن خطاپوشی يا به جبران 
خسارت در آينده نزديك، مستند می شود يا به واسطه خيری ديگر در اين دنيا يا دنيايی 

امام)ره( دیني یا اسالمي زندگي 
کردن را به عنوان شيوه درست 
زندگي در معناي جهاني آن تبليغ 
مي کرد و بنيان اندیشه خود را بر 
معارف و شيوه قرآني مي دانست. 
در این شيوه اخالقي زندگي کردن، 
در راه تعالي و ارتباط با خدا گام 
گذاشتن و به قرب او رسيدن، معني 
مي شود و اخالق بر اساس امور 
دیگر تعریف نمي شود، بلکه خود 
در باال قرار گرفته و مالک سنجش 
سایر امور فردي و اجتماعي و نقش 
هدایت کننده آنها را برعهده مي گيرد
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ديگر اين خطا پوشی توجيه می شود. 
عالوه بر موارد فوق از مطالب جضرت امام)ره( اين مطلب قابل اس��تخراج است كه در 
اخالق اجتماعي مردم ايران توجه به عملكردها و رفتارها به جاي توجه به سخنان و افراد 
در طول زمان به عنوان شاخص ارزيابي افراد در جامعه، فرهنگ عمومی جامعه خواهد 
بود. البته اين ارزيابي در عمق خود مبتني بر توجه به الگوهاي اسالمي و اخالقی مبتنی 

بر اسالم است.
در كنار موارد فوق موضوع بس��يار مهمی نهفته اس��ت و آن اين اس��ت كه در اخالق 
اجتماعي مردم ايران وس��يله بودن تمام امور دنيايي در تمامي س��طوح از ديگر موارد 
شناخت اخالق اجتماعي مبتني بر فهم اخالقي امام)ره( است. اين اخالق قابليت توضيح 
بسياري از رفتارهاي اقتصادي، سياس��ي، اجتماعي جامعه ايران را دارد؛ نگاه وسيله اي 
به دنيا، متفاوت از نگاه دنياگريزي است؛ در اين نگاه امور دنيا في نفسه اهميت و ارزش 
ندارند، بلكه امور دنيا بسيار با ارزش هستند؛ از لحاظ اينكه چگونه با آنها برخورد مي شود، 
چه برخورد مثبت و در راستاي ارزش هاي ديني و چه برخورد منفي و در مخالف جهت 
ارزش هاي مورد قبول دين. ارزيابی بيرونی و در سطوح اجتماعی و سياسی اين رويكرد 
در ادبيات عامه مردم ايران نمود بارزی دارد. اما متأس��فانه اين نگاه عموماً در قالب نفي 
دنيا و زندگي مادي در بس��ياري از نظريات توصيف مي ش��ود كه با واقعيت هاي جامعه 
تطابق ندارد و افراد زيادی را دچار سردرگمی تطابق حرف و عمل افراد ايرانی می نمايد.

اخاق اجتماعی و گسترش ابعاد فقه اسامي
اخالق در سطح اجتماع در تعاريف علوم اجتماعی تجددی از نظر جايگاه تقريباً با آنچه 
در سنت دينی شيعی »فقه« ناميده می شود، مشابه است. در واقع فقه در عرصه زندگی 
روزمره، با بيان احكام رفتار در حوزه های گوناگون، به تنظيم روابط اجتماعی در جامعه 
اسالمی بر اساس مبانی دينی می پردازد. البته می توان اين انتقاد را به فقه موجود وارد 
دانست كه به ابعاد فردی توجه زياد داشته و بسياری از وجوه اجتماعی فقه مغفول مانده 
اس��ت. اما اين امر به جايگاه واالی فقه در عرصه تنظيم روابط ف��ردی و اجتماعی افراد 
مسلمان در دوران قبل از مواجهه با مدرنيته خللی وارد نمی كند. از طرف ديگر جايگاه 
اثباتی فقه در اين زمينه و در دوران بع��د از مواجهه با مدرنيته، به رغم ضعف در جايگاه 
ثبوتی نيز غير قابل انكار اس��ت. در واقع می توان فقه را تنظيم كننده رفتار دينداران در 
عرصه رفتار فردی، بين فردی و اجتماعی در زمينه فعاليت های روزمره دانست كه از نظر 
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جايگاه برابر با مباحث مطرح در اخالق اجتماعی مدنی يا شهروندی است.
امام)ره( با توجه به اهميت شريعت در اسالم، دريچه مباحث فقه و اصول فقه را برای 
تنظيم عرصه های اجتماعي گوناگون گشودند. بزرگ ترين ويژگي امام)ره( را در عرصه 
فقه و فقاهت شيعي مي توان زنده كردن و به ميدان آوردن بعد اجتماعي فقه در كنار بعد 
فردي آن دانست. در فقه اجتماعی، گزاره هاي فقهي حتي در آن بخش از عبارت هايي 
كه ش��كل فردي دارند مانند روزه، نماز و ... نمود اجتماعي آنها در فرايند اجتهاد مورد 
نظر است و با توجه به آثار و كار كرد هاي اجتماعي، زواياي فقهي آنها كاويده مي شود؛ در 
حالي كه در فقه فردي، چنين نظر و كاوش��ي در كار نيست و آشكار ترين بازتاب نگرش 
اجتماعي در فقه گسترش يافتن قلمروی ساحت فقه است؛ بدين معنا كه فقه اجتماعي 
از جهت قلمرو بسي گسترده تر از فقه فردي اس��ت. امام)ره( بر اساس شناخت ويژه اش 
از دين اسالم، براي اسالم رس��الت اجتماعي قائل بودند. ايشان احكام اجتماعي اسالم 
را جاودانه و رهبري ديني در اسالم شيعي را مس��تمر و پاينده �  از پيامبر)ص( تا ظهور 
حضرت مهدي)عج( � مي دانند. ايش��ان در مقام فقيهي جامعه نگر در برابر تعريف هاي 
گوناگوني كه براي فقه  بيان شده است، فقه را اين گونه تعريف مي كند: »فقه تئوري واقعي 

و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.«1 
اين تعريف نحوه و جايگاه بس��ياری از نظريات و عملكردهای ايش��ان در فهم اخالق 
اجتماعی را نش��ان می دهد. در اطراف اين مبنای اساسی ش��ناخت اخالق اجتماعی، 
توجه به ابعاد عرفانی دستورات فقهی و لزوم اجتهاد در فقه، ثبات و پويايی خاصی را به 
انديشه ايشان می بخشد كه لزوم تنظيم اخالق اجتماعی هر جامعه ای می باشد. ايشان 
فقه منهاي عرفان يا عرفان منهاي فقه را مسخ دين و خروج از اعتدال مي شمارند و از آن 
به اسالم وارونه ياد مي كنند. امام  )ره ( در تبيين  همين  معنا و در اشاره  به  حفظ  اعتدال  در 

طرح  مسائل  اسالمي  و قرآني ، مي فرمايند: 
بعضي  هم  اگر اسالم  مي خواهند، يك  اسالم  وارونه  مي خواهند؛ نه  آن  
اسالمي  كه  اسالم  پيغمبر اكرم)ص ( است  و به  وحي  الهي  آمده  است . و در 

وحي  هم  تصرف  مي كنند و آن  را به  صورت  ديگر در مي آورند.2 
ايشان با طرح بحث ضرورت گشوده بودن باب اجتهاد ضمن ملحوظ داشتن نقش زمان 
و مكان، مصالح كشور و اس��الم، به تضارب آرا و آزادي بيان و انديشه براي حفظ اسالم 

1. عباس مخلصي، »شناخت باز شناسي فقه اجتماعي امام خميني)ره(«، فقه، ش21و22.
2. صحيفه امام، ج10، ص459.
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تأكيد داشته اند: »لذا در حكومت اسالمی هميش��ه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت 
انقالب و نظام همواره اقتضا می كند كه نظريات اجتهادی � فقهی در زمينه های مختلف 
ولو مخالف با يكديگر آزادانه عرضه شود و كسی توان و حق جلوگيری از آن را ندارد« و 
در ادامه اين سخن، امام)ره( به كافی نبودن اجتهاد مصطلح اشاره می كند و می فرمايد: 
و همين جاس��ت كه اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافی نمی باشد، بلكه 
بايد يك فرد اگر اعل��م در علوم معه��ود حوزه ها هم باش��د ولی نتواند 
مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد 
ناصالح تشخيص دهد و به طور كلی در زمينه اجتماعی و سياسی فاقد 
بينش صحيح و قدرت تصميم گيری باشد اين فرد در مسائل اجتماعی و 

حكومتی مجتهد نيست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گيرد.1 
براي بررسي دقيق نظر ايشان در رابطه با ارتباط فقه با اخالق و عرفان يا فقه با اخالق 
و سياست و حقوق، بايد نظريات ايش��ان در باب علوم مشخص گردند. ايشان علوم را بر 
اساس نيت تعليم تقسيم بندي مي كنند و قائل به دو علم الهي و دنيوي هستند. ايشان 
براي تمام علوم نقش مقدمي قائل اند و علم را في نفسه منظور انسان نمي دانند و رابطه 
انسان با علم بر اس��اس كمكي اس��ت كه علوم براي حصول توحيد و معارف الهي انجام 
مي دهند. ميزان انسانيت در نظر ايشان علم نبوده و تعلقات دنيوي يا الهي ميزان مي باشد 
كه با تعلقات دنيوي سنجيده مي ش��ود. پس از يك نظر تمام علوم در يك سطح بوده و 
وسيله مي باشند، اما در سطح ديگر در باب رتبه بندي اين علوم در تحصيل مقدمات براي 
حصول توحيد، ايشان فقه را مقدمه مي دانند براي عمل در تنظيم روابط ظاهري و اخالق 
را مقدمه مي دانند براي تهذيب نفس؛ لذا از نظر ايشان اخالق اعم از فقه بوده و فقه وسيله 
است براي اخالق. اخالق بر فقه نقش راهبردي دارد و آن  را هدايت مي كند. اين به معناي 
جدايي اخالق و فقه در انديشه نيس��ت، بلكه به نوع كاربرد آن ها براي وصول به توحيد 

مربوط مي باشد. در اسالم اخالق اعم  از فقه و حقوق بوده و بر آن ها نظر راهبردي دارد.2
بر اين اس��اس امام)ره( اخالق را پايه سياست و سياس��ت را ابزار اخالق و دنباله رو آن 
و اصل و بقاي سياس��ت را در گرو اخالق و انحط��اط آن را نيز در گ��رو انحطاط اخالق 
مي دانستند. هدف سياست در منظر ايشان، سعادت انسان است. ايشان پيوند اخالق با 
سياست را ناشي از پيوند ذاتي اسالم با سياس��ت يا پيوند ذاتي دين با دنيا مي دانستند. 

1. مهدی مهريزی، اختالف و برادری در انديشه سياسی امام خميني،كنگره امام و حكومت اسالمی.
2. سيد محمد موسوي  بجنوردي، »بررسي نقش اخالق در فقه و حقوق با رويكردي بر نظرات امام خميني)ره(«، 

پژوهش نامه متين، ش30.
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ايشان هدف از سياست را اجراي احكام و برقراري 
عدالت مي دانس��تند و به عدالت ن��گاه تربيتي و 
اخالقي داشتند، و عالوه بر تعاريف موجود، اقامه 
عدل را همان ساختن انسان ها در جهت پذيرش 
توحيد معرفي مي كردند. لذا در نظر ايشان تربيت 
اخالقي به عنوان الزام سياسي و غايت امر سياسي 
بود. فق��ه در اين حالت رئي��س حكومت و معلم 

اخالق جامعه است و سياست تابع آن، در سياست و تعليم.1 به عبارتي امام)ره( به اخالق 
سياسي اعتقاد داشته و سياست اخالقي را در اختيار فقه قرار داده است و هدف هر دوي 

آن ها را فراهم كردن زمينه رشد و تعالي افراد جامعه به سمت توحيد مي داند.
به عبارتی امام)ره( ديني يا اس��المي زندگي كردن را به عنوان ش��يوه درست زندگي 
در معناي جهان��ي آن تبليغ مي كرد و بنيان انديش��ه خود را بر معارف و ش��يوه قرآني 
مي دانست. در اين شيوه اخالقي زندگي كردن، در راه تعالي و ارتباط با خدا گام گذاشتن 
و به قرب او رسيدن، معني مي ش��ود و اخالق بر اساس امور ديگر تعريف نمي شود، بلكه 
خود در باال قرار گرفته و مالك سنجش ساير امور فردي و اجتماعي و نقش هدايت كننده 
آنها را برعهده مي گيرد. اخالق در اين انديشه ماهيت فردي داشته كه در صورت تحقق 
ايده آل خود �  عدال��ت فردي  � به تمام ابعاد اجتماعي گس��ترش مي يابد. اخالق در اين 
حالت تمام شئون زندگي فردي و اجتماعي را شامل مي شود كه ضوابط و شرايط عمل 

در آن را شريعت )فقه( بر عهده دارد.

جایگاه مردم در شناخت اخاق اجتماعی امام)ره(
امام)ره( بيش��تر آثار اخالقي خود را در اوايل دوران زندگي خود نوش��ت و با توجه به 
تغييرات در ش��رايط اجتماعي و فهم اجتماعي جامعه ايران، تغييراتي در ارائه مفاهيم 
اخالقي خود داد. ايشان كه از ابتدا در جريان نهضت اجتماعي مردم ايران و كشورهاي 
مسلمان بود و در دوران پهلوي به عنوان مبارز جدي عمل مي كرد، در حالي كه در ارائه 
راه، مبارزه با نفس و سير الي اهلل را ارائه مي كرد و خود آن مرحله را پشت سر گذاشته بود و 
سپس به سمت مردم آمده و حركت خود را عمومي كرده بود؛ وي وظيفه خود مي دانست 

1. محمد عارف فصيحي، »رابطه اخالق و سياست در انديشه سياس��ي امام محمد غزالي و امام خميني)ره(«، 
كوثر معارف، س3، ش3، پاييز 86.

امام)ره( خواستار شناخت اسالم 
بر اساس فهم توده هاي مسلمان 
به عنوان اسالم ناب است و اسالم 
امریکایي را اسالمي مي داند که به 
نام اسالم، رو در روي مسلمانان 
واقعي قرار گرفته است و به منافع 

قدرت هاي استکباري توجه دارد
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كه با حكومت وقت و با نفوذ انديش��ه هاي غير اسالمي غربي و ش��رقي مبارزه كند و از 
اسالم و امت اسالمي دفاع نمايد و چون وارد شدن در عرصه اجتماعي و سياسي نياز به 
فهمي اخالقي از كليه جوانب و ارتباط آنها دارد، ضمن حفظ جنبه هاي عرفاني و شرعي 
اخالق و اصل دانستن آنها، آن جنبه ها را به امور سياسي و اجتماعي منتقل كرد و در اين 

راه نوآوري هاي متعددي را در تمام جوانب فهم ديني و اجتماعي اسالم به وجود آورد.1
البته آنچه باعث موفقيت ايشان گرديد، نه فقط شخصيت ويژه ايشان بود كه تا زمينه 
و بستر انديشه هاي ايشان در ميان توده مردم نبود نمي توانست در اين حد موفق شود و 
امام)ره( نيز با توجه به شناخت خوب خود از اين فرهنگ كه قرن ها در ميان مردم ساري 
و جاري بود، توانس��ت اين حركت را رهبري نمايد. غالباً ويژگي هاي شخصي امام)ره( 
و ارتباط عاطفي مردم با او مالك پيروزي انقالب اس��المي تصوير مي شود و اين رابطه 
عاطفي فردي از بستر فرهنگي و زمينه هاي عقلي آن بريده انگاشته مي شود. حال آنكه 
رابطه امام)ره( با مردم كه اقتدار سياسي اسالم را به دنبال آورد، بدون شك رابطه اي بر 
اساس عادت و رسوم اجتماعي نبود. اين رابطه در چارچوب كنش هاي عقل محاسبه گر 
و ابزاري يك نظ��ام بوروكراتيك هم س��ازمان نمي يافت. ارتباطي ك��ه امام خميني در 
جريان انقالب با مردم داشت البته يك ارتباط مقدس و عاطفي بود، لكن اين ارتباط در 
مجراي فرهنگي ش��يعي و در امتداد ارتباط مرجعيت با مردم سازمان مي يافت و مباني 
عقلي روشني داشت. واقعيت اجتماعي تشيع در دل و جان مردم جاي گرفته بود و اين 
واقعيت نه تنها فرهنگ آرماني بلكه فرهنگ واقعي جامعه را تسخير كرده بود و حضور 
اين واقعيت، مانع از برقراري هر گونه ارتباط عاطفي صرف بين رأس هرم اقتدار با مردم 
مي شد، و تنها ارتباطي خاص را اجازه حضور مي داد. بستر اين ارتباط و كنش نه تنها يك 
امر شخصي و فردي نيست، بلكه يك مسير به ش��دت عقالني است. كسي كه به عنوان 
مظهر فقاهت و عدالت در مقام نيابت امام عليه السالم، عهده دار زعامت سياسي جامعه 
اسالمي مي ش��ود، عالوه بر آن كه در مقام اجراي احكام ديني، موظف است از عقالنيت 
ابزاري به شايسته ترين نحو استفاده كند در ش��ناخت و استنباط احكام و همچنين در 
اصول و مباني اعتقادي از عقالنيت متافيزيكي و از عقل عملي بهره مي برد زيرا در فرهنگ 

شيعي، عقل همگام با نقل، از حجيت و مرجعيت برخوردار است.2
بر اين اساس با پيروزي انقالب اسالمي يك بازگشت اساسي به سمت مردم و فرهنگ 

1. نجمه كيخا، مناسبات اخالق و سياست در انديشه اسالمي، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي، قم، 1386.
2. حميد پارسانيا، هفت نظريه براي اصالحات، ص92-93.
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ديني و فهم اخالقي جامعه ايران صورت پذيرفت و بسياري از ارتباطات اجتماعي قابل 
فهم ش��دند و قابليت اجرايي پيدا كردند، و بيش��تر اموري كه تاكنون براي بسياري از 
روشنفكران و حتي بعضي از روحانيون مسئله قلمداد مي شدند، به نقاط قوت فرهنگي و 
روابط اجتماعي تبديل شدند و توانستند اثرات خود را در تمام روابط اجتماعي مستقر و 
پايدار سازند. برقراري جمهوري اسالمي براي برقراري عدالت در معناي اسالمي آن � كه 
در حضرت علي)ع( و اهل بيت پيامبر)ع( تجسم مي يافت و تمام آرمان هاي شيعه را در 
خود داشت � مي توانست كليت فهم اخالق و اخالق اجتماعي مردم ايران را در حوزه های 
فرهنگی، اجتماعی و سياسی قابل فهم سازد. به عبارتی شناخت اخالق اجتماعی جامعه 
ايران، خود را به صورت الگوخوانی و الگوبرداری از سنت پيامبر)ص( و ائمه)ع( نشان داد.
لذا در انديش��ه امام)ره( عامه م��ردم جايگاه ويژه اي داش��تند كه برگرفته از س��يره 
پيامبر)ص( و معصومين)ع( و متون ديني بود. در جهان بيني امام خميني)ره( همانگونه 
كه دين از سياس��ت جدا نيست، حكومت هم از مردم جدا نيس��ت. همه حكومت از آن 
مردم است، و مردم پش��تيبان و ياور حكومت هس��تند؛ چون آن  را از خود مي دانند. از 
ديدگاه حضرت امام)ره(، همين يگانگي قدرت يا وحدت دولت و ملت، نه تقسيم قدرت 
بين دولت و ملت است كه باعث قطع سلطه قدرت هاي استعمارگر و مانع سلطه آنها بر 
امكانات و ثروت هاي كشور مي شود.1 وي نه   تنها بر حق مردم در حكومت صحه مي گذارد 
و بر آن تأكيد مي ورزد، كه آن  را از باب تكليف و وظيفه شرعي نگاه مي كند كه تخلف از 
آن گناه نابخشودني است.2 او اين تكليف را محدود به انتخابات يا قشر خاصي از جامعه 
نمي داند بلكه در همه شئون سياس��ي و برای همه افراد مي داند: »ما مكلف ايم در امور 
سياس��ي دخالت كنيم؛ مكلف ايم ش��رعاً، همان طور كه پيغمبر مي كرد، همان طور كه 

حضرت امير مي كرد...«3
بر اين اس��اس امام را مي ت��وان ادامه دهنده راه انبي��اء و اولياي اله��ي در عصر حاضر 
دانس��ت كه در قالب دعوت مردم به سوي خدا و در قالب اس��الم، اوالً مسائل را تعريف 
می كنند و ثانياً تمام مس��ائل فرهنگي و اجتماعي را در اين رويكرد قابل فهم مي دانند. 
در واقع او بيان كننده و نماينده چگونگي اخالق اجتماعي در تفكر انبياي الهي اس��ت، 
لذا كارهاي ايش��ان به علت نگاه الهي به انس��ان، جامعه، تاريخ، انقالب و ... توسط علوم 

1. نجمه كيخا، مناسبات اخالق و سياست در انديشه اسالمي، 1386، ص37.
2. همان، ص51.

3. ناصر جمالزاده، »جايگاه مردم در انديش��ه و عمل سياسي علماي ش��يعه«، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام 
صادق)ع(، ش22، تابستان 1383.
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انساني جديد قابليت ارزيابي زيادي ندارد. 
امام)ره( از معدود افراد و ش��ايد بتوان گفت 
تنها كس��ي اس��ت كه به انتقاد مستقيم از 
جامعه نمي پردازد. علت را ش��ايد بتوان در 
رويكرد و هدف ايش��ان جس��ت وجو كرد، 
زيرا از يك طرف جامعه را پش��توانه عملي 
حركت ديني مي دانس��ت، و از طرف ديگر 
ايش��ان جايگاه دين را در فطرت انس��ان ها 
مي ديد كه قابليت پذيرش حق را �  در صورت 
آگاهي نسبت به آن � دارند. امام)ره( اساس 
فرهنگ ديني مردم را كه به علت مخالفت با 
انديشه  هاي مادي در معرض انواع تهاجمات 
بود پاك و درست مي دانست و مخالفت با آن را نادرست تلقي مي كرد؛ هر چند در ظواهر 
انتقاد داش��ت. ايش��ان حتي در اصالح ظواهر اخالقي مردم نيز رعايت انصاف را داشت 
و با توجه به روش الهي اش )اصالح دروني با آگاهي بخش��ي در م��ورد جايگاه آدمي در 
جهان(، اصالح اخالق بر اساس تحقير انسان و ... را ناپسند مي شمرد. شايد بتوان دليل 
ديگر ايشان را تمايل به احياي امت اسالمي و عزت بخش��ي به آن و فرهنگ انساني آن 
دانس��ت؛ لذا نمي بايست به تحقير فرهنگ اسالم و مردمان مس��لمان به عنوان حامالن 
اين فرهنگ بپ��ردازد. امام)ره( به خوبي ب��ه اين نكته واقف بود و در آخر ايش��ان مردم 
دوران خودش را مستضعف مي دانس��ت و از طريق اين حقيقت، جبهه گيري در مقابل 
آنها را اشتباه مي دانست و آن  را باعث فراموش شدن عوامل اساسي به وجود آورنده اين 
وضعيت، يعني استكبار به حساب مي آورد و لذا جهت گيري صريح انتقادهاي خود را به 
سمت مس��تكبرين هدايت كرده بود. آرا و انديشه هاي او به صورت رسمي و گسترده در 
بعد از انقالب اسالمي، توسط جمهوري اسالمي دنبال مي شود. آنچه در اين رابطه مهم 
است اين است كه بيش از آنچه جمهوري اس��المي با فهم ناقص خود )به علت نبود فهم 
اسالمي( از امام)ره(تبليغ مي كند، بسيار ضعيف تر از آن است كه در فرهنگ و اعتقادات 
مردم وجود دارد. امام)ره( خواس��تار شناخت اسالم بر اس��اس فهم توده هاي مسلمان 
به عنوان اسالم ناب است و اسالم امريكايي را اسالمي مي داند كه به نام اسالم، رو در روي 

مسلمانان واقعي قرار گرفته است و به منافع قدرت هاي استكباري توجه دارد.

امام را مي توان ادامه دهنده راه انبياء و 
اولياي الهي در عصر حاضر دانست که 
در قالب دعوت مردم به سوي خدا و 
در قالب اسالم، اواًل مسائل را تعریف 
می کنند و ثانيًا تمام مسائل فرهنگي و 
اجتماعي را در این رویکرد قابل فهم 
مي دانند. در واقع او بيان کننده و نماینده 
چگونگي اخالق اجتماعي در تفکر 
انبياي الهي است، لذا کارهاي ایشان 
به علت نگاه الهي به انسان، جامعه، 
تاریخ، انقالب و ... توسط علوم انساني 

جدید قابليت ارزیابي زیادي ندارد
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بيداری اسالمی در کشاکش الگو پذیری از 
مدل حکومتی انقالب اسالمی ایران

و اسالم گرایی سکوالر ترکيه

نورالدين اکبری کريم آبادی1
مقدمه

تاريخ معاصر جهان خصوصاً تحوالت قرن بيس��تم سرش��ار از رويداده��ای متعدد از 
جمله انقالب ها، جنگ ها، منازعات ملی و بين المللی بوده است. برخی از اين تحوالت و 
حوادث، تبعات و پيامدهای بلندمدتی داشته اند و برخی نيز به فراموشی سپرده شده اند 
و امروزه ديگر نامی از آن ها نيست. ش��كل گيری جنبش بيداری اسالمی ملت ايران به 
رهبری حضرت امام خمينی)ره( و پيروزی انقالب اس��المی در بهمن 1357 از معدود 
رويدادهايی است كه پيامدها و تحوالت منبعث از آن تأثيرات بلندمدتی بر سمت و سوی 
تحوالت بعدی و مسير تاريخ داشته اس��ت. غلبه يافتن نظام اسالمی بر انواع توطئه ها و 
دخالت های مستقيم و غيرمستقيم نظام س��لطه در طول بيش از سه دهه و همين طور 
نيل ب��ه موفقيت های بزرگی همچون تحقق مردم  س��االری اس��المی، دس��تاوردهای 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و فنی ايران اسالمی اكنون موجب شده حتی برخی 

1. كارشناس ارشدعلوم سياسی دانشگاه تربيت مدرس
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تحليل گران غربی از آن به عنوان يك »مدل موفق« در منطقه خاورميانه ياد كنند.1
آغاز قيام ملت های مسلمان منطقه در برابر ظلم، فس��اد، تحقير، استبداد و وابستگی 
نظام های حاكم بر اين كشورها، در اذهان جهانيان يادآور تحوالت انقالب اسالمی ايران 
و سقوط نظام پهلوی بود؛ به طوری كه جمهوری اسالمی ايران، تحوالت منطقه را ناشی 
از تأثيرات انقالب اسالمی و رشد بيداری اسالمی می داند؛ اما كشورهای غربی و بسياری 
از محافل ليبرال منطقه، با اطالق »بهار عرب��ی« اين تحوالت را ادامه موج های تاريخی 
ليبرال دموكراسی در س��طح جهانی می دانند. تعبير ديگری از اين تحوالت با توجه به 
تجربه دموكراسی در تركيه وجود دارد.2 در واقع، به موازات دو ديدگاه انقالبی و ليبرالی، 
ديدگاه س��ومی نيز در س��طح افكار نخبگان و افكار عمومی كش��ورهای عربی )به ويژه 
كشورهايی كه با خيزش های مردمی روبه رو شده اند( به صورت جدی مطرح شده است 
كه چون كشورهايی مانند تونس، مصر، ليبی، يمن و… كشورهای مسلمان با اكثريت 
اهل سنت هستند به س��مت اتخاذ الگوی تركيه حركت می كنند؛ زيرا تركيه جامعه ای 
مس��لمان با محوريت اهل س��نت بود كه توانسته اس��ت موفقيت هايی را در حوزه های 
مختلف سياسی، اقتصادی و اجتماعی تجربه كند. به عبارتی ديگر، اين گونه استدالل شد 
كه گروه های اسالم گرای كشورهای عربی كه نگاه اخوان المسلمينی به مسائل سياسی 
را دارند، الگوی تركيه را بر هر مدل و الگوی ديگری ترجيح خواهند داد.3 اما اين مدل با 

1. می سون تيری، گفت وگو با متفكر فرانسوی، اسالم تايمز، 27 شهريور1390:
http://www.islamtimes.org/vdcb9sb9.rhb9gpiuur.html

2. البته مدل ديگری از طرف عربس��تان مطرح ش��ده اس��ت؛ اين مدل كه در حقيقت نماينده انديش��ه سلفی 
و محافظه كار در منطقه اس��ت. بيش از اينكه مدلی فعال برای س��اير كش��ورهای منطقه باش��د، مدلی انفعالی و 
بنياد گرايانه است كه می تواند طيفی حداكثری و حداقلی داشته باشد. تالش برای حفظ وضع موجود با اتكای به 
قدرت مالی عربستان و ايدئولوژی س��لفيه، جنبه حداقلی آن و ايجاد حكومتی مبتنی برشريعت جنبه حداكثری 
آن است. ماهيت رفتاری دولت عربستان و گروه های طرفدار آن در منطقه بيانگر شيوه های محافظتی و اقدامات 

ژئوپلتيك  محور منطقه می باشد.
هرچند پايگاه اين انديشه، انديشه سلفی اعم از شكل قديمی يا مدرن آن امروز توانسته در انتخابات مصر حدود 
20 تا 25 درصد آرا را كسب كند و در سوريه نيز نمايندگانی از همين دست در حال خودنمايی هستند و حتی در 
كشورهايی مثل ليبی نيز سلفی ها توانسته اند عرض اندام كنند، اما اين مدل نه مورد استقبال روشنفكری جهان 
عرب است و نه جوانان عرب كه امروز ميدان دار واقعيات صحنه هستند روی خوشی به آن نشان می دهند و نه عاليق 

كشورهای نقش آفرين و مداخله گر جهانی و منطقه ای همسوی آن است.
3. از طرفی، اكثريت مردم مس��لمان جهان كه مخالف س��لطه پذيري و وابس��تگي كشورهاي ش��ان به غرب و 
صهيونيس��ت ها هس��تند، الگوي اس��المي جمهوري اس��المي را بهترين الگو و نوع حكومت، براي حكومت هاي 
جديدش��ان مي دانند. واقعيت اين اس��ت كه پ��س از موج جدي��د بيداري اس��المي در جهان ع��رب، غربي ها و 
صهيونيست ها به ش��دت به ترويج و تبليغ الگوي اسالم تركيه به جاي الگوي مدل اس��الم جمهوري اسالمي در 
كشورهاي انقالبي در جهان عرب پرداختند. اگرچه نتايج انتخابات در اين كشورها نشان داد كه مردم اين كشورها 
به الگوي اسالمي جمهوري اسالمي كه استكبارستيز و ضد وابستگي است، رغبت و توجه بيشتري نشان مي دهند.
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محدوديت ها و موانع و چالش هايی روبه رو شده است؛ به طوری كه اكنون سخن از نابودی 
و از بين رفتن اين مدل است. لذا سؤال اصلی كه اين نوشتار قصد بررسی و تحليل آن را 
دارد اين است كه چرا مدل و الگوی برآمده از انقالب اسالمی ايران، در خاورميانه باقی 
است و به رغم تمام تالش ها برای ضربه زدن به آن، همچنان به رشد خود ادامه می دهد. 
اما مدل اس��الم گرای ليبرال ترك ها اين قدر زود به ذلت افت��اد و در حال رنگ باختن و 
از بين رفتن اس��ت؟ روش اين پژوهش توصيفی � تحليلی بر مبنای روش كيفی و ابزار 

گردآوری داده ها، منابع كتابخانه ای، اينترنتی و اسنادی می باشد.

ویژگی های الگوی حکومتی انقاب اسامی ایران
پيدايش انقالب اس��المی اي��ران به رهبری حض��رت امام خمينی، »معج��زه الهی«، 
»بزرگترين تحول ق��رن«، »عامل حيرت و تعجب نظريه پردازان«، »زلزله  چالش س��از 
قدرت های جهانی«، »انفجار نور«، »مايه اميد و رهايی ملت ها«، »نويدبخش معنويت 
و عدالت خواهی«، »زمينه س��از حكوم��ت جهانی مهدی )عج(« قلم��داد گرديد كه در 
شرايط دنيای دين گريز غرب و رهيافت های سكوالر و نيز حاكميت تفكرات دين ستيز 
كمونيستی شرق، »انقالبی دينی« با بهره گيری از مكتب حيات بخش اسالم اهل  بيت، 

با سه دهه حيات پر بركت خود، شگفتی ساز شد.
در طول سه دهه گذش��ته، انقالب اس��المی به دليل خصلت فرهنگی تأثيرگذار آن و 
قدرت الهام بخش��ی، مورد توجه دوستان و دشمنان بی شماری ش��د. بشريت وامانده و 
ناكام از وعده های نظام های حاكم بر شرق و غرب، كه وعده عدالت و آزادی را به جهانيان 
داده بودند، گمشده خود را در »بيداری اسالمی« و »منشور رحمانی دين مبين اسالم« 
پيدا كرد و بدين لحاظ عمق استراتژيك انقالب اسالمی در اقصی نقاط جهان گسترش 
يافت. در جبهه مقابل، انقالب اسالمی و انديش��ه های برخاسته از تفكرات امام خمينی 
)ره( كه قدرت های جهانی را با چالش های جدی مواجه ساخته بود، درصدد مهار، مقابله 
و براندازی آن برآمدند، كه به رغم تالش های مذبوحانه نظام س��لطه گر، انقالب اسالمی 

در سه دهه تهديد گذشته، راست قامت و پايدار مانده است.
انقالب اسالمی كه بر نظم دينی خاصی مبتنی است، به عنوان يك نظام الگويی، در نظام 
كنونی جمهوری اسالمی متبلور شده است؛ در واقع گفتمان اسالمی � مردمی انقالب 
اس��المی ايران كه مبتنی بر شكل گيری نظام سياس��ی بر محور دين اسالم و مشاركت 
مردم )مردم ساالری دينی( است، ظرفيتی بالقوه برای نظام الگويی انقالب اسالمی ايران 
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محسوب می شود. گفتمان اس��المی � مردمی انقالب 
اسالمی ايران بر محور سه اصل كلی است كه در ادامه 

بررسی می شود. 
1. دين مح�وری همه جانبه: منظ��ور از دين محوری 
همه جانبه، ش��كل گيری حكومتی اسالمی بر مبنای 
قوانين اسالمی در همه جنبه های سياسی، اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و... است. اصل اساسی در جمهوری 
اس��المی ايران كه منبعث از انقالب اسالمی می باش��د، حاكميت الهی است. اين اصل، 
زيربنای تشكيل حكومت اسالمی است؛ زيرا جمهوری اسالمی ايران نظامی است كه بر 
پايه ايمان به خدای يكتا و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او 
بنا شده است. پس در اين نظام، قدرت و حاكميت در»اهلل« خالصه شده است.1 به طور 
كلی، در نظم سياسی اسالمی كه هدف انقالب اسالمی است و در جمهوری اسالمی ايران 
نمود پيدا كرده، دين، محور همه فعاليت های اجتماعی، سياس��ی، فرهنگی، اقتصادی 

و... به شمار می رود.
2. عدالت محوری در س�طح نظام داخلی: اجرای عدالت و تمايل به عدالت خواهی در 
تمام شئون اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی نظام درجه موفقيت انقالب را تعيين 
خواهد كرد. انقالب های گذشته در تاريخ از انقالب فرانسه گرفته تا انقالب روسيه و چين 
بر محور انتقال قدرت بوده است؛ گرچه در حاشيه كوشش كرده اند عدالت اجتماعی و 
به ويژه عدالت اقتصادی را استوار سازند. انقالب اس��المی ايران و رهبر آن حضرت امام 
خمينی)ره( از آغ��از انقالب، هدف انق��الب را اهداف مادی ندانس��تند بلكه برقراری و 
استقرار احكام اس��المی مبنی بر عدالت را نقطه تمايز نظام اس��تكبار با نظام انقالبی و 
اسالمی دانستند.2 مفاهيم »مستضعفين« و »مستكبرين«، سلطه زدايی و سلطه گرايی 
موقعی اهميت پيدا می كند كه ما مفهوم عدالت را وارد معادالت اقتصادی، سياس��ی و 

اجتماعی خود بكنيم.
الگوی حكومت دينی انقالب اسالمی ايران، عدالت را در دو سطح داخلی و بين المللی، 
مطمح نظر خويش قرار داده اس��ت. در س��طح داخلی به عدالت و برابری افراد در نظام 
مقدس اسالمی تأكيد شده است. نمود اين برابری را می توان در اصل حاكميت مردمی 

1. سيد محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اس��المی ايران و حاكميت و نهادهای سياسی، ميزان، تهران، 
1387، ج2، ص3-5.

2. حميد موالنا، »ويژگي هاي انقالب اسالمي ايران و 30 سال آينده«، كيهان، ش19296، 87/11/17، ص16.

آغاز قيام ملت های مسلمان 
منطقه در برابر ظلم، فساد، 
تحقير، استبداد و وابستگی 
این  بر  حاکم  نظام های 
کشورها، در اذهان جهانيان 
انقالب  تحوالت  یادآور 
اسالمی ایران و سقوط نظام 

پهلوی بود
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نظام مقدس جمهوری اس��المی ايران مش��اهده كرد. طبق قانون اساس��ی، حاكميت 
مردم، موهبت الهی اس��ت كه هيچ كس حق س��لب آن را ندارد. پس س��لب حاكميت، 
عملی غاصبانه است كه همواره بايد در مقابل آن ايستاد. همچنين هيچ كس حق انتقال 
حاكميت مردم را به فرد يا گروهی خاص ندارد. بر اين اساس، همه افرادی كه مديريت 
سياس��ی جامعه را بر عهده دارند، تنها از طريق انتخابات سالم و صحيح، مشروعيت در 

اعمال قدرت از طرف مردم را خواهند داشت.1
3. عدالت محوری در سطح نظام بين الملل: جايگاه عدالت بين المللی در اصول و اهداف 
سياست خارجی جمهوری اسالمی ايران متبلور ش��ده است. اين رويكرد عدالت محور، 
حاكی از نفی سلطه و استكبارستيزی انقالب اسالمی ايران است. اصول سياست خارجی 

جمهوری اسالمی ايران عبارت اند از:
1. سعادت انسان در كل جامعه بشری؛ 

2. تنظيم سياست خارجی كشور بر اساس معيارهای اسالمی؛
3. حمايت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستكبران؛

4. خودداری از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت های ديگر و نفی هرگونه ستمگری 
و ستم كشی؛

5. اتحاد و ائتالف ملت های اسالمی و وحدت جهان اسالم و تعهد برادرانه در برابر همه 
مسلمانان جهان؛ 

6. عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و جلوگيری از نفوذ اجانب؛ 
7. جلوگيری از سلطه اقتصادی بيگانه بر اقتصاد كشور؛ 

8. استقالل سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی2
اهداف سياست خارجی جمهوری اسالمی ايران نيز عبارت اند از:

1. برقراری و توسعه روابط با ساير كشورها؛
2. ايجاد وحدت بين ملت های مسلمان جهان و افشای ماهيت استكبار جهانی؛

3. حفظ استقالل و تماميت ارضی؛
4. دفاع از سرزمين ها و منافع مسلمين؛3

قانون اساسی جمهوری اسالمی، بيشترين توجه و اهميت را به تحقق اهداف بين المللی 
و خارجی نظام داده اس��ت. از جمله اين اهداف، رسالت جهانی انقالب اسالمی و صدور 

1. سيد محمد هاشمی، همان، ص5-7.
2. بيژن ايزدی، سياست خارجی جمهوری اسالمی ايران، بوستان كتاب قم، تهران، 1384، ص131-144.

3. همان، ص159.
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انقالب به ديگر نقاط جهان است. هدف ديگر، حركت برای پيروزی نهايی مستضعفان 
بر مستكبران است.1

اگر زمينه های ش��كل گيری جنبش های اخير را در دو اصل سلطه س��تيزی در مقابل 
قدرت های جهانی و منطقه ای و شكل گيری حكومت های مبتنی بر عدالت و دين خالصه 
كنيم، به رابطه هم پوشانی و الگوگيری گفتمان اسالمی مردمی انقالب اسالمی ايران با 
انقالب های اخير پی می بريم. اين موضوع فرصت و ظرفيتی مناسب برای انقالب اسالمی 

ايران، در راستای تأثيرگذاری و الگودهی به جنبش های اخير به شمار می رود.
از آنجا كه رهبر و زعيم حركت و انقالب اسالمي در ايران، فردي روحاني و عالم و آگاه 
به اسالم و باورهاي آن بود، لذا نظام جمهوري اسالمي بر اساس باورهاي اصيل اسالمي 
نضج گرفته و بارور شده  است. اين نظام واجد ويژگي هايي است كه آن را متفاوت از مدل 

اسالم تركيه مي كند. برخي ويژگي هاي مهم آن بدين شرح است:
1. اسالم حقيقي و ناب: خاستگاه مدل انقالب اسالمي، اسالم ناب و اصيل است و قوانين 
و احكام حكومتي آن برخاسته از اسالم ناب محمدي است. در اين مدل، حاكم اسالمي 
نمي تواند بنابر منفعت و مصلحت انديشي فرد، گروه و منطقه و... از كنار معضالت جهان 
اسالم به س��ادگي عبور كند. به همين دليل است كه جمهوري اس��المي ايران همواره 
حمايت از مستضعفان و مسلمين دربند جهان را جزو اصول راهبردي خود دانسته و در 
برابر مشكالت و مسائل جهان اسالم، خود را مسئول مي داند. در باورهاي انقالب اسالمي، 
آزادي ها نامحدود نيست و حدود آن را اسالم تعيين كرده است. در اين الگو، حتي حفظ 
ظواهر و شعائر اس��المي بر همگان واجب بوده و تمام مردم جامعه بايستي آن را رعايت 

كنند. در مدل ايراني، سياست و حكومت داري عين ديانت است.
2. ترويج فرهنگ استقالل خواهی و استكبار ستيزی: يكی از ويژگی های مهم انقالب 
اسالمی، حفظ استقالل و نفی كامل سلطه بيگانگان بر سرنوشت ملت ايران است. انقالب 
اسالمی با ماهيت مستقل و ضداستبدادی، فارغ از سلطه قدرت های استكباری موجب 
برهم زدن تعادل بلوك های قدرت جهانی و به چالش كش��يدن نظم بين المللی گرديد. 
اين انقالب با شعار نفی سلطه شرق و غرب خواستار آزادی ملت ايران از نفوذ و دخالت 
قدرت های خارجی شد. بی ترديد در انقالب اسالمی توكل به خداوند، منشأ استقالل به 

شمار می رود.

1. حميد موالنا و منوچهر محمدی، سياست خارجی جمهوری اسالمی ايران در دولت احمدی نژاد، دادگستر، 
تهران.
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انقالب اس��المی همزمان ب��ه مب��ارزه در دو 
جبهه استبدادستيزی و استعمارستيزی و نفی 
وابس��تگی پرداخت و همين امر موجب شد كه 
فرهن��گ اس��تقالل خواهی و آزادی خواهی در 
س��طوح مختلف مردم، دولت ه��ا و جنبش های 
آزادی بخش راه يابد؛ چراكه اساس��اً الگوی نظام 
سياس��ی جمهوری اس��المی با دو الگوی رايج 
ليبراليس��تی و سوسياليس��تی مقابله می كرد و 
مبانی سكوالريستی، اومانيستی و ماترياليستی 

را به چالش می كش��يد. بنابراين يكي از اصول و سياس��ت هاي اصلي سياست خارجي 
جمهوري اس��المي كه برخاسته از باورهاي اصيل اسالم اس��ت، استكبارستيزي اسالم 
الگوي ايران اس��ت. بر مبنای اين اعتقاد، دولتمردان ايراني بايستي منافع جهان اسالم 
و مردم مسلمان را چون منافع كش��ور ايران در كليه مراودات بين المللي مدنظر داشته 
باشند. در اينجا بحث منفعت طلبي فردي، حزبي، كشور و... نيست. حمايت از جنبش ها 
و حركت هاي ضداس��تكباري و اسالم گرايانه ساير ملل مس��لمان و حتي غيرمسلمان، 
جزيي از وظايف دولتمردان جمهوري اس��المي اس��ت. اس��الم مدل انقالب اس��المي 
سازشكار نيست. مصلحت انديشي سبب نمي شود كه حاكمان كشورمان در اصول، باورها 
و آرمان هاي ديني خود در برابر زورگويان و مستكبران كوتاه بيايند. استكبارستيزي و 
حمايت از مستضعفان و محرومان جهان به ويژه مسلمانان از اصول راهبردي جمهوري 
اسالمي بوده و هست. لذا گفتمان انقالب اسالمی بر پايه ظلم ستيزی، استكبارستيزی و 
عدالت خواهی، نظم موجود بين المللی را نه تنها مطلوب نيافته، بلكه آن را به زيان جامعه 
بشريت می داند كه انسان ها را از معنويات دور و تنها غرق در ماديات كرده است. از طرفی 
انقالب اسالمی در ابعاد فرانظری، ساختاری، هنجاری و نهادی، نظم موجود را برخالف 
اصول و مفروضات گفتمانی خود می بيند و به همي��ن دليل آن را با چالش هايی روبه رو 
كرده اس��ت. ويژگی های خاص غير مادی انقالب اسالمی ايران كه ريشه در ارزش های 
انقالبی و اسالمی دارد، چنان كه پس از گذشت بيش از سی سال، انقالب را محفوظ نگه 
داشته است از يك سو، و ارزش های متفاوت مطلوب سيستم وضع موجود )بر پايه مفاهيم 
ليبرالی كه توسط قدرت هژمون بسط و اشاعه داده می شود( از سوی ديگر، به تعارضات 
ارزشی، اصولی و هويتی بين دو نظام فكری منجر شده است. بنابراين، گفتمان انقالب 

جمهوری اسالمی ایران، تحوالت 
منطقه را ناشی از تأثيرات انقالب 
اسالمی و رشد بيداری اسالمی 
می داند؛ اما کشورهای غربی و 
بسياری از محافل ليبرال منطقه، با 
اطالق »بهار عربی« این تحوالت 
تاریخی  موج های  ادامه  را 
ليبرال دموکراسی در سطح جهانی 

می دانند
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اسالمی توانسته است اين چالش ها را كه هيمنه قدرت ها و به ويژه امريكا و نظم ليبرال 
را در چشم ملت ها می شكند و با سؤاالت و ترديدهايی مواجه می سازد، برجسته سازی 
كند. در گام بعدی )هم اكنون( پياده س��ازی الگوی مد نظر گفتمان انقالب اسالمی در 

عرصه جهانی در دستور كار قرار دارد.
3. فرهنگ سازی درباره وحدت تمدنی جهان اسالم: انقالب اسالمی با تأكيد بر وحدت 
شيعه و سنی، تقريب مذاهب اسالمی و نفی فرقه گرايی مذهبی، درصدد برآمد تا ميان 
ملت های مس��لمان وحدت ايجاد كند و از سويی پروژه امت س��ازی را عملی نمايد. اين 
نگره، بر مبارزه ای منفی عليه دشمن مشترك و مبارزه با استكبار نيز تكيه داشت. در اين 
راستا، احيای امت اسالمی بر پايه قرآن و حديث، موجب توجه به همگرايی جهان اسالم 
شد و از سويی نيز سبب افزايش نقش دين گرديد كه بی شك اصلی اساسی در مديريت 

تحوالت جهانی به شمار می رود.

پایداری و استمرار الگوی انقاب اسامی
عواملی كه با وجود دشمنی ها و كينه توزی های دشمنان انقالب سبب تداوم پيروزی 
انقالب اسالمی شده را بايد در ويژگی های خاص انقالب اسالمی ايران جست وجو نمود 

كه عمده ترين آن ها از اين قرار است: 
1. اسالمی بودن انقالب و تكيه بر مذهب: تكيه بر ارزش های دينی و پی اندازی حكومتی 
برخاس��ته از متن دين و س��ازگار با آرمانی ترين اهداف و انتظارات بشر از اساسی ترين 
ويژگی های انقالب اسالمی اس��ت كه عامل اصلی انقالب اس��المی محسوب می شود. 

مرحوم امام فرمودند: 
اس��الم و حكومت اس��المی پديده الهی اس��ت كه با به كار بستن آن 
سعادت فرزندان خود را در دنيا و آخرت به باالترين درجه تأمين می كند 
و قدرت آن را دارد كه قلم سرخ به ستمگری ها و چپاولگری ها و فسادها 

و تجاوزها بكشد و انسان ها را به كمال مطلوب خود برساند.1
بنابراين انقالب اسالمی تا وقتی در خط صحيح اسالم ناب با دقت حركت كند و مردم 
روحيه دفاع از اسالم و ارزش های اسالمی را زنده نگه دارند هيچ قدرتی نمی تواند نظام 

جمهوری اسالمی را از حركت به سمت هدف های خود باز دارد. 
از جلوه های اسالمی بودن انقالب اسالمی اين است كه مشروعيت حكومت برخاسته از 

1. صحيفه امام، ج21، ص402.
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اراده خداوند است، »زيرا اساساً هيچ گونه واليتی جز با انتساب به اذن الهی، مشروعيت 
نمی يابد هر چند همراه با مقبوليت باشد.«1

و اين مشروعيت الهی حكومت، حقانيت حكومت و حاكم اسالمی را در گرو پايبندی 
به موازين اسالمی قرار می دهد و نه خواست مردم؛ هر چند حكومت اسالمی برای تحقق 
عينی و فعليت بخشيدن به احكام دينی پذيرش مردم را الزم دارد و بايد اسباب و عوامل 
رضايت مش��روع مردم را فراهم كند. بنابراين پيروزی انقالب اسالمی پابرجاست چون 
مش��روعيت حكومت از ناحيه خداوند است و اين مش��روعيت تا زمانی كه پايبندی به 

موازين اسالمی و الهی باقی باشد، پابرجاست. 
2. مردمی بودن انقالب: از خصوصيات انقالب اسالمی ايران اين است كه با خواست و 
اراده مردم همراه است. »قيام جمعيتی بزرگ و يكدل و يك جان با حركتی پر تالش و 
هدفدار و هماهنگ روی خط رهبری مكتبی در اوج پاكی و صفا و ايثار، ذوب ش��ده در 
اسالم و رهبر، يكی از خصائص ممتاز انقالب اسالمی است كه تاريخ آن را كمتر به خود 

ديده است.«2 مقام معظم رهبری فرمودند:
انقالب اسالمی دو خصوصيت استثنايی داشت؛ يك خصوصيت اينكه 
مبنای اين انقالب ارزش های دينی و اخالقی و معنوی بود و خصوصيت 
ديگر اين بود كه انقالب بر پايه اراده و خواست مردم در تشكيل و اداره 

حكومت باقی ماند.3
3. رهبری صادقانه و حكيمان�ه: بی شك صداقت، صراحت، شجاعت، سازش ناپذيری، 
از جان گذشتگی، صالبت و قاطعيت،  عشق به اسالم، مقام عرفانی، وارستگی،  شخصيت 
واالی علمی و فقاهتی و سادگی معنی دار زندگی امام در ارائه الگوی رهبری مؤثر بوده 
است ولی آنچه مهم تر از اين شاخص های برجسته، امام را به عنوان اسوه قرار داده و به 

وی نقشی برتر از يك رهبر انقالب بخشيده اين است كه به تعبير شهيد مطهری)ره(: 
ندای امام از قل��ب فرهنگ و از اعماق تاري��خ و از ژرفای روح اين ملت 
برمی خاس��ت، مردمی كه در طول چهارده قرن حماس��ه محمد  )صلی 
اهلل عليه و آله(، علی )عليه السالم(، زهرا )سالم اهلل عليها(، حسن )عليه 
السالم(، حسين )عليه السالم(، زينب )سالم اهلل عليها(، سلمان و ابوذر... 
و صدها هزار شخصيت اسالمی ديگر را شنيده بود بار ديگر همان ندای 

1. محمدتقی مصباح يزدی، نقد، ش7، ص168.
2. عباسعلی عميد زنجانی، گزيده انقالب اسالمی و ريشه های آن، طوبی، تهران، 1376، ص18. 

3. حديث واليت، ج3، ص250�249.
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آشنا را از حلقوم اين مرد شنيدند او را آئينه تمام نمای فرهنگ و هويت 
اسالمی خود كه تحقير شده بود ديدند.1

رهبری انقالب اس��المی در چارچوب واليت فقيه كه تداوم امامت است از عوامل مهم 
پيروزی و تداوم موفقيت انقالب اسالمی محسوب می شود. مقام معظم رهبری فرمودند: 
اصل واليت فقيه و پيوس��تن همه راه های اصلی نظام به مركز واليت، 
نقطه درخشان نظام اسالمی است. اين اصل همان ذخيره پايان ناپذيری 
است كه بايد مشكالت نظام جمهوری اسالمی را در حساس ترين لحظات 
و خطرناك ترين گردنه های مسير پر خطر جمهوری اسالمی حل كند و 

گره های ناگشودنی را بگشايد.2
يك انقالب در حد كمال مطلوب س��ه ركن اساس��ی دارد كه عبارت 
است از برخورداری از يك ايدئولوژی و مكتب پويا و انقالبی و مشاركت 
گسترده و فعاالنه و ايثارگرانه مردم از همه طبقات و ظهور و نهادينه شدن 
رهبری مورد قبول عموم مردم با ويژگی های ش��خصی همچون نبوغ، 
اقتدار، صالبت و جس��ارت در تصميم گيری؛ و انقالب اس��المی در هر 
س��ه ركن از تماميت و عظمت بی نظيری برخوردار بوده اس��ت. حفظ 
ويژگی های اين سه ركن اساسی اقتدار نظام و انقالب می تواند هم چنان 
موجب تداوم و توسعه آن گردد و هر نوع آسيبی كه به اين سه ركن وارد 

آيد موجبات زوال تدريجی و انحطاط انقالب را فراهم خواهد كرد.3
به طور كلی می توان تحليل كرد كه آنچه تأثيرگذاری انقالب اسالمی و الگوی حكومتی 
آن را بر تحوالت جهان اس��الم بيش��تر كرده، تمايزات انقالب اس��المی با انقالب های 
بزرگ، از جمله روسيه، فرانس��ه و... است. انقالب اس��المی ايران برخالف انقالب های 
ديگر، فراگيرتر) باحضور م��ردم و طبقات مختلف( و بر مبن��ای معنويات و ارزش های 
انسان هاس��ت؛ ارزش هايی كه در انقالب های مادی گرا همچون كمونيس��ت روسيه و 
ليبراليست فرانس��ه وجود ندارد.4 همين جذابيت ها و تفاوت ها توانسته است تحوالت 
خاورميانه و جهان اسالم را تا حدود زيادی متأثر سازد و تداوم آن  را تضمين كند. »حامد 

1. مرتضی مطهری، پيرامون انقالب اسالمی، صدرا، 1368، ص119.
2. حديث واليت، همان، ص136.

3. منوچهر محمدی، انقالب اسالمی؛ زمينه ها و پيامدها، معارف، 1380، ص282.
4. محمدباقر حشمت زاده، تأثير انقالب اس��المی بر كشورهای اسالمی، تهران، پژوهش��گاه فرهنگ و انديشه 

اسالمی، چاپ اول.
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الگار« انقالب اسالمی ايران را چنين تحليل می كند: 
انقالب اس��المی ايران برعكس هم��ه انقالب ها ت��داوم و توالی بخش 
مهمی از ميراث اسالمی است. به يك معنی آغاز اين ميراث به قرن هفتم 
ميالدی و گشوده شدن ايران بر روی اسالم بر می گردد و يكی از عوامل 
مهمی كه انقالب اس��المی ايران را از تمامی انقالب های دگرگون س��از 
ديگر متمايز می سازد همين ريشه های عميقی است كه اين انقالب در 
گذش��ته تاريخی دارد. امروز می بينيم كه به اعتقاد صاحب نظران آنچه 
فرهنگ غربی را مورد تهديد قرار می دهد همين سكوالريسم است كه 
ملهم از انقالب فرانسه می باش��د و امروزه تنها راه نجات و رهايی از اين 

بحران را در احيای عنصر مذهب می دانند.1

الگوي حکومتی اسام ليبرال در ترکيه
انقالب اسالمي در ايران به دليل ويژگي ها و مشخصات ضداستعماري و استكبارستيزي 
كه داشت، از همان ابتداي پيروزي مورد مخالفت و دش��مني مستكبران شرق و غرب 
قرار گرفت و آنان از الگو شدن انقالب اسالمي ايران براي ديگر مردم مسلمان جهان به 
شدت وحشت داشتند. لذا از همان روزها، با طراحي توطئه هاي مختلف از جمله، برپايي 
جنگ هاي داخلي و خارجي، ترور، تحريم و... عليه ايران س��عي كردند انقالب اسالمي 
ايران را در چش��م جهانيان ناكارآمد جلوه دهند. اما پيروزي ه��اي ايران در عرصه هاي 
مختلف سخت افزاري و نرم افزاري و پيشرفت هاي بزرگ علمي و تكنولوژي و از سويي، 
تأثير معنوي انقالب اسالمي بر مبارزان مسلمان در فلسطين، لبنان و عراق و... و استقالل 
و عدم وابستگي آن ثابت كرد كه الگوي اس��المي ايران، بهترين الگو براي دموكراسي و 
حكومت داري در عصر جديد اس��ت. بيداري اسالمي اخير مردم مسلمان در كشورهاي 
عربي، به خوبي تأثير انقالب اس��المي در حركت و جنبش هاي آن��ان را براي رهايي از 
وابستگي و استقالل و آزادي به اثبات رس��اند و همين موضوع سبب شد كه غربي ها در 
فكر راه چاره برآيند و به زعم خود الگويي جايگزين را مقابل الگوي اس��المي ايران علم 
كنند. اين الگوي جديد، الگوي اسالم تركيه بود. در تبليغات غربی ها مدل اسالمی تركيه 
معطوف به نوعی اسالم معتدل و منطقی است كه بعد از سفر عبداهلل گل و رجب طيب 
اردوغان به منطقه به نوعی مورد تأكيد واقع شد و از س��وی كشورهای غربی و حاميان 

1. همان، ص238.
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منطقه ای سعی شد تا مدل تركيه به عنوان بهترين مدل ترويج شود. به طوری كه بعد از 
سفر گل به مصر، طنطاوی از تجربه حكومتی تركيه به عنوان خوشايندترين مدل برای 
مصر نام برد و افرادی همچون طارق رمضان محقق مصری و نواده حس��ن البنا از مدل 
تركيه به عنوان مدل جايگزين در كشورهای عربی نام بردند.1 در خارج از منطقه نيز وزير 
امور خارجه امريكا اين ايده را مطرح كرد كه تركيه از نظر ارتباط با دموكراسی و توسعه 

اقتصادی بايد سرمشق ساير كشورهای عربی قرار گيرد.
در اين كه اين مدل چقدر می تواند در كش��ورهای عربی بعد از جنبش های اجتماعی 
قابل الگوبرداری باشد موافقين و مخالفين هر كدام استدالل های خاص خويش را دارند. 
برخی با استناد به نظرسنجی های صورت  گرفته توسط مراكز علمی و تحقيقاتی همچون

BILGESAM و IBOPE و TESEV معتقدن��د تركيه می توان��د نقش ويژه ای در 
خاورميانه بازی كند. اين نظرس��نجی ها يك روند افزايشی در نقش منطقه ای تركيه را 
به نمايش می گذارد؛2 به طوری كه نظرسنجی TESEV داليل توجه به مدل تركيه را 
در مؤلفه هايی همچون پيش زمينه اس��المی، قدرت اقتصادی، حكومت دموكراتيك و 

نقش آفرينی های منطقه ای آن می داند. داليل موافقين در سه محور قابل طرح است:
1. انطباق اسالم و سكوالريسم 

2. بنيان اقتصاد ليبرالی و موفق به همراه يك جامعه تجاری مستقل كه توانسته نفوذ 
اين كشور را در منطقه تعميق بخشد.

1. به عنوان مثال، راشد الغنوشی، رهبر حزب نهضت، مهم ترين حزب اسالمی در تونس، اين حزب را ادامه دهنده 
راه حزب عدالت و توسعه تركيه می داند و با توجه به موفق بودن الگوی تركيه برای تونس، به مشابه بودن شرايط 
اين دو كشور اشاره كرده و افزوده است كه تركيه در قرن نوزدهم در راستای هماهنگی اسالم و مدرنيسم يك دوره 
اصالحات پشت سر گذاشته و تونس نيز در همان دوران روند مش��ابهی را طی كرده است. سفر الغنوشی به آنكارا 
نيز نشان دهنده جايگاه خاص تركيه نزد اين رهبر تونسی است. اين امر درباره مصر نيز صادق است. روزنامه زمان، 

چاپ استانبول از قول جمال ناصر، يك سخنگوی اخوان المسلمين مصر، نوشت: 
اخوان المس��لين تالش كرده اس��ت كه تركي��ه را از جنبه های ژئوپلتي��ك و ايدئولوژيك، 
جايگزين خأل قدرتی سازد كه به واسطه انقالب های عربی و جابه جايی حكومت ها در منطقه 

ايجاد شده است. 
پيش از اين انقالب ها نيز، باراك اوباما رئيس جمهور امريكا در س��فر خود به مصر از مدل تركيه به عنوان مدلی 
ميانه رو برای جهان اسالم و خاورميانه سخن گفته بود. اما اين انقالب های عربی باعث شد كه اين رويكرد پررنگ تر 
شود. وقتی خيزش مردمی در كشورهای عربی به خصوص در تونس و مصر ايجاد شد، برای غربی ها در ابتدا سخت 
بود كه به سادگی جابه جايی قدرت در منطقه و رژيم های دوست مثل رژيم مبارك در مصر را بپذيرند، ولی در نهايت 
تالش كردند كه با روش ها، ارزش ها و ديدگاه های ايدئولوژيك خود يا مدل هايی مثل تركيه كه به آن ها نزديكترند به 
گونه ای اين انقالب ها را مديريت كنند. )رك: كيهان برزگر، »بررسی روابط ايران و تركيه در تحوالت جهان عرب«، 

مركز مطالعات خاورميانه،1390/12/20(
2. سيد جواد صالحی، امكان سنجی اجرای مدل تركيه در كشورهای خاورميانه، 5 /1391/1.

http://www.khabaronline.ir/detail/204385/
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3. استحكام رابطه با غرب
از طرف ديگر داليل مخالفين مدل جانشين 
تركيه برای كش��ورهايی كه بيداری اسالمی را 

تجربه نموده اند به عوامل زير برمی گردد:
1. اعتقاد به اين مسئله كه تركيه يك كشور 
اصيل اسالمی نيست كه بتوان آن را برای جهان 

عرب مورد اتكا قرار داد. 
2. تماي��ز هويت��ی: ع��ده ديگری ب��ر تفارق 
 زبانی تركيه و جه��ان عرب تأكي��د می كنند.
3. دسته ای ديگر اين مسئله را مطرح كردند كه 
تركيه به دليل رابطه ب��ا جهان غرب نمی تواند 

الگوی مناسبی برای منطقه باشد.
واقعيت اين است كه اسالم مدل تركيه به رغم 

برخي انتقاداتي كه غربي ها و صهيونيس��ت ها ظاهراً بر آن دارند، از منظر آنان، بهترين 
گزينه براي انقالب هاي مردمي به ثمر رسيده در كشورهاي عربي اي است كه خواهان 
برقراري حكومتي با قوانين و احكام اس��الم هستند؛ اس��المي كه كمترين چالش هاي 
ممكن را براي غربي ها و صهيونيس��ت ها داشته باشد. خاستگاه اس��الم الگوي تركيه، 

خاستگاه ليبرال مآب است كه برخي از مهم ترين ويژگي هاي آن بدين گونه است:
1. اس�الم س�كوالر: در اس��الم حكومتي ليبرال الگوي تركيه، بس��ياري از ارزش ها و 
باورها و اعتقادات غرب پذيرفته شده است و ديدگاه ليبرال مسلكي دارد كه مورد قبول 
دولت مردان اسالم گراي آن مي باشد. در اين مدل اس��الم گرايي، شما در عين مسلمان 
بودن از آزادي هاي��ي همچون آزادي هاي رايج در غرب برخورداري��د. در اين الگو نوعي 
اسالم سكوالر و الئيك مدنظر دولت مردان اسالم گراي ترك وجود دارد كه بيش از آن كه 
احكام و قوانين اسالم بر روش حكومتي آنان جاري باشد، قوانين و ارزش هاي غرب بر آن 
جاري و ساري است. اسالم مورد نظر حزب عدالت و توسعه، اسالمي تعديل  شده است؛ 
بدين معنا كه مبارزه جاي خود را به گفت وگو و تعام��ل داده، انقالب در مفهوم اصالح 
استحاله شده، مقاومت به رنگ مذاكره درآمده، احكام اسالم رنگ عرف و زمان به خود 
گرفته و سكوالر ش��ده و فهم بش��ري و عقل ابزاري جايي بزرگ براي خود در كنار فهم 

ديني يافته اند.

پيدایش انقالب اسالمی ایران به 
رهبری حضرت امام خمينی، »معجزه 
الهی«، »زلزله  چالش ساز قدرت های 
رهایی  و  اميد  »مایه  جهانی«، 
ملت ها«، »نویدبخش معنویت و 
عدالت خواهی«، »زمينه ساز حکومت 
جهانی مهدی)عج(« قلمداد گردید 
که در شرایط دنيای دین گریز غرب و 
رهيافت های سکوالر و نيز حاکميت 
تفکرات دین ستيز کمونيستی شرق، 
»انقالبی دینی« با بهره گيری از 
مکتب حيات بخش اسالم اهل  بيت، 
با سه دهه حيات پر برکت خود، 

شگفتی ساز شد
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2. اس�الم سازش�كار و منفعت طلب: اس��الم ليبرال مس��لك مورد نظر دولت مردان 
اسالم گراي تركيه، اسالمي س��ازش كار و منفعت طلب است كه اهل مبارزه با استكبار و 
قدرت هاي زورگو نيست؛ گرچه شايد علي الظاهر با برخي از اقدامات دولت مردان دول 
زورگو و مستكبر غرب و صهيونيست هم هر از گاه مخالف باشد، اما اين مخالفت ها بيشتر 
يك ژست سياس��ي براي بهره برداري هاي سياس��ي دولتمردان ترك در جهان اسالم و 
نوعي عوام فريبي است. اسالم الگوي تركيه، اسالمي متضاد با آرمان گرايي اسالمي است 
و بيشتر اهل زد و بند و برخاسته از ديدگاهي ماكياوليستي است. بيشتر مصلحت انديش 
است و تنها منافع خود، حزب و گروه و كشور خود را در نظر مي گيرد و حاضر نيست هيچ 
هزينه اي براي آرمان ها و منابع ساير مس��لمانان جهان بپردازد. در اسالم الگوي تركيه، 
نشس��تن و رو در رو شدن با رئيس اس��راييل و حتي مذاكره با او بخش��ي از ديپلماسي 
است، چراكه در نگاه بنيانگذاران حزب عدالت و توسعه واقع گرايي جاي آرمان خواهي 

را مي گيرد.
به طور كلی اگر بخواهيم ويژگی ها و شاخصه های مدل تركيه را خالصه كنيم، اين مدل 

5 ويژگی را مد نظر قرار داده است:
- جدايی دين از سياست يا رابطه  حداقلی ميان اسالم و سياست

- پذيرش الزامات نظام ليبرال  �  دموكراسی و تمكين در برابر آن )به گونه ای كه اسالم 
بايد خود را با اين قواعد هماهنگ كند(

- عدم برخورد انقالبی با ظلم و بی عدالتی در جهان
- حركت در مسير اقتصاد بازار آزاد

- نگاه ملی گرايانه در قالب فدراليسم تركی و شعار ترك  دنياسی )جهان تركی(

غرب و الگوی اسامی ترکيه
تركيه در پی نقش آفرينی در تحوالت جهان عرب موس��وم به بهار عربی بر پايه الگوی 
دولت عدالت و توسعه است. اردوغان اسالم گرا در تركيه كماليست بر الگوی دولت خود 
به عنوان نمونه ای از دولت اسالمی سازگار با مدرنيسم و غرب تأكيد می كند. حكومت 
اردوغان اين الگو را مدلی برای اس��الم گرايان كش��ورهای اس��المی كه دچار تحوالت 
اخير جهان عرب ش��ده اند ارائه می دهد. تركيه دارای جايگاه ويژه در ميان كشورهای 
اسالمی است كه ناشی از به ارث بردن ميراث امپراتوری عثمانی به عنوان حافظ جهان 
اس��الم و به ويژه جهان اهل تس��نن می باش��د. امپراتوری عثمانی قرن ها نماد خالفت 
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اس��المی به ويژه در ميان اهل سنت بوده است 
و هنگامی كه حكوم��ت رجب طيب اردوغان بر 
ميراث اس��المی تركيه تأكيد می كند در اذهان 
اهل س��نت خالفت اس��المی تداعی می گردد. 
اگرچه برخی اعراب نه تنها به حكومت عثمانی 
عالقه ای ندارن��د، بلكه تنفر ش��ديدی نيز بروز 
می دهن��د. با توجه ب��ه همين عالي��ق، تركيه، 
الگوی دولت اسالمی عدالت و توسعه اردوغان را 
دارای ظرفيت الگوبرداری توسط اسالم گرايان 
كش��ورهای عربی می داند. عالوه ب��ر اين، غرب 

به ويژه امريكا نيز ارائه م��دل تركيه را كه بر تعامل با غرب و بر صل��ح و رفاه تأكيد دارد، 
نسبت به الگوی حكومت اس��المی ايران، كه بر تقابل با تجددگرايی و غرب تأكيد دارد، 
ارجح می داند و الگوی تركيه را سازگارتر و بی خطرتر نسبت به منافع خود می داند. لذا 
در شرايط كنونی، به نظر می رسد در غرب و به ويژه امريكا، به قدرت رسيدن دولت هايی 
با پيشينه  اسالم گرايی � كه مدل تركيه را انتخاب كرده اند �  به چند دليل مورد استقبال 

قرار گرفته است:
1. الگوسازی برای فرآيند دولت سازی پس از دوران  گذار در مقابل الگوی حكومت دينی 
� مردمی: ازآنجاكه حكومت ليبرال دموكراس��ی امريكايی و غربی، الهام بخشی خود را 
برای مردم خاورميانه و كشورهای عربی از دست داده است، امريكا می كوشد تركيه را به 
عنوان الگوی يك كشور مسلمان دموكراتيك و سكوالر كه متحد استراتژيك اسراييل، 
امريكا و غرب اس��ت، به ملت های منطقه معرفی كند و از اين طري��ق در آينده نزديك 
بر فرآيند دولت س��ازی در اين كش��ور اثر بگذارد.1 به طور كلی غربی ها سعی می كنند 
جريان های اخير را به سمت مدل های ليبرال دموكراسی غربی هدايت كنند تا از ورود 

الگوی حكومت دينی انقالب اسالمی ايران به انديشه انقالبيون جلوگيری كنند.
2. تمايل غرب به روی كار آمدن دولت های با ثبات در منطقه كه دارای مقبوليت نسبی 
مردمی باش��ند و بدين ترتيب، پر كردن خأل و فاصله  موجود ميان مردم مس��لمان اين 

كشورها و دولت آن ها، به منظور تأمين منافع اقتصادی، سياسی و فرهنگی غرب.

1.Byman, Daniel, Israel,s pessimistic view of the Arab springWashington,Qualterlysy
mmer2011,p139

اصل اساسی در جمهوری اسالمی 
ایران که منبعث از انقالب اسالمی 
می باشد، حاکميت الهی است. این 
اصل، زیربنای تشکيل حکومت 
اسالمی است؛ زیرا جمهوری 
اسالمی ایران نظامی است که بر پایه 
ایمان به خدای یکتا و اختصاص 
حاکميت و تشریع به او و لزوم 
تسليم در برابر امر او بنا شده است. 
پس در این نظام، قدرت و حاکميت 

در»اهلل« خالصه شده است
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3. از آنجا كه بی ثباتی و ناآرامی های سياس��ی، روند تصميم گيری و سياس��ت گذاری 
جامعه را طوالنی و دشوار می كند، برای دولت های غربی و امريكا، كه از منافع خاصی در 
خاورميانه برخوردارند، برقراری ثبات سياسی در اين كشورها، به منظور تصميم گيری 

منسجم تر، از اهميت ويژه ای برخوردار است.
4. الگو قرار گرفتن نظام حكومتی تركيه به مثابه  يك كش��ور مسلمان و در عين حال 
الئيك، در سطح منطقه، می تواند از شدت اثرگذاری الگوی اسالم سياسی مد نظر ايران 

بكاهد.
5. در گذشته، ايجاد حكومت های الئيك در جهان و برخورد مستقيم به منظور استحاله  
اسالم هدف امريكا و غرب بود، اما ناكارآمدی حكومت های ضددينی و غرب گرا و به ويژه 
تشديد بحران های مشروعيت و نبود دموكراس��ی های حداقلی در اين نظام ها، امريكا و 
غرب را به س��وی اين نظريه هدايت كرد كه با ايجاد و حمايت از شبكه ای از مسلمانان 
ليبرال و ميانه رو، اهداف خود را به گونه ای ديگر دنبال كن��د. در اين پازل، دولتمردان 
حزب عدالت و توسعه، به عنوان مسلمانانی ميانه رو و غيرانقالبی )عمل گرا(، می توانند 

اولين حلقه از شبكه  مد نظر در جهان اسالم باشند.

ضعف ها، چالش ها و موانع فراروی مدل اسامی ترکيه
تركيه اردوغان گمان مي كرد كه مي تواند با ايفاي نقش »پل بين المللي« بين اس��الم 
و غرب هم حمايت مس��لمانان و هم حمايت غرب را بدس��ت آورده و ب��ه قدرت اول در 
جهان اسالم و منطقه تبديل شود. از اين رو تركيه در دوره اردوغان در تحوالت مختلف 
بين المللي پا به پاي غرب پيش رفت و تغييري در نگاه سنتي ترك ها مبني بر پيوستن 
به اتحاديه اروپا نداد و در همان حال با طرح شعار »بدون مشكل با كشورهاي ديگر« رفع 

اختالفات تركيه با كشورهاي همسايه را دنبال مي كرد.
اما اگر نگاهي به وضع فعلي تركيه بيندازيم در مي يابيم كه هيچكدام از اين دو به جايي 
نرس��يدند. از يك س��و تركيه هنوز به عضويت اتحاديه اروپا در نيامده و از س��وي ديگر 
اختالفات آن با همسايگانش نه تنها حل نشده بلكه شدت يافته و بعضاً به سمت بحران 

پيش رفته است. 
روابط با سوريه و عراق � تنها دو كش��ور عرب همسايه تركيه � كه تا پيش از اين عادي 
بوده و تركيه مهم ترين طرف تجاري اين دو كشور بوده است، امروز در وضعيت جنگي 
قرار دارد، حمايت دولت اردوغان از معارضان مسلح سوري و حمايت از تروريست هاي 
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عراق، بحران را بر مرزهاي جنوبي تركيه مستولي كرده اس��ت و اين در حالي است كه 
روابط تركيه و ايران هم طي دو سال اخير رو به نزول و سايش گذاشته است. كما اينكه 
هيچ بهبودي در روابط غيردوستانه ميان تركيه با يونان، قبرس، ارمنستان و... به وجود 
نيامده است. از طرف ديگر تحوالت سوريه اثر زيادي بر حزب عدالت و توسعه و »تركيه 
اردوغان« بر جاي گذاشت. اردوغان در سر دوراهي ادامه رابطه حسنه سياسي و اقتصادي 
با »سوريه اسد« و يا همراه ش��دن با طرح غربي عربي عليه دمشق، بعد از يكي � دو ماه 
تأمل، دومي را انتخاب كرد و شهرهاي جنوبي خود كه به دليل علوي بودن از حساسيت 

بااليي برخوردار بودند را در معرض جنگ و درگيري قرار داد. 
اردوغان گمان مي كرد كه موج عربي، س��وريه را هم در بر گرفته و حكومت اس��د فرو 
مي پاش��د اما به  رغم اين تصور، دو س��ال پس از جنگيدن با س��وريه، هنوز نشانه اي از 
فروپاشي دولت دمشق به چشم نمي خورد و اين در حالي است كه از اميد متحدين غربي 
عربي تركيه كاسته شده و بعضي از آنان صحنه را ترك گفته و بر توافق سياسي بين اسد 

و مخالفان او تأكيد مي نمايند. 
در اين ميان تركيه اردوغان كه به تعبير مؤسس��ه امريكايي هودسون قرار بود »مدلي 
ارزشمند براي آيندگان« و به تعبير داود اوغلو وزير خارجه تركيه، »پل ارتباطي غرب و 
جهان اسالم« باشد به راه اندازي و تجهيز »جبهه النصره« در سوريه مبادرت كرده و در 
واقع به حكومت حامي القاعده تبديل شده است. همين مؤسسه هودسون سال گذشته 

اذعان كرد:
حيات جنبش اس��المي و به طور كلي احياي انگيزه هاي ديني اسالم 
كه حدود چهل سال است بر منطقه وسيعي از جهان سيطره پيدا كرده 
تا آينده اي نزديك همچنان ادامه خواهد داشت و افق روندهاي ساده و 
دموكراتيك سكوالر در جهان اسالم چندان روشن نيست و نمي توان بر 

آن اتكا ورزيد.1
عالوه بر اين موارد، تش��كر ويژه »ايمن الظواهري« از مواضع اردوغان و اعالم رسمي 
پيوستگي جبهه النصره تحت حمايت اردوغان به القاعده نيز نشان مي دهد كه تركيه از 
ايفاي نقش »اجماع ساز«، »پل گونه« و »مدل« دور شده و اين مدل در حال رنگ باختن 
است. البته اين به خوبي بيانگر آن است كه قدرت خيزش اسالم گرايانه متأثر از انقالب 

1. س��عداهلل زارعی، »موقعيت ايران و تركيه در تحوالت منطق��ه«، خبرگزاری فارس، 1392/1/24، ش��ماره 
13920124000032
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اس��المي ايران جا را بر »بديل ه��ا« و »بدل ها« 
تنگ كرده است. 

عالوه بر اين، ضعف های عمده  ديگری بر روی 
مدل تركيه مطرح می شود، كه عبارت اند از: اول 
اينكه تجربه  تاريخی و تفاوت های ماهوی جدی 
ميان شرايط اجتماعی، فرهنگی و تاريخی تركيه 
و كش��ورهای عربی وجود دارد؛ به طوری كه هر 
يك از كشورهاي جهان عرب كه تجربه انقالب را 
در خالل يك سال گذشته پشت سر گذاشته اند، 
داراي تاري��خ و زمينه هاي سياس��ي، اجتماعي 
و اقتص��ادي متفاوتي بوده اس��ت. چنانچه اين 
كش��ورها در راس��تاي گذار به دموكراسي گام 
بردارند، تأثير اين تفاوت ها به عنوان عوامل درازمدت و فاكتورهايي چون نقش احزاب و 
نخبگان سياسي فعال امروز در صحنه سياسي هر يك از اين كشورها، در نحوه و چگونگي 
فرآيند گذار آنها تعيين كننده خواهد بود. بحث گذار به دموكراس��ي، ادبيات وسيعي را 
در جامعه شناسي سياسي امروز به خود اختصاص داده است. هميشه فرآيند گذار در هر 
يك از كشورها، تحت تأثير فاكتورهاي متعددي بوده و هست. نقش نظاميان در تحوالت 
اخير، به ويژه مصر و مسئله اس��الم گرايي باعث شده اس��ت كه بعضي از صاحب نظران 
عرب و غرب، مدل تركيه را الگويي مناس��ب براي اعراب در نظر گيرند. اما بايد در نظر 
داش��ت، تجربه تركيه با وجود چالش هاي عمده اي كه در فرآيند گذار و نهادينه ش��دن 
دموكراسي با آن روبه رو اس��ت، يك تجربه خاص است كه ريش��ه در تحوالت تاريخي 
و زمينه هاي سياس��ي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين كش��ور دارد. تجربه تاريخي 
خاص تركيه بعد از 1923، نقش نظاميان در سياست و حفاظت سفت و سخت آن ها از 
قانون اساسي و سيستم سياسي سكوالر آن، تجربه دموكراتيزاسيون و گذار به سياست 
چندحزبي از 1946 به بعد، وجود آزادي هاي دموكراتيك و مش��اركت اس��الم گرايان 
در سياس��ت، اقتصاد و بازار غيرنفتي آن و بحث عضويت تركي��ه در اتحاديه اروپا كه با 
فشارهاي اين اتحاديه جهت تعميق فرآيند دموكراتيزاس��يون مواجه بوده است و... در 
زمره ويژگي هايي قرار مي گيرند كه تركيه را متمايز از تجربه هر يك از كشورهاي عربي 
مي كند. لذا وجوه مثبت و منفي مدل تركيه مي تواند مورد توجه نخبگان سياس��ي اين 

يبرال مسلک مورد نظر  اسالم ل
دولت مردان اسالم گراي ترکيه، 
اسالمي سازش کار و منفعت طلب 
است که اهل مبارزه با استکبار و 
قدرت هاي زورگو نيست؛ گرچه 
از  برخي  با  علي الظاهر  شاید 
اقدامات دولت مردان دول زورگو 
و مستکبر غرب و صهيونيست هم 
هر از گاه مخالف باشد، اما این 
مخالفت ها بيشتر یک ژست سياسي 
براي بهره برداري هاي سياسي 
دولتمردان ترک در جهان اسالم و 

نوعي عوام فریبي است
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كشورها، در فرآيند گذار به دموكراسي قرار گيرد، اما تكرار اين مدل در كشورهاي عربي 
در يك فرآيند كوتاه مدت امكان پذير نخواهد بود. از طرف ديگر، تركيه خود در دهه هاي 
اخير، از يك سيستم سياسي اقتدارگرا به س��وي دموكراسي گذار كرده است؛ اين گذار 
با چالش هاي جدي مواجه بوده و هنوز هم هس��ت و موانع متعددي در راستاي نهادينه 
ش��دن آن وجود دارد، كه به طور خالصه مي توان به آن ها اش��اره ك��رد. از جمله موانع 
حقوقي پيش   روي اين فرآيند، قانون اساس��ي 1982 نظاميان است. اين قانون همواره 
از سوي احزاب سياسي، بعد از بازگشت به سيستم چند حزبي سياست در 1983مورد 
انتقاد بوده است و از سوي پارلمان در سال هاي 1987، 1993، 1995، 1999 )دو بار(، 
2001، 2002 و 2010 اصالح ش��ده اس��ت.1 هر چند كه اين اصالحات براي مقابله با 
آثار حكومت نظاميان در سيستم قانوني تركيه كافي نبوده است، اما گام مهمي هم در 
جهت حذف يا تعديل بندهاي غيردموكراتيك و ليبرال آن بوده است. محدوديت هاي 
مختلف اين قانون از لحاظ دموكراتيك، با وجود اصالحات متعدد آن باعث ش��ده است 
كه حزب عدالت و توسعه بعد از پيروزي در انتخابات اخير، در پي ارايه يك پيش نويس 
قانون اساسي جديد باشد، كه پاسخگوي حقوق و آزادي هاي شهروندان در ابعاد مختلف 
است. هژموني ايدئولوژي كماليسم نيز در نهادهاي دولتي و افكار عمومي تركيه تبديل 
به معضلي جدي براي فرآيند دموكراتيزاس��يون در اين كشور شده است. برخي اصول 
بنيادين اين ايدئولوژي از قبيل درك افراطي از سكوالريس��م )سكوالريس��م نظامي( و 
ناسيوناليسم افراطي تركي كه در قانون اساسي 1982 به ش��كلي آشكار نهادينه شده 
است، در زمره چالش هاي ديگر فرآيند نهادينه شدن دموكراسي قرار دارند. هر چند كه 
تا حدودي، كماليس��م با ظهور نئوعثمانيسم حزب عدالت و توس��عه به چالش كشيده 
شده اس��ت اما نهادينه ش��دن اين ايدئولوژي دولتي در ابعاد زندگي سياسي، اجتماعي 
ترك ها، نئوعثمانيس��ت ها را وادار به پذيرش برخي اصول بنيادي كماليسم كرده است 
و نئوعثمانيسم خود نيز حامل آن ها مي باش��د )از جمله ناسيوناليسم تركي(. لذا فاصله 

معناداري ميان خواسته هاي مردم خاورميانه و قانون اساسي تركيه وجود دارد.
مداخله مستقيم و غيرمس��تقيم نظاميان در سياست تركيه، يكي  ديگر از چالش هاي 
گذشته و امروزين فرآيند دموكراسي بوده و هست. نفوذ آن ها در نهادهاي مختلف دولتي، 
عالوه بر نهادهاي نظامي، قدرت آن ها را در سياست دوچندان كرده است. حزب حاكم 
اسالم گرا نيز، در يك دهه اخير با چالش هاي زيادي از سوي نظاميان مواجه بوده است. 

1. شاپور )برهان( سليمي، »مدل سياسي تركيه و بهار عرب«، اعتماد، ش2299، 90/8/9، ص14.
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نفس همين قدرت و مداخالت نظاميان، يكي از شاخص هاي توسعه نيافتگي سياسي در 
يك جامعه است. عده ای معتقدند ورود تركيه به جهان عرب از منظر نوعی نوعثمانی گری 
بايد تحليل شود كه اين پيشينه چندان مثبت نيست و بايد در راستای اميال و مطامع 
بلندمدت و استعمارگرايانه تركيه تلقی كرد. لذا به لحاظ تاريخی، گرچه اين روزها شاهد 
هم نوايی ميان رهبران حزب عدالت و توسعه و برخی سياست مداران تازه نفس در ليبی، 
تونس و مصر به نفع الگوی اسالم سكوالر تركيه هستيم اما اختالف های تاريخی ميان 
اعراب با ترك ها امری جدی است. افكار عمومی تركيه، ملی گرايان عرب را در ابتدای قرن 
بيستم ميالدی عامل اصلی فروپاشی امپراتوری عثمانی می دانند. از سوی ديگر، بسياری 
از اعراب، تكرار سلطه  400 س��اله امپراتوری عثمانی بر خود را به عنوان برادر بزرگ تر، 

حتی با الزامات قرن 21، بر نمی تابند. 
دوم، شكاف زبانی يعنی بحث ترك و عرب است. حساسيت هايی امروز نسبت به مدل 
تركيه در جهان عرب به خصوص در ميان كش��ورهايی مثل عربستان وجود دارد كه بر 

اين شكاف خيلی تأكيد دارند.
س��ومين ضعف مدل تركيه چالشی اس��ت كه در تجربه فقدان تس��اهل قومی وجود 
دارد؛ مش��كالتی كه تركيه با ارامنه و كردهای خود دارد نمونه آن هاست؛ مؤلفه ای كه 
به عنوان ضعف از ناحيه روشنفكری مطرح می شود. در واقع مسئله اقليت هاي مذهبي 
)علوي ها( و قومي به ويژه مسئله كردها نيز، پرس��ش هايي جدي را در برابر دموكراسي 
اين كشور، مابين ناظران سياسي مطرح كرده است. تركيه از نظر ساختار قومی و مذهبی 
متكثر و متنوع اس��ت. اقليت های مهمی در اين كش��ور زندگی می كنند كه در فرآيند 
سياست گذاری های داخلی و خارجی نمی توان آن ها را ناديده گرفت. علويان و كردها از 
مهم ترين اقليت های مذهبی و قومی در تركيه هستند كه بی توجهی به مطالبات آن ها 
می تواند سياست های دولت را به چالش بكشد. تركيه طی سال های اخير گام های بلندی 
برای حل مسئله كردها برداشته است. اما پارادوكسی كه تركيه با آن مواجه است ناشی 
از تناقض ميان ساختار سياسی و قانون اساسی اين كشور و اراده دولت تركيه برای پايان 
بحران است. به رغم آنكه كردهای تركيه نقش مهمی در تأسيس و استقالل جمهوری 
تركيه در سال 1923 داشتند، اما هيچ گاه به حقوق قانونی خود دست نيافتند. بسياری 
از كردهای تركيه بر اين باورند كه قانون اساسی تركيه هيچ گاه آن ها را به عنوان شهروند 
درجه يك در نظ��ر نگرفته و كردهای تركيه از حقوق دموكراتيك و ش��هروندی در اين 
كشور برخوردار نيس��تند. اين نگرش در بين كردها همواره مانع بزرگی در تعامل ميان 
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كردها و دولت تركيه ايجاد كرده و عاملی بوده كه 
نهايتاً بخش��ی از كردهای تركيه را در سال 1984 
به سمت مبارزه مس��لحانه در قالب حزب كارگران 
كردستان تركيه برای دستيابی به حقوق شان سوق 
داد. از آن تاري��خ تاكنون هزينه های س��نگينی بر 
مردم كرد و ترك اين كشور تحميل شده و دو طرف 
در دس��ت يافتن به راه  حلی مس��المت آميز ناتوان 
بوده اند. امروزه دولت تركيه و گروه های اپوزيسيون 
هر دو به درك مشتركی رسيده اند كه تنها راه  حل 

بحران كردها، بهبود استانداردهای دموكراتيك و قانون اساسی مترقی در تركيه است كه 
در آن حقوق همه گروه ها و اقليت های قومی، مذهبی و سياسی را به رسميت شناخته 
و امكان مش��اركت دموكراتيك در قدرت را برای شهروندان تركيه فراهم كند. تقاضای 
عبداهلل اوجاالن از حزب كارگران كردستان تركيه برای كنار گذاشتن مشی مسلحانه و 
ترك خاك تركيه در اين راستا قابل ارزيابی اس��ت؛1 لذا تركيه ای كه تا همين اواخر، در 
زمره غيرمتساهل ترين كشورها نسبت به تكثر قومي قرار داشته و به نظر مي رسد قرار 
دارد و بدين جهت نيز، همواره از س��وي اتحاديه اروپا و محافل حقوق بشر جهاني مورد 
انتقاد جدي قرار گرفته است، نمی تواند به عنوان الگويی موفق برای ساير كشورها مطرح 
شود. در نتيجه تركيه خود در فرآيند گذار و تعميق دموكراسي با چالش هاي جدي مواجه 
بوده و هست. با آگاهي از چنين چالش هايي است كه برخي صاحب نظران مسائل تركيه 

در منطقه و غرب، به مخالفت با بحث مدل تركيه براي جهان عرب پرداخته اند.
چهارمين ضعف، بحث فقدان آزادی بيان و مطبوعات در تركيه اس��ت. عده ای بر اين 
اعتقادند كه هر چند از تركيه به عنوان مدل مطلوب دموكراتيك ياد می شود، اما واقعيت 
آن است كه تركيه، زندان بزرگی از نظر آزادی بيان و مطبوعات است. آزادي رسانه ها و 
بيان عقايد در تركيه وضع نابساماني دارد و اين موضوع به چند هفته ناآرامي اخير اين 
كشور مربوط نمي شود. بر اساس گزارش تازه اي كه »سازمان امنيت و همكاري اروپا« 
تهيه كرده است در حال حاضر 57 روزنامه نگار در تركيه در زندان به سر مي برند و بر اين 

اساس كشور تركيه باالترين رقم روزنامه نگاران زنداني در جهان را دارد.

1. محمد بهرامی، »تركيه و كردها از آرمانگرايی تا عمل گرايی«، 1392/2/16، مركز بين المللی مطالعات صل 
. IPSC

غرب به ویژه امریکا نيز ارائه 
مدل ترکيه را که بر تعامل با 
غرب و بر صلح و رفاه تأکيد 
دارد، نسبت به الگوی حکومت 
اسالمی ایران، که بر تقابل با 
تجددگرایی و غرب تأکيد دارد، 
ارجح می داند و الگوی ترکيه را 
سازگارتر و بی خطرتر نسبت به 

منافع خود می داند
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مطبوعات تركيه اعالم كرده اند كه حدود 
60 خبرنگار در زندان بسر مي برند و حدود 
4 هزار روزنامه نگار نيز تحت پيگرد قانوني 
ق��رار دارند. وب س��ايت »ف��ري ميديا« در 
اين خصوص نوشت بر اساس گزارش هاي 
نهاده��اي مدافع آزادي مطبوع��ات در ماه 
دسامبر سال گذش��ته كشور چين در صدر 
اين فهرست قرار داش��ت؛ اما در چند ماهه 
اخير دولت تركيه كه از نامزدان پيوستن به 
اتحاديه اروپاست، تقريباً دو برابر آن تعداد 
روزنامه نگار زنداني دارد. اين مسئله باعث 
انتقاد و نگراني هاي شديدي در مورد تعهد 

دولت اين كشور به آزادي مطبوعات و مشروعيت وجه دموكراتيك تركيه شده است.
رقم 57 نفر كه در گزارش »س��ازمان امنيت و همكاري اروپا« قيد شده با ارزيابي هاي 
يك نهاد ملي و بين المللي به نام »تريبون دفاع از آزادي روزنامه نگاران« همخواني دارد. 
اين نهاد در برگيرنده بسياري از انجمن هاي دفاع از آزادي مطبوعات از جمله »انجمن 
دفاع از آزادي مطبوعات تركيه« اس��ت.1 بنابراين اين مدل چيزی نيس��ت كه جوانان 
روش��نفكر و پيش قراوالن انقالب عربی بتوانند در آن جس��ت وجو كنند. بنابراين مدل 
تركيه امروز با وجود اقبالی كه توانسته در كشورهای عربی كسب كند، مشكالت و موانع 
خاص خود را دارد كه قطعاً اگر مورد استفاده و اجرا قرار گيرد، مشكالت و موانع آن در 
عرصه اجرايی بروز و ظهور خواهد كرد و چه بس��ا در آينده در قالب منازعات منطقه ای 

شاهد آن باشيم.

نتيجه گيری
وقوع انقالب اسالمی ايران در بهمن 1357 در شرايطی بود كه نظام شاهنشاهی آن به 
استكبار جهانی اتكا داشت. اساساً انقالب اسالمی در تعارض با نظام بين الملل، ارزش ها 
و هنجارهايی را مطرح كرد كه ضمن تضاد با منافع قدرت های جهانی حامی حفظ وضع 

1. »تركيه بزرگترين زندان روزنامه نگاران« 1390/1/20.
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/38084

کشوری که حزب مدعی اسالم گرایی 
آن، پيوستن به بلوک اتحادیه  اروپا 
را هدف اول خود قرار داده است، به 
عنوان اولين کشور اسالمی، اسرایيل 
را در سال 1949 به رسميت شناخته 
است، عضو بلوک نظامی و امنيتی 
ناتو است، در جنگ کره به نفع غرب 
مشارکت داشته، پذیرای محل استقرار 
سپر موشکی عليه یک کشور مسلمان 
است و... چگونه می تواند صالحيت 
رهبری جهان اسالم و الگو شدن برای 
کشورهای عربی منطقه را داشته باشد؟!
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موجود، موجب بروز چالش در نظام بين الملل شد. ايران اسالمی با طرح اين ارزش ها در 
سياست خارجی خود، تالش كرد تا افكار عمومی ملل محروم جهان را جهت تغيير در 
نظام بين الملل تحت تأثير قرار دهد و ارزش های مطرح شده را تبديل به هنجار سازد.1 
انقالب اسالمی ايران و گفتمان عدالت خواهانه، سلطه ستيزانه و استكبارستيزانه آن، نظم 
ليبرال موجود بين المللی را برنتابيده و در ابعاد فرانظری، ساختاری، هنجاری و نهادی، 
آن را به چالش كشيده است. در س��وی ديگر، انقالب اسالمی ايران كه می توان آن را به 
صورت گفتمان تجلی يافته در نظام جمهوری اسالمی ايران تعريف كرد، به لحاظ داشتن 
ويژگی های خاص غيرمادی در قالب يك انقالب فرهنگی، اصول و ارزش هايی متفاوت 
از هنجارها و مرس��ومات رايج كه در نظم ليبرال تعين يافته، به نمايش گذارده اس��ت. 
انقالب اسالمی توانست ضمن تبيين سازگاری اسالم و دموكراسی، كنش متقابل ميان 
دو حوزه دين و سياست را آشكار سازد و نوعی نظام سياسی را رقم زند. اين نظام، هم بر 
ويژگی های معنوی و سياسی حاكم استوار بود و هم بر پيوند ميان ارزش های اسالمی با 
ساختار يا روش مردم ساالری تكيه داشت. چنين شيوه حكومتی، هم بر شيوه جمهوری 
بودن حكومت و نقش مردم در تصميم گيری های حكومتی تأكيد می كرد و هم الگوی 
اسالم گرايی و ارزش های پايدار اسالمی )عدالت گرايی، خدا محوری و معنويت گرايی( را 

اساس نظام سياسی می دانست.
چنين نظام سياس��ی، همزمان به نفی اسالم متحجر و قش��ری گرا و از سويی به نفی 
سكوالريسم و الئيسيته پرداخت و توانس��ت نظامی را به ارمغان آورد كه مشروعيت آن 
بر پايه حاكميت خدا و حقانيت ارزش های دينی است و مقبوليت آن نيز بر اساس اراده 
مردمی. در حقيقت جمهوری اس��المی ايران، خود به عنوان يك م��دل موفق در كنار 
ملت های منطقه، بخشی از جبهه جهانی بيداری اسالمی محسوب می شود. جمهوری 
اس��المی ايران با عنايت به مجموعه نقاط قوت و برتری های خ��ود در اين عرصه نقش 
ويژه ای دارد. اين نقاط قوت عبارت اند از: موقعيت ژئوپلتيك، كثرت جمعيت، وس��عت 
و منابع طبيعی در كنار عوامل غير مادی همچون تجربه موفق مردم س��االری اسالمی، 
رهبری هوشمندانه، برخوردار از امتی با بصيرت، دين دار، هوشيار، آگاه و در صحنه، دارای 
فرهنگ غنی و تاريخی پربار كه همواره از بدو تأس��يس نظام اسالمی هدفی جز عزت و 
اقتدار مسلمين و وحدت امت اسالم نداشته اس��ت. ديگر مؤلفه های توانايی های نظام 
عبارت اند از: برخورداری از توان غلبه بر تهديدات داخلی و خارجی، اعتماد متقابل مردم 

1. محمد ستوده، علوم سياسی، ش16، زمستان 1380، ص164.
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و نظام، ثبات سياسی، اعتبار بين المللی، پيش��رفت های علمی و فنی از جمله در علوم 
پزشكی، سلول های بنيادی، فناوری های نانو، فضايی، هسته ای و دفاعی و غيره. اساساً 
دفاع از حقوق ملت ها و همراهی با ملت های مسلمان و مظلوم و مخالفت با زورگويان و 
ديكتاتورها همواره بخش مهمی از اهداف اوليه انقالب اسالمی ايران بوده است. در اين 
بين، تركيه نيز به دنبال قطب شدن و الگو بودن در جهان اسالم و منطقه خاورميانه است. 
مهم ترين فرصت پيش روی تركيه را بايد مطرح ش��دن جدی الگوی دموكراسی تركيه 
در سطح منطقه خاورميانه دانس��ت؛ اما در تحليلی كالن می توان گفت كه تركيه قادر 
به ايفای رهبری جهان اسالم و الگو شدن برای كشورهای عربی منطقه نيست؛ چرا كه 
تمام هدف تركيه، از اواخر امپراتوری عثمانی به اين سو، اروپايی شدن بوده است. به طور 

مثال، حزب اسالم گرای عدالت و توسعه در برنامه انتخاباتی خود می گويد:
 از آنجا كه تركيه بايد هدف اوليه در سياست خارجی خود را پيوستن به 
اتحاديه  اروپا و انجام معيارهای الزم در اين خصوص قرار دهد، لذا بايد از 

هر گونه رفتاری كه در اين راه خللی ايجاد نمايد پرهيز كند. 
علت حمايت اتحاديه  اروپا از الگوی اسالم س��كوالر رهبران آنكارا را بايد در اين جمله  
يكی از سايت های غربی جس��ت وجو كرد. از منظر اتحاديه  اروپا، از يك سو، تركيه تنها 
مردم ساالری غير مذهبی و سكوالر در دنيای اسالم محسوب می شود و از سوی ديگر، اين 
كشور همواره به دنبال توسعه  روابط خود با كشورها ی اروپايی بوده است. اين نگرش، با 
توجه به آنكه فرهنگ اين كشور اثرات عميقی بر روی ملل شرقی و اروپای جنوبی داشته، 
جالب توجه است. حال بايد پرسيد كشوری كه حزب مدعی اسالم گرايی آن، پيوستن 
به بلوك اتحاديه  اروپا را هدف اول خود قرار داده است، برای اروپايی شدن بيشتر قوانين 
خود را مطابق ميل غرب تغيير داده اس��ت، به عنوان اولين كش��ور اسالمی، اسراييل را 
در سال 1949 به رسميت شناخته است، كش��وری كه عضو بلوك نظامی و امنيتی ناتو 
است، در جنگ كره به نفع غرب مشاركت داش��ته، پذيرای محل استقرار سپر موشكی 
عليه يك كشور مسلمان است، به دالل و هم پيمان غرب در منطقه بدل شده است و در 
نهايت به رغم كشتار شهروندانش از سوی اسراييل بهترين روابط اقتصادی را با اين رژيم 
دارد، چگونه می تواند صالحيت رهبری جهان اسالم و الگو شدن برای كشورهای عربی 
منطقه را داشته باشد؟ به نظر می رسد كه روشنگری در مورد اين موارد، افشاگر ماهيت 
نامتوازن الگوی تركيه برای مردم مسلمان منطقه است. همچنين، اشتباهات راهبردی 
آنكارا در سوريه و بحرين، مشكالت داخلی تركيه، نزديكی آنكارا به جريان های سلفی 
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در بحران سوريه، حركت پارادوكسيكال سياست مداران حزب عدالت و توسعه و از همه 
مهم تر حمايت آش��كار محافل غربی از مدل تركيه در آينده به پاشنه  آشيل اين كشور 
در برابر مدل مطلوب ايران تبديل خواهد شد. در تحليلی جامع، می توان مدل تركيه را 
الگوی اسالم ليبرال يا به فرموده  امام خمينی)ره( همان اسالم امريكايی تفسير كرد. اين 
الگو، پس از ناكامی مدل سلفی اسالم امريكايی در قالب جهان بينی غيرانقالبی، وحدت 
و كيان جهان اسالم را در خطر قرار داده اس��ت. اين مدل محصول اتاق فكر بنيادهايی 
چون رند است كه در قالب ايجاد ش��بكه ای از مسلمانان ميانه رو از سال 2006 در ادامه  
طرح خاورميانه  بزرگ مدنظر قرار گرفته است. واقعيت اين است كه پس از موج جديد 
بيداري اسالمي در جهان عرب، غربي ها و صهيونيست ها به شدت به ترويج و تبليغ الگوي 
اسالم تركيه به جاي الگوي مدل اسالم جمهوري اسالمي در كشورهاي انقالبي در جهان 
عرب پرداختند. اگرچه نتايج انتخابات در اين كشورها نشان داد كه مردم اين كشورها به 
الگوي اسالمي جمهوري اسالمي كه استكبارستيز و ضد وابستگي است، رغبت و توجه 

بيشتري نشان مي دهند.
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ماهيت شناسی جنبش ضد اردوغان در ترکيه

رحمت اهلل فالح1
چکيده

دولت حزب عدالت تركيه ب��ه رهبری اردوغان بعد از يك ده��ه حاكميت مقتدرانه با 
چالش های اساسی از طرف بخشی از مخالفانش مواجه شد. اين چالش ها از آن روی در 
كانون توجه واقع ش��د و صبغه امنيتی به خود گرفت كه مشاركت های خشونت آميز بر 
روح اعتراضات حاكم بود. مهم تر از همه يك مطالبه زيست محيطی در كوتاه ترين مدت 
به يك درخواست جدی سياسی تبديل گرديد و شهرهای مختلف تركيه را در برگرفت.

روند تحوالت نشان داد كه بخش��ی از مخالفان دولت اردوغان به دنبال بهانه ای بودند 
كه اين حزب را در اوج قدرت بی اعتبار سازند. عوامل مختلفی باعث همبستگی مخالفان 
از قش��رها و گروه های متضاد و متفاوت بود كه از آن جمله می توان بی توجهی دولت به 
مطالبات و هويت علويان تركيه، ورود به منازعه با سوريه بدون توجه به منافع ملی تركيه، 
واقع شدن در قطب بندی منطقه ای در بحث سوريه، تضعيف ارتش به بهانه های مختلف 
و... را نام برد. با اي��ن اوصاف دولت اردوغان با وجود حمايت بخش��ی از جامعه تركيه، با 

1. كارشناس مسائل تركيه � اوراسيا
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طيفی از مخالفت های اجتماعی مواجه است كه با حمايت عوامل و شرايط منطقه ای و 
بين المللی با دشواری های مقبوليت مواجه خواهد شد.

کليدواژه ها: عثمانيسم، بيداری اسالمی، مطالعات منطقه ای، تحوالت تركيه، علويان 
تركيه.

بيان مسئله
دولت اردوغان از سال 2011 طرحی داشت كه پارك گزی در ميدان تقسيم استانبول 
كه قدمت هفتادساله دارد را به يك محل فرهنگی � تجاری تبديل نمايد. امری كه مورد 
اعتراض تعدادی از دوستان و مدافعان محيط زيس��ت قرار گرفت و برای ممانعت از آن 
وارد محل پارك ش��ده و برخی از تجهيزات ش��هرداری را ضبط كردند تا اينكه پليس 
شهر استانبول وارد عمل ش��ده و به صورت غيرمدنی با معترضين برخورد نمود. اين امر 
موجب گرديد اعتراضات وسيع تر شود و در شهرهای مهم تركيه از جمله آنكارا، ازمير، 
آدانا، آنتاليا گسترش يابد. بنا به آماری حدود 231 تظاهرات در ده روز اول در شهرهای 
مختلف برپا گرديد. مطالبات و شعارهای تظاهرات كنندگان هم از سطح زيست محيط 
خارج و به بحث سياسی يعنی )محدود نمودن رويكرد استبدادی اردوغان( ارتقا يافت و 
كنش سياسی � امنيتی به خود گرفت. مخالفان با نشانه گرفتن اردوغان و ملقب كردن او 
به »ديكتاتور مدرن« خواهان عدم دخالت دولت در زندگی خصوصی شان شدند. آنچه 
از فحوای سخنان آن ها استنباط می شود اين است كه می خواهند در كشوری الئيك تر 
و آزادتر زندگی كنند. تظاهركنندگان عكس هايی از كمال پاشا )آتاتورك( را در دست  
گرفته يا اينكه لباس های قرمز يا سفيد پوش��يده اند كه نماد ملی گرايی در تركيه است. 
گفتنی اس��ت كه اين دو موضوع نقش احزاب جمهوری خواه خل��ق و حركت ملی را در 
انسجام معترضان نمايان تر می كند؛ تا جايی كه ده ها ميليون دالر آسيب به اموال دولتی 
و عمومی توسط معترضين وارد ش��د. احزاب و گروه های مختلفی از اين فضا در جهت 
تضعيف دولت اردوغان بهره بردند و واكنش های اتحاديه اروپا، امريكا، روسيه هم به نوعی 
بر فشار روانی بر دولت تركيه افزود. ش��خص اردوغان از بابت اقدامات غيرمدنی پليس 
عذرخواهی نكرد، ولی معاون آن بلنت آرن��ج به صورت ضمنی از معترضين عذرخواهی 
كرد. عبداهلل گل رئيس جمهور تركيه نيز با بيان اينكه پيام معترضين را حكومت شنيد، 
تالش كرد فضا را آرام نمايد. در نقطه مقابل ده ها ه��زار نفر از طرفداران اردوغان هم به 

بهانه های مختلف حمايت شان را از دولت اردوغان اعالم كردند.
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به هر حال ، وضعيت فعلی تركيه در حوزه سياسی جلوه هايی از التهاب را نشان می دهد. 
در اين مقاله ضمن اش��اره به مبانی رفتاری حزب عدالت و توسعه و طرفدارانش، سعی 

شده است به ابعاد مختلف اين حركت اجتماعی پرداخته شود.

مبانی رفتاری حزب عدالت و توسعه
در قاموس حزب عدالت و توسعه انس��ان تركيه ای وارد شكلی از مهندسی اجتماعی �  
سياسی و فرهنگی شده كه امروزه فرهنگ سياسی اكثريت جامعه با ويژگی ارايه شده در 

ذيل نمود و بروز يافته است:
� در ظرف معرفت هويتی آن ها، سه عنصر هويتی، يعنی مسلمان خاور ميانه ای، ترك 
اوراسيايی و شهروند  اروپايی با يكديگر پيوند منطقی و معناداری يافته است. هيچ كدام 

از عناصر مذكور كاركرد جزم و قهقرا ندارد اما در سطوحی تأثير گذار است.
� در انديشه سياسی حزب حاكم، انسان تركيه ای عموماً از مرحله ملی گرايی متعصب 
گذر كرده، ناسيوناليسم مدنی و شهروندی جايگزين ناسيوناليسم قومی � ايدئولوژيك 
شده است. در اين راستا منابع قدرت در حال دگرگونی به نفع جامعه مدنی است. رويكرد 
تعامل گرای توس��عه محور بر ديدگاه های تاريخ گرای � امنيت مح��ور در افكار عمومی و 

مبانی رفتاری جامعه تركيه برتری يافته است.
� نظام معيش��تی در تصميم های فردی و جمعی بر مبانی رقابت، كار سخت و مشروع 
نهادينه  شده است. انسان تركيه ای با درك قواعد بازار، مناسبات خود را تنظيم می نمايد. 
اخالق كارآفرينانه بر اخالق ديوان س��االرانه غلبه می يابد. در دوره اسالم گرايان حاكم، 
در چارچوب سياست های اقتصادی  نو � ليبرال، بازار به مدلی برای سامان دهی جامعه، 
سياس��ت و حتی دين مبدل ش��د. از آنجا كه اغلب اين كارآفرينان مسلمان � به لحاظ 
اجتماعی محافظه كار و دارای گرايش��ات بازار آزاد و به نوعی مخالف دولت محوری � در 
دوران گذار از سرمايه داری دولتی به سرمايه داری بازار )حاصل سياست های اوزال( ظهور 
كرده بودند، خود به پشتيبانان اصلی اقتصاد بازار و ادغام در اقتصاد جهانی مبدل شده اند.

� فراز گفتمانی اكثريت جامعه طرفدار حزب حاكم نس��بت به تحوالت جهان اسالم، 
تمدنی و مس��ئوليت پذيری اس��ت. در اين مورد ديدگاه های احمد داود اوغلو وزير امور 
خارجه دولت اردوغان و شخصيت متفكر و نظريه پرداز حزب عدالت و توسعه جلوه هايی 
از اين باورمندی را به نمايش می گذارد. داود اوغلو ديدگاه تمدنی روش��ن و مدونی در 
رابطه با سياست های داخلی و خارجی دارد كه بر س��ه پيش فرض استوار است: تمدن 
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اسالمی تفاوت های معرفت شناختی و هستی شناختی خاص خود را با غرب دارد؛ تركيه 
بخشی از تمدن اسالمی است و چنانچه در جايگاه رهبری نوزايی اين تمدن قرار گيرد، 
قادر است مقام شايسته خود را در عرصه جهانی باز يابد و تركيه با ادغام در فراگردهای 
جهانی و احراز رهبری بلوك منطقه ای كشورهای اسالمی بر هويت دوگانه خود چيره 
خواهد شد.1 در روايت های قش��ر متدين جامعه تأكيد بر نقش آفرينی تركيه در مسائل 
جهانی اسالم به وضوح ديده می شود. نفرت از صهيونيسم از اين گفتمان نشأت می گيرد. 
در انديشه طيف های مختلف جامعه تركيه، فتنه امپرياليسم در ضربه زدن به جهان اسالم 
رسوب گذاری شده اس��ت كه در زمان و مكان مش��خصی نمود و بروز می يابد. وحشت 
از تقس��يم و تجزيه تركيه از اين فلسفه نش��أت گرفته و در افكار عمومی جامعه تركيه 

شكل بندی شده است.
� اسالم اجتماعی در مبانی معرفتی و ادراكی اكثريت مردم تركيه بيشتر از اسالم گرايی 
سياسی نهادينه شده اس��ت. اين عامل زمينه را برای فعاليت طريقت ها و جماعت های 

عقيدتی � فرهنگی و غير سياسی فراهم نموده است.
� نوس��تالوژی عثمانی گرايی: در فرهنگ سياسی بخش��ی از جامعه تركيه  از رويكرد 
نوعثمانی گراي��ی دولت ها حمايت می ش��ود. در تعري��ف آن ه��ا نوعثمانی گرايی يك 
ايدئولوژی نيست، بلكه رويكردی نوين است كه با برجسته كردن عنصر تاريخی، فرهنگی 
و جغرافيايی بر محيط ژئوپلتيك تركيه معنايی فراملی می بخشد. در درون اين رويكرد، 
جلوه هايی از اسالم گرايی، شرق گرايی ديده می ش��ود.2 يكی از عناصر وحدت آفرين در 
رهبری حزب، باور عميق به نقش كليدی گذش��ته عثمانی در آينده تركيه و احس��اس 
دلتنگی و حسرت دايمی نسبت به اين دوران � و حتی دوره سلجوقی � است. بازسازی 
هويت عثمانی در سه دهه گذشته استمرار داشته و اخيراً در حوزه هنر، ادبيات، سياست 
نيز گسترش يافته اس��ت. جنبش های اس��المی در تركيه همواره به قصد ارائه منبعی 

جايگزين برای هويت جمعی بر ميراث عثمانی پای می فشارند.
� كاهش گرايش به هويت اروپايی: جامعه ترك بعد از تالش 50ساله در جهت الحاق 
به اتحادي��ه اروپا، جلوه هايی از رهايی نس��بت به اروپا را در فرهنگ سياسی ش��ان بروز 
می دهند. امری كه قابليت تبديل شدن به روند اجتماعی را دارد. برای عثمانيسم امروز 

1. احمد داود اوغلو، رك: عمق راهبردی، ترجمه محمدحسين نوحی نژاد ممقانی، اميركبير،1391، ص268-
.249

2. رحمت اهلل فالح، »تحليل سياست خارجی دولت اردوغان در قالب سياست پارادايم نوعثمانی گرايی«، مطالعات 
سياسی جهان اسالم، زمستان 1387، ش36، ص97-117.
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و حزب عدالت و توس��عه، اروپا »غير خودی« و 
حتی دشمن تلقی می شود و در نتيجه در سطح 
مردمی نيز نوعی ناهمخوانی و ش��ك نسبت به 
آن � به لحاظ تاريخی غير خودی، اما شايس��ته 
به عنوان ابزار دس��تيابی به  فرصت ه��ا و رفاه � 
وجود دارد. حزب حاكم همواره بر فايق آمدن بر 
جريان ها و نيرو های آنتی دموكراتيك از رهيافت 

الحاق به اتحاديه اروپا بهره مند می شود.
� جامعه  اسالم گرايان نوين ترك بيشتر عمل گرا 
است تا اصول گرا: گروه ها و جوامع هم مستقل و 

هم همپوشان در عين اس��تقالل از يكديگر زندگی جمعی دارند. تفاوت های اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی هم منش��أ پيوند و هم گسست هس��تند. قالب نهادها و رفتارهای 
مدنی در پرتو مفاهيم و رفتارهای دينی معطوف به زندگی بهتر ش��كل گرفته اند.1 يكی 
از ويژگی های حزب عدالت و توسعه نسبت به ديگر احزاب اين است كه بيش از عقيدتی 
بودن، حزب »خدمات اجتماعی« اس��ت؛ در برابر حكومت و جه��ان بيرونی فوق العاده 
احساس نا امنی می كند و از راه آزادسازی جامعه تركيه از قيد ايدئولوژی حكومتی و رفع 
موانع موجود در برابر ابتكارات فردی، در پی غلبه بر اين احس��اس است. از نظر حزب، 
اسالم در حد مجموعه ای از »ارزش های حياتی برای ملت« است. فهم آن از حكومت را، 

بيش از حكومت قانون، دموكراسی اكثريت ساالر شكل داده است.2
� ملت تركيه در اين مقطع با س��ه روند دگرگون س��از مواجه اس��ت: ظهور بورژوازی 
اسالمی؛ گسترش س��پهر عمومی و تجلی خودآگاهی تازه حقوق بش��ری. اين روندها 

بی شك عامل تداوم فرآيند دگرگون سازی ريشه ای زبان سياسی كشور خواهد بود.
- قرائت متفاوت از محافظه كاری: مفهوم محافظه كاری در زبان سياسی هيئت نخبگان 
و هيئت حاكمه حزب عدالت و توسعه بدون شناخت مفهوم كليدی خدمت )ارائه خدمات 
اجتماعی به نام اسالم( به طور كامل قابل فهم نيست. برای اردوغان محافظه كاری يك 
هويت سياسی اس��ت كه بر اخالق، ارزش های خانواده و تغييرات نظام مند تكيه دارد. 
با لحاظ قرائت های گوناگون از محافظه كاری، حزب عدالت و توس��عه به محافظه كاری 

1 .jenny B.white.Islamist Mobilization in turkey(seattle:university of Washington 
press.2003)

2. م. هاكان ياووز، سكوالريسم و دموكراسی اسالمی در تركيه، احمد عزيزی، تهران، نی، 1389، ص178.

احزاب مخالف دولت، اردوغان 
را متهم به برپایی سلطانيسم 
و دیکتاتوری فردی در کشور 
می کنند که باید برای حفظ آزادی 
و دموکراسی با آن و روند کنونی 
مخالفت شود. آن ها معتقدند 
که اگر در صندوق های رأی 
نمی توانيم بر حزب حاکم غلبه 
نمایيم، اما در خيابان ها می توانيم 

اقتدار دولت را زیر سؤال ببریم
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ايمان گرايانه1 پايبند است كه بر سهم دين در تعريف حيات طيبه تأكيد دارد.
� نگاه اكثريت اسالم گرايان، جامعه دين دار و كارگزاران حزب عدالت و توسعه نسبت 
به جايگاه ايران در دو سطح قالب بندی شده است. حفظ رقابت عادی و هم تكميلی. هر 
كدام از اين دو رويكرد، در عرصه سياست خارجی تركيه طرفداران خاص خود را دارد. 
البته در باورمندی قش��رهای متدين جامعه تركيه، روح عرفان و تصوف ايرانی جايگاه 
ممتازی دارد. با اين حال آن ها گرايش به نظم اخوانی در عرصه فرهنگی و سياسی منطقه 

و جهان اسالم دارند.

ماهيت شناسی اعتراضات اخير ترکيه
با اينكه دولت اردوغان از كارآمدترين دولت های تركيه محس��وب می شود و از طريق 
كسب اكثريت آرا دولت را در اختيار گرفته ولی همواره مخالفان قدرتمندی در جامعه 
تركيه دارد كه سياست ها و رويكردهای اردوغان را نوعی ديكتاتور مابانه تفسير می كنند 
و سعی دارند دولت اردوغان را متوجه نظر نيروهای سياسی و اجتماعی كه در اكثريت 
نيستند، بنمايانند.  مخالفان دولت اردوغان با وجود پراكندگی به دنبال فرصتی بودند كه 
»چارچوب های عمده اعتراض« را شكل دهند. چارچوب مفهومی و نظری جنبش اخير 
در تركيه را در قالب »شبكه های پنهان و كنش آشكار« می توان تفسير نمود. در تشريح 
اين نوع جنبش يك الگوی عملكرد دو وضعيتی به نمايش گذاشته می شود: وضع عادی، 
شبكه ای از گروه های كوچك پنهان در  زندگی روزمره است كه مداخله شخصی در ابداع 
و آزمايش الگوهای فرهنگيان اند. اين ش��بكه ها فقط در ارتباط با مسائل خاصی ظهور 
می كنند؛ مانند شبكه های بس��يج برای صلح؛ هر چند شبكه پنهان مركب از گروه های 
پراكنده و كوچك است اما يك چرخه مبادالت نيز است. گردش افراد و اطالعات از طريق 
شبكه صورت می گيرد و سازمان های مشخص )مانند كانون های تخصصی( وجود دارند 
كه ضامن حفظ يكپارچگی و وحدت هستند. شبكه پنهان امكان عضويت چندگانه در 
گروه های مختلف را فراهم می كنند؛ اين عضويت هم در مقايس��ه با دوره زندگی افراد 
و هم به لحاظ ميزان، زمان زي��ادی را از افراد به خود اختص��اص نمی دهد. )پاره وقت و 
كوتاه مدت( و مستلزم تعهد ش��خصی و هماهنگی يكپارچه مؤثر كسانی است كه عضو 

جنبش هستند.2

1 .fideistic conservatism
2. انريك الرنا و ديگ��ران، جنبش های نوين اجتماعی، ترجمه س��يد محمدكمال س��روريان و علی صبحدل، 

پژوهشكده مطالعات راهبردی،1387، ص153.
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الگوی دوقطبی به وضوح نش��ان می دهد كه پنهان بودن و آشكار بودن، كارويژه های 
متفاوتی دارند و اي��ن كارويژه ها با يكديگ��ر ارتباط متقابل دارند. پنه��ان بودن تجربه 
مستقيم الگو های نوين فرهنگی را امكان پذير می سازد و با تكوين معانی و توليد رمزهای 
جديد، تغيير را تشويق و تسهيل می كند. برونداد فرهنگی آن غالباً فشارهای فرهنگی 
رايج را به چالش می طلبد. پنهان بودن، نوعی آزمايشگاه زيرزمينی برای ستيزه جويی و 
نو آوری اس��ت. وقتی گروه های كوچك به عرصه جامعه می آيند، هدف آن ها رويارويی 
با اقتدار سياسی در برخی حوزه های خاص است. بسيج اجتماعی يك كارويژه نمادين 
چنداليه دارد. بس��يج اجتماعی، علي��ه منطق راهنمای تصميم گيری ب��ا توجه به يك 
سياس��ت گذاری عمومی مش��خص، به مخالفت برمی خيزد. هم زمان جنبش همچون 
رسانه ای عمل می كند كه پيوند بين يك معضل خاص در جامعه و منطق حاكم بر نظام 
را برای بقيه جامعه آشكار می سازد. بسيج اجتماعی اعالم می كند كه الگو های فرهنگی 
بديل نيز برای اداره جامعه و حل مشكل وجود دارد؛ به ويژه الگو هايی كه كنش جمعی 
جنبش اجتماعی ارائه می كند و به اجرا در می آورد. بسيج اجتماعی هسته اصلی ابتكار 
فرهنگی، خواس��ته های ستيزه جويانه و ساير س��طوح را كه در برگيرنده كنش جنبش 

هستند متحد می كنند.
اين دو قطب با يكديگر پيوند متقابل دارد. پنهان ب��ودن )دوره كمون جنبش( امكان 
اقدام آشكار را فراهم می كند زيرا منابع همبس��تگی و انسجام مورد نياز كنش را تأمين 
می كند و چارچوب فرهنگی الزم برای بسيج اجتماعی را فراهم می آورد. كنش آشكار 
جنبش شبكه های مخفی را تقويت می كند، بر استحكام آن می افزايد، گروه های فرعی 
ديگر می آفريند و ه��واداران جديدی را به عضويت خود در م��ی آورد كه كنش عمومی 
جنبش آن ها را جذب كرده است؛ مانند جنگ ساالرانی كه به شبكه های پنهانی جنبش 
می پيوندند. بس��يج اجتماعی، نهادينه ش��دن عناصر جنبی در جنبش و نهادينه شدن 

نخبگان جديد كه در اين حوزه شكل گرفته اند را تشويق می كنند.
برای اينكه اين الگوی دوقطبی پايدار بماند و عملكرد مؤثر داشته باشد، شرايط خاصی 

بايد محقق شود. اين شرايط خاص عبارت اند از:
� انعطاف و تغيير پذيری زياد در محيط كه مانع از درونی شدن و در خود 

فرورفتن گروه ها در شبكه پنهانی جنبش می شود.
� انعطاف پذيری باال در نظام سياسی كه مراحل دقيق و حساس گذر 
از يك قطب )شبكه های پنهانی( به قطب ديگر )كنش آشكار( را متوقف 
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و مسدود نكند.
� عوام��ل )كارگزاران( محلی و س��ازمان های پوشش��ی )حمايتی( يا 
س��ازمان های موقتی می توانند ارتباطات درون��ی )در طی دوره كمون 
جنبش( و ارتباطات بيرونی )در طول دوره بسيج اجتماعی(، را تضمين 
نمايند. اين اش��كال رهبری با ي��ك س��اختاربندی چندبعدی گروه ها 
هماهنگ هستند؛ اين ساختاربندی مانع شكل گيری ساختار نوعی اين 

حوزه نيست.1
به هر حال با در نظر گرفتن مبان��ی و مفاهيم مذكور می ت��وان جلوه هايی از آن را در 
جنبش اجتماع��ی اخير در تركيه به وضوح مش��اهده كرد. با اي��ن پيش فرض تئوريك 

ارائه شده، در ذيل به ماهيت اعتراضات اشاره می گردد:
1. قطبی شدن جامعه با تئوری اكثريت ساالری؛ به باور منتقدان، برداشت اردوغان از 
دموكراسی مبتنی بر همه پرسی، نه فقط اكثريت ساالر كه جمع گراست. در اين رويكرد 
جامعه تركيه بين اكثريت برنده و اقليت بازنده تقسيم ش��ده است. بخشی از نيروهای 
سياسی و اجتماعی جامعه تركيه معتقدند كه اردوغان تالش می كند با پشتيبانی آرای 
50 درصدی كه داشته، به نوعی جامعه تركيه را تك قطبی نمايد و افكار و ايده نيروهايی 
كه در اقليت هستند را در حاش��يه نگه دارد. احزاب مخالف دولت، اردوغان را متهم به 
برپايی سلطانيسم و ديكتاتوری فردی در كش��ور می كنند كه بايد برای حفظ آزادی و 
دموكراس��ی با آن و روند كنونی مخالفت ش��ود. آن ها معتقدند كه اگر در صندوق های 
رأی نمی توانيم بر حزب حاكم غلبه نماييم، اما در خيابان ه��ا می توانيم اقتدار دولت را 
زير س��ؤال ببريم. الزم به ذكر اس��ت معترضين تركيه به دنبال ايجاد تغييرات اساسی 
در ساختار سياس��ی و اجتماعی كش��ور نيس��تند. در واقع مردم با سياست های رجب 
طيب اردوغان مخالف اند و در پی تغيير س��اختارهای موجود نيستند. از اين رو شورش 
اجتماعی بر خالف انقالب فاقد جهت گيری مشخص و طرحی برای آينده است. با نگاهی 
به شورش های اخير مشخص می شود كه معترضين نيز فاقد برنامه مشخص و منسجم 
برای آينده هستند و صرفاً با مقصر جلوه دادن اردوغان خواستار كناره گيری او از قدرت 

هستند.
2. بی توجهی به حافظه تاريخی علوی ها، اسم گذاری پل سوم استانبول به نام سلطان 
ياووز كه )س��لطان بی رحم و ضد علوی عثمانی بود( تا ان��دازه ای عقده  های روانی را در 

1. همان، ص155.
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بخشی از مردم تركيه به وجود آورده بود. جامعه علوی تركيه رويكرد اردوغان را در مبانی 
معرفتی تعصب سنی گرايی ايشان تفسير می كنند.

3. نگرانی طيف ه��ای الئيك از تقوي��ت نمادهای اس��الم گرايی؛ نگرانی رو به رش��د 
بخش های سنتی سكوالر، دگرگون سازی شيوه های زندگی از طريق خلق اصولی تازه و 
ارائه تعريفی از »انسان شايسته و سبك زندگی شايسته« از سوی حزب عدالت و توسعه 
است. نشانه هايی از اسالمی شدن تدريجی بخش های سابقاً كماليست حكومت و جامعه 
به چشم می خورد؛ منظور از اسالمی شدن تدريجی، نفوذ انديشه ها و ارزش های اسالمی 
در نهادها، شيوه های زندگی، زبان سياسی و رسانه هاست. بخش الئيك جامعه تركيه بر 
اين باورند كه حزب اسالم گرای عدالت و توسعه به رهبری رجب طيب اردوغان بيش از 
10 سال است كه اداره جمهوری الئيك تركيه را در دست گرفته، با ترفند های مختلف 
بار و محتوای واژه الئيك را از بين برده، با بيانيه های دولت تغييراتی در پوش��ش زنان، 
ساخت مسجد و نمازخانه در كنار مؤسسات دولتی و مراكز آموزشی و شيوه زندگی مردم 
به وجود آورده است. در اين ميان رشد سريع و پايدار اقتصادی را در تركيه حزب عدالت و 
توسعه و رهبر آن اردوغان به نام و توانايی مديريت خود ثبت كرده، همواره سخن از مدل 

و الگوی تركيه در بين كشور های اسالمی به ميان می آورد.
4. نارضايتی از ايدئولوژی نوليبرال اقتصادی؛ اقبال چشم بسته به تفكری كه بازار آزاد 
را بی چون و چرا به جای دولت می نش��اند مناقشه برانگيز اس��ت. حكمرانی بازار � بنياد 
نقطه ثقل تشديد نابرابری در تركيه و در حال حاضر منشأ تنش فزاينده ميان بازندگان و 
برندگان در بازار است. نظام نوين اقتصادی و رقابت بازار به رواج خودمحوری و خود باوری 
دامن زده و از نگاه نقادان، انگيزه منفعت منافع فردی را ب��ر منافع عمومی برتری داده 
اس��ت. خطوط مقدم جبهه اين تنازع را می ت��وان در روزنامه ها، منابر، ايس��تگاه های 
راديويی ، قهوه خانه ها و اعماق زندگی خصوصی مشاهده كرد. متعصبان جديد نه دينی 
كه ناسيوناليس��ت هس��تند. نوعی ضد اخالقيات نوين در واكنش ب��ه اخالقيات بازار � 
بنياد در حال تكامل اس��ت. اين قشر معتقد اس��ت دولت در اجرای بدون چون و چرای 
سياس��ت های اقتصادی بانك بين المللی و صندوق پول، به نام نئوليبراليسم با هرگونه 
تشكل اجتماعی به ويژه كارگری به شكل های گوناگون گاهی در پنهان و گاهی آشكار 
مبارزه می كند؛ اجرای اين سياس��ت اقتصادی، فاصله طبقاتی، فقر و بيكاری توده ای و 
پنهان را افزايش داده، همراه با مهار تورم، افزايش توليد و صادرات، شركت ها و مؤسسات 

وابسته به عموم را با نام خصوصی سازی در اختيار خودی ها قرار داده است. 
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5. بس��ياری از پژوهن��دگان اعتراضات اخير 
تركيه معتقدن��د ماهيت اي��ن اعتراضات بيش 
از آنك��ه به حرك��ت بنيان برافكنان��ه بهار عربی 
شباهت داش��ته باش��د بيش��تر با جنبش های 
دموكراس��ی خواهانه در كشورهای دارای سنت 
و پيش��ينه دموكراسی مش��ابهت دارد و به طور 
مثال می تواند به جنبش »اشغال وال استريت« 

تشبيه شود. 
اعتراضات اشغال )occupy( عالمت اعتراض 
در »بح��ران س��رمايه داري دموكراتيك« بود؛ 
به ط��ور نمادين براي تص��رف دوب��اره  جامع ه  
دموكراتيك كه به نظر مي آم��د بازارهاي مالي 
بر آن حاكم هس��تند، دس��ت به اعتراض زدند. 
مي خواس��تند آن را دوباره تص��رف و تس��خير كنند: به عب��ارت ديگر اش��غال كنند. 
جنبش99درصدايی ه��ا، مبالغ ه  آگاهانه در يك تش��خيص سياس��ي و ي��ك احتمال 
جامعه ش��ناختي، عالمت و نماد اشغال بودند. جنبش اش��غال به رغم ناهمگني دروني، 
خودش را به عنوان »جنب��ش 99درصد« قلم��داد مي كند؛ همان هاي��ي كه از قدرت 
اقتصادي و سياسي به طور فزاينده اي محروم هستند. اصطالح »99درصد« به يك مقال ه  
مورد بحث واقع شده  ژوزف اس��تيگليتس، برنده  جايزه  نوبل اقتصاد برمي گشت كه وي 
قدرت، ثروت و سياست يك درصد بس��يار ثروتمند را تجزيه و تحليل كرده بود. مسلماً 
شعار به لحاظ سياسي و جامعه شناختي غيردقيق و كنايه آميز بود. اما آن به طور نمادين 
مظهر تضادهاي اجتماعي بود. جنبش اش��غال براي خود غنيمت  شمرد كه از اكثريت 
بزرگ ش��هرونداني حمايت كند كه داراي م��ال و ثروت نيس��تند. در حالي  كه بانك ها 
رهانيده شدند، اكثريت شهروندان مجبور بودند تاوان آن را متحمل شوند. بنابراين شعار 
جنب ه  تقسيم داشت. در عين حال بيان كردند كه 99درصد با مصالح و منافع خود، داراي 
نفوذ سياسي اندك بودند، در حالي  كه يك درصد، تصميمات سياسي را به انحصار خود 
درآوردند. بنابراين ش��عار از اين نظر جنب ه  دموكراسي و حكمراني نيز داشت. و باالخره 
يك مخالفت و تعارض وارد آن ش��ده بود: فرض مي ش��ود كه 1درص��د و 99درصد در 
مصالحشان به طور تضادي و تعارضي در برابر يكديگر ايستادند. به طور خالصه جنبش 

برداشت اردوغان از دموکراسی 
فقط  نه  همه پرسی،  بر  مبتنی 
اکثریت ساالر که جمع گراست. 
در این رویکرد جامعه ترکيه بين 
اکثریت برنده و اقليت بازنده تقسيم 
شده است. بخشی از نيروهای 
سياسی و اجتماعی جامعه ترکيه 
معتقدند که اردوغان تالش می کند 
با پشتيبانی آرای 50 درصدی که 
داشته، به نوعی جامعه ترکيه را 
تک قطبی نماید و افکار و ایده 
نيروهایی که در اقليت هستند را در 

حاشيه نگه دارد
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اشغال به طور نمادين به دنبال اعتراض به تضاد و اختالف اجتماعي، سياسي و باالخره 
دموكراتيك جوامع غربي پس از بحران مالي سال 2008 و سال هاي بعد بود. در تحليل 

جنبش اعتراضی تركيه جلوه هايی از اين جنبش به نمايش گذاشته شد. 
6. رفتار پليس تركيه كاماًل غيرمدنی و تحريك كننده بود؛ استفاده از گاز اشك آور در 
بدو امر غيرضروری بود. پليس تركيه بر اساس يك س��نت قديمی، همواره بر استفاده 
از قدرت مشت آهنين اصرار ورزيده و در طول 12 سال گذشته، حزب عدالت و توسعه 
نيز نتوانسته اس��ت اين منش راديكالی پليس تركيه را تغيير دهد. اگرچه با كنار نهادن 
ادريس نعيم شاهين تندخو و خشن از مسند وزارت كشور و سپردن اين پست به معمر 
گولر معتدل، تا حدودی در ساختار پليس و وزارت كشور تغيير ايجاد شد، اما هنوز هم 
مسئله خشونت های بی مرز پليس، يكی از پاشنه آشيل های توسعه سياسی در اين كشور 
است. انتشار ده ها فايل ويديويی از كتك كاری های خشن و افراطی در پاسگاه های پليس 
و حتی در خيابان و در مألعام، همواره اعتراضات مدافعين حقوق بش��ر و اتحاديه اروپا 
را برانگيخته است. هر چند كه هر س��ال تعداد زيادی از نيروهای پليس تركيه به جرم 
استفاده بدون مرز از خشونت از كار بركنار می شوند. وقايع اخير استانبول نشان داد كه 
اگر رجب طيب اردوغان به عنوان رهبر حزب عدالت و توسعه و نخست وزير تركيه، برای 
متحول كردن پليس تركيه تدابير ويژه ای به كار نگيرند، آنان همواره قابليت آن را دارند 
كه آرام سازی يك اعتراض س��اده مدنی را به يك بحران امنيتی بزرگ تبديل كرده و با 

اقدامات افراطی خود هزينه های سياسی دولت را باال ببرند.
7. جريحه دار شدن معترضان به سخنان اردوغان؛ در شروع مخالفت های دوستداران 
طبيعت، رفتار اردوغان مغرورانه و به نوعی ديكتاتورمابانه تفسير می شد. اردوغان بدون 
توجه به مطالبات معترضان ضمن تأكيد به تغيير كاربری پ��ارك، معترضان را اراذل و 

اوباش ناميد.
در نهاي��ت می توان گفت با وجود آن كه انجام سلس��له اقدامات اجتماعی � سياس��ی 
توسط حزب حاكم عدالت و توس��عه نارضايتی اجتماعی گروه های مخالف را در آستانه 
انفجار قرار داد، دولت اس��الم گرای محافظه كار حزب عدالت و توسعه همزمان با قطع 
دخالت های ارتش در سياست طی س��ه پرونده مهم امنيتی � قضايی ارگنه كن ، باليوز 
و قفس ، در اجرای برنامه های اس��المی مانند رفع ممنوعيت پوشش اسالمی در اماكن 
دولتی و عمومی و احيای مدارس دينی به رغم مخالفت شديد قشر الئيك جامعه موفق 
بود و س��بب عقب نش��ينی مخالفين گرديد. بعد از اين ها اجرای طرح صلح كردی را به 
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رغم مخالفت های زياد ملی گرايان تا اين مرحله به خوبی مديريت كرده اس��ت. در كنار 
اين ها فرآيند اصالح قانون  اساسی كه در حال پيگيری است، تغيير نظام سياسی كشور از 
پارلمانی به رياستی � كه مخالفين آن را ابزاری برای تحكيم پايه های اقتدار و مشروعيت 
مشخص اردوغان تلقی می كنند � و قانون اخير در زمينه ممنوعيت استفاده از مشروبات 
الكلی در اماكن عمومی كه قش��ر غير دي��ن دار و مألوف به طرز زندگی غير اس��المی را 
سرخورده كرده است، همه و همه سبب شده اند تا فش��ار اجتماعی و روانی مضاعفی از 
ناحيه دولت و شخص اردوغان بر بدنه جامعه تركيه وارد ش��ود. اين اقدامات هر چقدر 
سبب رضايت و خشنودی طرفداران حزب عدالت و توسعه و ساير گروه های اسالمی شده 
است ولی در طرف مقابل نارضايتی عميق همراه با نفرت را در قشر الئيك جامعه ايجاد 
كرده است و به گفته كادری گورسل، روزنامه نگار مخالف دولت ، قشر الئيك جامعه كه 
اصاًل به رعايت موازين ش��رعی عادت ندارد، به يك باره در چشم سايرين هنجارشكن، 

عياش و بی هويت تلقی می شود.1

حاميان و بازیگران صحنه
بازيگران سياسی مختلفی در گسترش تظاهرات نقش آفرينی كردند كه به مهم ترين 

آن ها اشاره می گردد. 
1. نيروه��ای چپ سوسياليس��ت )ب��ا عالمت چك��ش و داس( صحنه گ��ردان اصلی 
اين تظاهرات بودن��د، دفتر كاری آن ها در چند كيلومتری ميدان تقس��يم اس��ت و در 
س��ازمان دهی اعتراضات بس��يار فعال عمل كرده و حتی در راديكالي��زه نمودن فضا، 
نقش آفرينی نمودند. برای نمونه مجمع اتحاديه های تركيه كه 240 هزار نفر عضو دارد، 
رس��ماً از تظاهر كنندگان حمايت نمود. همچنين كنفدراس��يون كارگری »ديسك« و 
كارمندی »كس��ك« از آن ها حمايت جدی می نمودند. ايدئولوژی چپ  سوسياليست، 
ضد سرمايه داری، مخالف روابط تركيه و امريكا، مخالف ورود تركيه به بحران سوريه و تا 
حدودی گرايش به روسيه دارند. البته چپ های تركيه نگاهشان نسبت به ايران مثبت 

و سازنده است. 
توجه به اين نكته ضروری اس��ت كه در صحنه سياس��ی � اجتماعی تركيه بيش از ده 
هزار نهاد مدنی فعال است كه نهادهای كارگری وابسته به انديشه چپ در حوزه سياسی 

www.iras .ir.                                                                         .92/3/21 ،»1. الياس واحدی، »ماهيت شناسی تظاهرات تركيه
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� امنيتی ظرفيت های بازی سازی يا بازی به هم زنی را داراست.1 به همين جهت معرفی 
ماهيت و كاركرد برخی نهادهای كارگری وابسته به چپ ها ضروری است.

سندیکاها و مراکز کارگری
به موجب قانون اساس��ی س��ال 1982 در تركي��ه فعاليت و دخالت تم��ام انجمن ها، 
اتحاديه ها، س��ازمان های كارگری و بازرگانی و حرفه  ای ش��غلی ديگ��ر در موضوعات 
سياس��ی ممنوع اعالم ش��ده اس��ت. ولی به رغم اين ممنوعيت تعدادی از اتحاديه ها، 
انجمن ها و گروه های شغلی در تركيه به عنوان گروه های فشار تأثيرگذار باقی مانده اند. 
مهم ترين اتحاديه های كارگری در جامعه امروز تركيه عبارت اند از »ترك ايش« )ائتالف 
اتحاديه های كارگری تركيه( كه در س��ال 1952 تأسيس ش��د. ترك ايش در راستای 
اقداماتش تا به حال بارها دولت را با اعمال سياست های انتقاد آميز خودش تهديد كرده 
است؛ تا جايی كه در س��وم ژانويه 1991 ترك ايش تهديد خود را عملی ساخت و يك و 
نيم ميليون كارگر به هدايت اين اتحاديه به جهت اعتراض به سياست های دولت دست 
به اعتصاب زدند.2 از آن تاريخ به بعد هر س��ال در روز كارگر اين نهاد با هماهنگی ساير 

1. الزم به ذكر است در انفجار شهر ريحانلی در 21 ارديبهشت 92 نيز جبهه انقالبی ماركسيستی ليبرال دست 
داشت. بعد از دستگيری 9 تن از عوامل عمليات تروريستی، مشخص ش��د كه آن ها از شهروندان تركيه و وابسته 
به »جبهه انقالبی ماركسيستی ليبرال« )THKP-C( هستند. در پرونده اين گروه اقدامات تروريستی مختلفی 
در چهار دهه گذشته ثبت شده است. الزم به ذكر است كه اين گروه در اواخر سال 1960 با عنوان TiPيا انقالب 
دموكراتيك ملی با گرايش چپ تشكيل شد و در سال 1977 گروهی از آن منشعب شد و به رهبری ميهران اونال 
گروه كمونيستی )THKP-C( را تشكيل دادند. اين گروه در راستای ايجاد انقالب كمونيستی درصدد برآمد كه 
شكاف های موجود ميان ملت و دولت را عميق تر نمايد و با شعار رهايی تركيه از حاكميت استبدادی و همچنين 
امپرياليسم كه به باور آنها از 1950 گريبانگير تركيه شده، اقدامات تروريس��تی مختلفی را انجام دادند. از جمله 
می توان به گروگانگيری سركنسول رژيم صهيونيستی در استانبول و قتل آن در 19 مارس 1971  ، هواپيما ربايی 
در پرواز آنكارا � استانبول و هدايت آن به صوفيه در مارس 1972، گلوله باران هتل بين المللی استانبول در آگوست 
1977، قتل يك سرباز امريكايی در ازمير در 1979 و... اشاره كرد.  اونال، رئيس گروه مذكور از سال1980 تحت 
تعقيب نيروهای امنيتی تركيه قرار گرفته و به س��وريه گريخته و در الذقيه اقامت كرد. همسر وی به نام ملك در 
سوريه به عنوان منشی جميل اسد )از چهره های سياسی متنفذ سوريه( فعاليت كرده است. اونال در سوريه چند 
روز پيش از كشتار گسترده ای كه در يكی از مناطق روستايی روی داد، در گفت وگو با خبرگزاری تايمز و بی بی سی، 
خود را از مدافعين دولت سوريه اعالم كرده و تحليل گران امريكايی از وی به عنوان فرمانده يك گروه دو هزار نفری 
شبه نظامی به نام »المقاومه« ياد كرده اند. مطابق گزارش رسانه های تركيه، در تحليل مقامات امنيتی تركيه آمده 
است كه اين فرد در طول دوران اقامت عبداهلل اوجاالن در س��وريه و لبنان به مدت 19 سال با وی ارتباط نزديك 
داشته و تصاوير وی در حالی كه در كنار اوجاالن نشسته، در بسياری از رسانه های تركيه منتشر شده است و عالوه 
بر اين طی ساليان گذشته همواره در كاخ رياست جمهوری در دمش��ق به عنوان يكی از افراد نزديك به بشار اسد 
رفت وآمد كرده است. با اينكه تأييد يا تكذيب تحليل مقامات امنيتی تركيه آسان نيست، اما اونال در چند پايگاه 
اينترنتی سوريه اخبار مربوط به عمليات تروريستی شهر ريحانلی را تكذيب كرده و عامالن اين حادثه را گروه وابسته 

به ارتش آزاد سوريه و شورای ائتالف مخالفين سوری معرفی كرده است.
2. رسول افضلی، چشم انداز جامعه مدنی در خاورميانه، مؤسسه بشير علم و ادب، 1379، ص170.
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نهاد های كارگری تظاهرات  گسترده ای را راه اندازی می كنند.
� ديس��ك )كنفدراس��يون اتحاديه ای كارگران مترقی( دومين اتحاديه مهم كارگری 
تركيه اس��ت. رهبران اين كنفدراس��يون از مبارزين چپی هس��تند كه از سياست های 
»ترك ايش« دوری می كنند. رهبران ديسك، ترك ايش را متهم به نرم  بودن بيش از حد 
در مقابل دولت و بی تأثير بودن فعاليت های آن برای حل مش��كالت كارگران می كنند. 
ديس��ك غالباً از اقدامات سوسياليس��تی مانند ملی كردن بانك های خصوصی و بيمه 
كنترل دولت بر اتحاديه ه��ای خارجی، اصالحات ارض��ی و برنامه ريزی های اقتصادی 
حمايت كرده اس��ت. آن ها همچنين عالقه مند به انجام فعاليت های مستقيم كارگران 
مانند تظاهرات خيابانی برای رس��يدن به اهداف سياس��ی و اقتصادی پيشرفته ش��ان 

هستند.1
»هاك ايش« سومين اتحاديه كارگران تركيه اس��ت كه در سال 1976تأسيس شد و 
در حال حاضر چند صدهزار عضو دارد. دارای شش اتحاديه كارگری وابسته می باشد كه 
قادرند به طور وسيع اعضای خود را ازدياد بخشند. بيشتر اعضای اين اتحاديه از اعضای 

قديمی »ديسك« می باشند.2
»اتحاديه های كارگری مستقل« نيز از مهم ترين اتحاديه های كارگری تركيه هستند 
كه بيش از 200 هزار نفر عضو دارن��د؛ تعداد قابل توجهی از اعض��ای اين اتحاديه ها از 

اعضای قديمی »ديسك« می باشند.
2. حزب جمهوری خلق به رهبری كمال قليچدار اوغلو كه دومين حزب تركيه است 
و نزديك به 30 درصد آرا و طرفدار در تركيه دارد، در گسترش و سياسی نمودن بحران 
بيشترين تالش را نموده و می نمايد. رهبر حزب در روزهای اول در بين معترضين ميدان 

تقسيم حضور يافت و رسانه های اين حزب كاماًل از معترضين پشتيبانی می نمود.
3. بخشی از جريان هويت طلب علوی كه نسبت به رويكرد اردوغان به بحران سوريه و 
دولت علوی سوريه معترض هستند. طبق برخی از گزارش ها 93درصد تظاهركنندگان 
علوی مذهب بودند كه در قالب احزاب، گروه ه��ا و انجمن های مختلف در صحنه بودند. 
البته تحركات علويان عالوه بر بحث سوريه و ساير مسائل روز، ريشه های عميقی دارد. 
آن ها چندين دهه اس��ت كه در تكاپوی هويت طلبی سياسی هس��تند. از دهه 1970 
ظهور احزاب اسالمي در تركيه، روشنفكران علوي را به ياد حوادث شوم تاريخي دوران 

1. همان، ص171.
2 .paul m .pitman,turkey a country study (turkey,NP,1988)P. 277



14
3

كيه
ر تر

ن د
وغا

 ارد
ضد

ش 
جنب

ی 
ناس

ت ش
اهي

م
92

ن 
ستا

 تاب
36 

اره
شم

م 
 ده

ال
 س

وم
ه س

دور

عثماني انداخت. از اين تاري��خ، نخبگان علوي در 
تكاپوي هويت  يابي سياسي بر مبناي مكتب علويت 
برآمدند.1 در اي��ن زمينه علويان ب��راي اولين بار 
حزب »بيرليك« )وحدت( را تأس��يس كردند. هر 
چند اين حزب نتوانست به اهداف سياسي علويان 
كمك كند، آنان را به اين فكر انداخت كه نزديكي 
به احزاب چپ و راس��ت نمي تواند امنيت هويتي 
و منافع مذهبي ش��ان را تأمين كن��د.2 درگيري 
سني ها و علويان در دهه 80 ميالدي و كشته شدن 
عده اي از علويان، تشويش و نگراني آنان را مضاعف 

ساخت. لذا علويان در مارس 1989 بيانيه اي صادر كردند كه در نوع خود بي سابقه بود. 
در اين بيانيه به وضوح به موارد ذيل اشاره شده است: 

� فرقه علوي، يك فرقه از اسالم موجود در تركيه است. 
� در تركيه بيست ميليون نفر پيرو مذهب علوي زندگي مي كنند. 

� مسلمانان سني تركيه چيزي از علويان نمي دانند؛ بلكه آنان با توجه به شايعاتي كه 
از دوره عثماني درباره علويان به جا مانده است، با آنان رفتار مي كنند و جايز نيست كه 

ذهنيت دوران عثماني در اين عصر وجود داشته باشد. 
� رياست امور ديني تركيه، فقط نماينده اسالم سني است. 

� دولت تركيه علويان و حقوق آنان را ناديده مي گيرد و اظهار مي دارد كه ملت تركيه 
سني مذهب است. 

در ادامه اين بيانيه، ضمن اش��اره به ظلم و س��تمي كه دولت تركي��ه در حق علويان 
روا داش��ته، بر لزوم آزادي مذهب طبق ماده 24 قانون اساس��ي تركيه، داشتن مسجد 
علوي، جلوگيري از ساختن مسجد س��ني و امام جماعت سني توسط دولت در مناطق 
علوي نشين و جلوگيري از تبليغ و تدريس علوم ديني در مدارس به صورت رسمي، تأكيد 
شده اس��ت. در 30 اكتبر 1994 دومين بيانيه علويان توس��ط جمعيت ها و هيئت هاي 
علوي صادر ش��د و مورد حمايت قش��رهاي مختل��ف جمعيت علويان ق��رار گرفت. در 

1. رحمت اهلل فالح، »علويان تركيه در تكاپوی هويت طلبی سياسی«، مطالعات منطقه ای جهان اسالم، مؤسسه 
مطالعات انديشه سازان نور، زمستان 1385، س7، ش28، ص17-31.

1385/12/26 .2
www. Alevhaber.org.»Alevilerin ilk siyasal Denemes

بسياری از پژوهندگان اعتراضات 
اخير ترکيه معتقدند ماهيت این 
به  آنکه  از  بيش  اعتراضات 
حرکت بنيان برافکنانه بهار عربی 
شباهت داشته باشد بيشتر با 
جنبش های دموکراسی خواهانه 
در کشورهای دارای سنت و 
پيشينه دموکراسی مشابهت دارد 
و به طور مثال می تواند به جنبش 

»اشغال وال استریت« تشبيه شود
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اين بيانيه آشكارا به الغاي ايدئولوژي دولت س��ني  مذهب و ايجاد حكومت مدني، عدم 
حمايت دولت از رياس��ت امور ديني و قطع بودجه دولت نسبت به اين سازمان، اجراي 
كامل مفهوم الئيك، لغو تعليم و تدريس فرقه سني در مدارس، رفع سيطره و حاكميت 
يك خاندان و نژاد خاص بر كشور و اجراي بدون كم و كاست تمام بندهاي قراردادهاي 
بين المللي تركيه اشاره شده اس��ت. در اين دوره، به تدريج حركت هاي تازه اي از طرف 
علويان سر مي زند كه رويكرد جديد آن ها را به مسائل سياسي به وضوح نشان مي دهد. 
علويان اخيراً به جاي تأكيد بر وجوه مشترك خود با گروه  هاي ديگر، بر وجوه متمايز فرقه 
خودشان پافش��اري مي  كنند. براي نمونه، علوي ها طي چند سال اخير به تكثير متوني 
درباره تاريخ مذهبي، ديدگاه هاي جهانی1 و خصايص فرهنگي خودشان اقدام كرده اند. 
آن ها حمالت زيادي را در شهرها و شهرك هاي مختلف ترتيب داده اند كه به طور مداوم 
صورت مي گيرد و از محلي به نام خانه هاي تيمی2 بيشتر به سمت مساجد سني ها هدايت 

مي شود.3
در ش��رايط حاضر، فعاالن سياس��ي علوي، نوع رويكرد سياس��ي و مناس��باتي را كه 
پيشگامان علوي نسبت به نظام سياسي داشتند، زير س��ؤال مي برند و آن را خيانت به 
جامعه علوي تركيه قلمداد مي كنند. »تورگوت اوكر« رئيس فدراسيون علويان اروپا در 

مصاحبه مفصلي با نشريه آكسيون مي گويد:
اينكه برخي از رهبران علوي تركيه از جمله عزالدين دوغان سعي كرده 
با احزاب مختلف وارد معامله بش��ود و در پوشش احزاب چپ و راست و 
حتي اسالم گرا وارد بازي سياسي شود، تأمين كننده منافع ملي جامعه 

علوي نيست، بلكه جامعه علوي را وارد يك مرحله ركود مي كند.
 تورگوت اوكر در بخشي از مصاحبه اش گفته است:

تا زماني كه علويان براي خودش��ان حزب مس��تقلي تأسيس نكنند، 
هيچ كدام از احزاب تركيه قادر نخواهند بود و در پي آن نيس��تند كه به 

1. بررسي سايت هاي اينترنتي و مطبوعات وابسته به علويان تركيه نشان مي دهد كه در مورد مسائل منطقه اي 
و بين المللي، به خصوص در مورد مس��لمانان، ديدگاه علويان تركيه صرفاً در چارچ��وب ديدگاه حكومتي مطرح 
نمي شود. تحليل محتواي مطالب منتشرشده از طرف علويان تركيه، بيانگر اين است كه ضمن حساسيت به مسائل 

دنياي اسالم، به مسائل شيعيان هم توجه كرده اند و جانبدارانه نظر مي دهند. 
نظر مثبت علويان تركيه به مسئله سوريه نمونه اي از ديدگاه مستقلي است كه خارج از چارچوب حاكميت تركيه 
منعكس مي كنند. )رك: اخبار و تحليل نشريه هاي صداي علويان، ذوالفقار، راه علوي و سايت هاي »علوي خبر«(.

2. Congregation Houses 
3. لي. نور. ج��ي  مارتين، چهره هاي جدي��د امنيت در خاورميان��ه، قدير نصري، تهران، پژوهش��كده مطالعات 

راهبردي، 1383، ص206.
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هويت سياس��ي و فرهنگي علويان توجه كنند؛ زيرا علوي گري يك باور 
سياسي نيست، بلكه يك اعتقاد ريشه اي اس��ت. احزاب الئيك چگونه 

مي توانند اين اعتقاد را درك كنند؟1
علويان حتي پا را از اين مرحله هم فراتر گذاش��ته اند و تهيه منش��ور 
مشترك براي كل علويان جهان را خواستارند تا از اين طريق، هويت شان 
را از حصار دولت ها خارج و خود را به عنوان يك هويت مذهبي و فرهنگي 
قابل احت��رام به جهانيان عرض��ه كنند. تورگوت اوكر معتقد اس��ت كه 
نخبگان علوي جهان بايد جمع شوند و منشور مشتركي تهيه كنند تا از 
اين طريق، علويان قبرس، بلغارستان، يونان و به طور كلي اروپا و امريكا 
فعال شوند و در سايه به وجود آوردن تشكل هاي سياسي و تشكيالتي 

شدن، مي توان خود را در صحنه هاي سياسي نشان داد.«2
در راستاي تحول ايجادشده در انديشه سياسي علويان، نهادها و انجمن هاي سياسي 
و فرهنگي مختلفي در داخل و خ��ارج از تركيه به وجود آمده اند ك��ه در تقويت هويت 
سياس��ي و فرهنگي علوي فعال اند. مهم ترين اين تشكيالت عبارت اند از: تشكل »وقف 
جم« به رهبري عزالدين دوغان؛ تش��كل »وقف اهل بيت« كه به شكل شورايي اداره و 
از طرف اتحاديه اهل بيت اروپا و انجمن س��رمايه داران حمايت مي ش��ود؛ اتحاديه اهل 
بيت اروپا؛ انجمن سرمايه داران و صنايع دموكرات كه اين تشكيالت بيش از سي شعبه 
در تركيه دارد؛ »اتحاديه علويان كردستان تركيه« كه حوزه فعاليتي آن در اروپا به ويژه 
در شهر فرانكفورت آلمان اس��ت؛ فدراسيون علويان اروپا؛ فدراس��يون علويان اتريش؛ 
اتحاديه فدراسيون علويان بلژيك و مهم تر از همه تشكل پير سلطان ابدال كه در تركيه 

فعال است.
هر چند علويان به دليل مشكالت سياسي و فقر مالي هنوز نتوانسته اند حزب مستقلي 
تشكيل دهند، امروزه در قالب هاي مختلف، از جمله تشكل ها و انجمن ها هويت و رويكرد 
سياس��ي  خود را بروز مي دهند. البته عوامل مختلفي در رويكرد و هويت يابي سياس��ي 

علويان در چند دهه اخير مؤثر بوده اند كه در ادامه، به طور خالصه بيان مي شود:
الف. پيروزي انقالب اس��المي در س��ال 1357، موج عظيمي در بي��ن هويت طلبان 
مس��لمان جنبش هاي اس��المي به وج��ود آورد. در چني��ن فضايي، در مي��ان علويان 

1 .www.alevi.com. »Taugutoker:Meclis'te Alevi Kontenjani istisora 2«
2. www.alevi.com (Turgutoker Alevilevi neca gorer)
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تركي��ه ني��ز فعاليت هاي ف��ردي و گروهي 
پراكنده، اما فراگير براي آش��نايي با مذهب 
ش��يعه دوازده امامي ص��ورت گرفت و روند 
بازگشت به مذهب اهل بيت آغاز شد. از آن 
تاريخ، روز به روز بر تعداد علويان شيعه شده 
و ش��عاع فعاليت هاي آموزش��ي � فرهنگي 
آنان افزوده مي ش��ود. در حالي كه تا قبل از 
انقالب اسالمي كس��اني كه به طلبگي روي 
مي آوردند معموالً بي س��واد ي��ا حداكثر تا 
مقطع ابتدايي درس خوانده بودند و كس��ي 
بيشتر از سطح »لمعتين« درس نمي خواند؛ 
معموالً قسمتي از لمعتين را مي خواندند و 
ديگر نمي توانس��تند ادامه دهند؛ در حالي 
كه هم اكنون چند صد نف��ر از آنان در ايران 
مش��غول تحصيل عل��وم ديني و اس��المي 

هستند؛ حتي بعضي از آن ها دانشگاه را ترك كرده و به علوم ديني روي آورده اند.1
ب. قدرت گرفتن احزاب اسالم گرا با محوريت مذهب سني، وحشت تاريخي را دوباره در 
اذهان علويان زنده و آن ها را براي حفظ اعتقادات و امنيت هويتي خويش مترصد كرد. 

پ. تكرار حوادث خونبار مقابله با علويان در سيواس )س��ال 1993( و حوالي »غازي 
عثمان پاشا« در استانبول )سال 1995( در پرتو حكومت هايي كه حزب جمهوري خواه 
خلق نيز در آن شركت داش��ت و بخش هاي دولتي نيز به دست داشتن در اين حوادث 
متهم شده بودند، باعث وارد آمدن آسيب به علويان شد. در نتيجه، آنان درصدد تقويت 

هويت و رويكرد سياست شان بر محوريت علويت برآمدند.
ت. روند دموكراتيك ش��دن حكومت در تركيه و رعايت معيارهاي اتحاديه اروپا براي 
الحاق به آن. احزاب مختلف تركيه براي به دست آوردن يا حفظ قدرت نيازمند آراي زياد 
علويان بودند. براي نمونه، سليمان دميرل، رئيس جمهور وقت تركيه، براي نخستين بار 
در تاريخ كشور در سال 1994 در مراسم حاجي  بكتاش شركت كرد. دولت اردوغان نيز 

1. در حال حاضر، چند ده نفر از طالب تركيه درس خارج، 25 نفر رس��ايل و مكاس��ب و كفايه، 30 نفر لمعتين 
و بقيه دروس مقدماتي را در ايران مي گذرانند. البته و هر س��ال چند نفر از آن ها در مقاطع مختلف براي تبليغ به 

تركيه باز مي گردند.

بخش الئيک جامعه ترکيه بر این باورند 
که حزب اسالم گرای عدالت و توسعه 
به رهبری رجب طيب اردوغان بيش از 
10 سال است که اداره جمهوری الئيک 
ترکيه را در دست گرفته، با ترفند های 
مختلف بار و محتوای واژه الئيک را از 
بين برده، با بيانيه های دولت تغييراتی در 
پوشش زنان، ساخت مسجد و نمازخانه 
در کنار مؤسسات دولتی و مراکز 
آموزشی و شيوه زندگی مردم به وجود 
آورده است. در این ميان رشد سریع 
و پایدار اقتصادی را در ترکيه حزب 
عدالت و توسعه و رهبر آن اردوغان به 
نام و توانایی مدیریت خود ثبت کرده، 
همواره سخن از مدل و الگوی ترکيه در 

بين کشور های اسالمی به ميان می آورد
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بارها به مطالبات آن ها پرداخته يا اشاره كرده است. اين گونه توجه دولت مردان و احزاب 
به علويان در پررنگ شدن هويت علوي، به خصوص هويت سياسي آنان مؤثر واقع شد. 
از طرفي، فش��ارهاي اتحاديه اروپا براي رعايت حقوق بشر، به خصوص حقوق اقليت ها 

فرصت جديدي را براي علويان ايجاد كرد.
4. قوم گرايان كردی راديكال و ضد صلح: آن ها آرمان كردی را در استقالل جست وجو 
می كنند و بی نتيجه ماندن روند آش��تی را دنبال می نمايند. )الزم به ذكر است كه خود 
عبداهلل اوجاالن كه روند مذاكره را با دولت اردوغان شروع كرده در پيامی از معترضين 
حمايت كرده و از آن ها خواسته است كه اجازه ندهند اين حركت به دست ملی گرايان 

بيفتد.(
مسئله كردهای تركيه كه از سال 1984 و با اتخاذ خط مشی مسلحانه از سوی رهبران 
حزب كارگران كردس��تان )پ.ك.ك( ابعاد گس��ترده ای يافت، همواره از چالش های 
دولت های اين كش��ور بوده كه تاكنون بيش از 40 هزار كشته داشته و هزينه های مالی 
سنگينی بر دولت تركيه تحميل كرده است. سياست اصلی دولت های تركيه در تقابل با 
اين بحران استفاده از قدرت سخت و بی توجهی به مطالبات كردهای اين كشور بوده به 
گونه ای كه هر يك از پذيرش كردها به عنوان قومی با هويت مستقل خودداری كرده و 
با استفاده از واژه »ترك های كوهستان« بر آتش اختالفات قومی افزوده اند. اين رويكرد 
با قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 به ميزان قابل توجهی تغيير كرد.

سياس��ت اصلی اردوغان در موضوع كردهای اين كش��ور مبتنی بر استفاده از قدرت 
هوشمند )تركيبی از قدرت سخت و نرم( بود. اردوغان از يك سو با ادامه مبارزه مسلحانه 
با پيكارجويان پ.ك.ك و از سوی ديگر با اعطای برخی آزادی های سياسی و اجتماعی 
به كردهای اين كشور و تعامل با احزاب سياسی كرد، چون حزب صلح و دموكراسی كه 
از آن به عنوان شاخه سياسی پ.ك.ك ياد می شود، به دنبال پايان دادن به طوالنی ترين 
بحران خاورميانه بود. تأس��يس ش��بكه های تلويزيونی به زبان ك��ردی، لغو ممنوعيت 
آموزش زبان كردی در مدارس كشور، اس��تفاده از زبان كردی در زندان ها و دادگاه ها و 
همچنين برچيدن مجسمه ها و نمادهای آتاتورك از ميادين شهرهای كردنشين از جمله 
سياست هايی بوده كه خشم ناسيوناليست ها و سكوالرهای اين كشور را به دنبال داشته 
و بر شكاف های سياسی ميان سكوالرها و ناسيوناليست های افراطی از يك سو و حزب 

عدالت و توسعه از سوی ديگر افزوده است.
5. ترك های ملی گرای افراطی: ملی گرايان افراطی كه نسبت به پروژه آشتی كردی � 
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تركی معترض اند و چنين می پندارند كه دولت اردوغان مفاهيم و ارزش های ملی  گرايی 
ترك را متزلزل نموده است. )الزم به ذكر است كه حزب حركت ملی با وجود انتقاداتش 

رسماً وارد جريان اعتراضات نشد.(
6. بخشی از جريان های اسالم گرای سياس��ی: آن ها اردوغان را اسالم گرايی امريكايی 
می دانند و از تضعيف اردوغان ناخرسند نيس��تند. جريان های فعال شيعی نيز چندان 

دلخوشی از رفتارهای متعصبانه مذهبی اردوغان ندارند.
7. البی سياسی و اجتماعی برخی بانك های متنفذ تركيه كه از كاهش سود تسهيالت 
معترض اند و دنبال انتقام از دولت اردوغان هس��تند. )اين مورد بيشتر ادعای دولتيان 

است.(
8. حاميان منطقه ای و بين المللی جريان های معترض هم در گسترش و سياسی  شدن 
قضيه نقش داش��تند. آن ها اقتدارگرايی دولت اردوغان را مغاير با منافع منطقه ای خود 
تعبير می كنند. با تش��ديد بحران س��وريه، تركيه در درك منطق ژئوپلتيك خاورميانه 
با غفلت راهبردی روبه رو ش��د و برخورد ب��ا آن را نيز در قالب فرمول س��اده »تحوالت 
دموكراتيك« محاسبه كرد؛ غافل از اينكه تحوالت سوريه يك معادله خطی و غيرپيچيده 
نبود، بلكه از قواعد معادله ای هندسی پيروی می كرد كه در حوزه های ژئوپلتيك قدرت 
منطقه ای و بين  المللی تأثيراتی گسترده داشته است و نمی توان از عنصر هم افزايی آن 

در ابعاد تحوالت منطقه ای غافل ماند.
نتيجه رويكرد راديكال دولت اردوغان به تحوالت س��وريه، اليه ها و س��طوح مختلف 
تركيه در سطوح ملی، منطقه ای و بين المللی را متأثر كرد؛ در حوزه ملی، دولت اردوغان 
با گسترش حمالت ش��به نظاميان كرد موس��وم به پ.ك.ك مواجه شد كه از تحوالت 
منطقه ای بهره مند شده و تالش می كردند قدرت چانه زنی خويش را باال ببرند؛ به عبارتی 
درصدد ارتقای جايگاه خود در فضای قطب  بندی شده منطقه هستند؛ امری كه بخشی 
از توان دولت اردوغان را به تحليل برده اس��ت. نكته مهم اين است كه تركيه در محيط 
پيرامونی و در تنگناهای تالقی راهبردی بازيگران منطقه ای چون ايران، روسيه و عراق 
همراه با بازيگران فروملی مانند حزب اهلل لبنان و ساير جنبش های اسالمی شيعی منطقه 
واقع شده كه می تواند بر منافع ملی و منطقه ای تركيه تأثيرات عينی و آنی داشته باشد. 

در اين آشوب ها تأثيرات بازيگران خارجی به وضوح قابل مشاهده بود.
9. وجود دولت پنه��ان در تركيه ؛ به رغ��م اينكه برخی بر اين باور بودند كه با كش��ف 
كودتاهای سه گانه ارگنه كن، باليوز و قفس، بساط دولت پنهان در تركيه برچيده شده 
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است ولی تجربه ميدان تقسيم نشان داد كه اين قدرت زيرزمينی هنوز به طور كامل از 
بين نرفته است و به محض مهيا  شدن ش��رايط امكان بروز و نقش آفرينی و تأثير گذاری 
خواهد داشت. اردوغان كه برای تثبيت موقعيت خود و جلوگيری از هر گونه اقدام ارتش، 
شماری از فرماندهان ارشد قوای مسلح را بازداشت كرد و تحت عنوان »اقدام به كودتا« 
روانه زندان كرد، طبيعی اس��ت كه ريش��ه مخالفان خود را در ارتش نتوانست خشك 
كند. نام رمز آن كودتا ارگنه كن بود. با دس��تگيری فرماندهان ارشد تركيه و بازنشسته 
كردن شماری از آن ها مدافعين الئيسيته پشت ارتش س��نگر گرفتند. اما موفق شدند 
اين فكر را در تركيه تقويت كنند كه اردوغان تركيه را به سوی يك روش زندگی مذهبی 
هدايت می كند. نبايد فراموش كرد به مدت چندين دهه ق��درت در تركيه به نظاميان 
تعلق داشت و آن ها در طول ده سال گذش��ته به تدريج با تدبير حزب عدالت و توسعه و 
به طور مشخص رجب طيب اردوغان تا ميزان زيادی به محل معقول قانونی خود يعنی 
پادگان ها بازگردانده شده اند، اما اين روند تكميل نشده و هنوز می توانند مزاحمت هايی 

برای دولت ايجاد كنند. 
10. معترضان نسبت به رياستی  شدن نظام سياس��ی تركيه و احتمال رياستی شدن 
نظام سياسی و قدرت گرفتن اردوغان؛ به قدرت رسيدن حزبی اسالم گرا كه بر ساختار 
سياسی، اقتصادی كشوری با قانون اساسی سكوالر حاكم می شد عاملی بود كه از همان 
ابتدا با مخالفت و موضع گي��ری بخش هايی از جامعه تركيه روبه رو ش��د. از همان آغاز 
بس��ياری اردوغان و دولت وی را به تضعيف پايه های سكوالريسم متهم كردند. دولتی 
كه با در اختيار داشتن اكثريت پارلمان درصدد اعمال و اجرای سياست های مورد نظر 
خود بود. اصالح قانون اساسی تركيه و انتخاب رئيس جمهور از سوی مردم و تالش های 
رجب طيب اردوغان برای تغيير نظام سياس��ی تركيه از نظام پارلمانی به نظام رياستی 
اين ظن را در ميان گروه های سكوالر و ناسيوناليست تقويت كرد. به رغم مخالفت احزاب 
و جريانات سياس��ی ناسيوناليست و س��كوالر، عملكرد مثبت حزب عدالت و توسعه در 
سياست و اقتصاد و اتخاذ رويكردی  پراگماتيستی و عمل گرايانه موجب افزايش مقبوليت 
حزب عدالت و توس��عه و رجب طيب اردوغان در بطن جامعه ش��ده و موازنه قدرت در 
رقابت های سياسی داخلی را به س��ود او تغيير داد؛ ولی بر شكاف های موجود در جامعه 
تركيه هم افزود. در واقع گمانه زنی و نگرانی بزرگتر مخالفان اين است كه پس از اصالح 
قانون اساسی و تغيير احتمالی س��اختار حكومت تركيه از سيستم پارلمانی به سيستم 
رياستی، اردوغان درصدد تسخير صندلی رياست جمهوری در سال 2014 برخواهد آمد 
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تا با طيب خاطر و در جامه يك سلطان نوعثمانی به حكمرانی بپردازد. آن ها قبل از 2014 
تالش می نمايند با هدف قرار دادن شخصيت اردوغان پيام و مخالفت خود را به احتمال 

عملياتی  شدن همچو برنامه هايی يادآوری  كنند.

مطالبات معترضين 
درست است كه معترضين در شعارهای خود، موضوع استعفای اردوغان را مطرح كردند 
ولی در ليست مطالباتشان به آن اشاره نكردند؛ چون معتقد بودند كه در يك انتخابات 
زودهنگام باز هم حزب اردوغان پيروز خواهد ش��د. به هر حال خواس��ته های رس��می 

تظاهركنندگان در 10بند مطرح شد.
1. عذرخواهی اردوغان

2. عقب نشينی از تغيير كاربری پارك گزی و ساخت هر نوع ابنيه در آن تحت هر اسم 
و عنوانی

3. بركناری رؤسای پليس استانبول و آنكارا
4. پيگيری آمران و عامالن حمله به تظاهركنندگان 

5. ممنوعيت استفاده از گاز اشك آور
6. ايجاد يك نماد به اسم مقاومت در پارك گزی 

7. عدم تخريب »مركز فرهنگی آتاتورك« در ميدان تقسيم
8. عدم تالش برای تك قطبی جلوه  دادن ملت تركيه

9. آزادی كليه كسانی كه در روزهای اخير بازداشت شده اند.
10. اجازه به تشكيل تجمعات در ميادين اصلی شهر

وضعيت مورد انتظار 
1. نيروهای اقليت و در حاشيه مانده از قدرت، به نوعی همسويی در كنش های سياسی 
را تمرين كردن��د تا اينكه امروزه ش��كلی از جنب��ش معترض اجتماعی � سياس��ی در 
مقابل دولت اردوغان و سياست های آمرانه ايش��ان به وجود آمده است. عوامل و شرايط 
محيطی الزم برای تداوم آن در سطوحی مهيا است؛ يعنی تا زمانی كه گروه ها و نيروهای 
تشكيل دهنده مطالبات خود را در مس��ائل عمومی اجتماعی و عام المنفعه نگه بدارند و 
به دنبال قدرت طلبی سياسی يا بهره برداری سياسی � گروهی نباشند احتمال پايداری 
جنبش اخير برای ساليان متوالی در عرصه عمومی تركيه همواره وجود خواهد داشت. 
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البته اين جنبش مورد توجه رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای تركيه قرار خواهد گرفت.
2. دولت اردوغان زورآزمايی نيروهای مخال��ف در ميدان ها و خيابان ها را درك كرده 
و مجبور خواهد ش��د كه در رويكردهايش، مالحظات آن ها را داشته باشد. از جمله اين 
مالحظات توجه به عاليق و ساليق مختلف در تركيه )به خصوص توجه به نگرانی بخش 
س��كوالر و الئيك جامعه( توجه به مطالبات فرهنگی و عقيدتی علوي��ان تركيه و رفع 
تبعيض نسبت به عبادتگاه های آن ها در حوزه اختصاص بودجه و همچنين ايجاد شرايط 

برای تدريس اعتقادات آن ها در نظام آموزشی، را می توان اشاره كرد.
3. چالش در سياس��ت ضد س��وری و همچني��ن تضعيف جايگاه تركي��ه در تحوالت 
انقالبی جهان عرب؛ باور عمومی بر اين اس��ت كه از رويكرد راديكال دولت اردوغان در 
مسئله سوريه كاسته خواهد شد. حداقل از ورود به برخورد مستقيم نظامی عليه سوريه 
دوری خواهد كرد. دولت اردوغان بر سياس��ت راديكال خود بدون توجيه افكار عمومی 
مردم خويش ادامه نخواهد داد و بعد از اعتراضات اخير بخش��ی از رويكرد و سياس��ت 
تندروانه دولت اردوغان به مراتب غير آشكار و پيچيده تر خواهد شد و همواره مالحظات 
جريان های معترض را خواهد داش��ت. در مورد اهداف و راهبردهای تركيه در تحوالت 
جهان عرب آسيب های جدی متوجه سياست اخوانی گرايی تركيه خواهد شد. ترك ها 
ديگر با اقتدار نخواهند توانست در مورد الگو شدن در انقالب های عربی يا هژمونی سازی 
نظم اخوانی بر س��اير نظم های موجود در خاورميانه و ش��مال آفريقا اقدامات راهبردی 

انجام دهند.
4. حزب عدالت و توس��عه بعد از اين حادثه، با چالش های درون حزبی بيش��تر مواجه 
خواهد شد؛ چون بخشی از حزب منطق اردوغان را غيرس��ازنده دانستند و ادامه آن را 
به صالح حزب و حتی كشور نمی دانند. سخنان عبداهلل گل رئيس جمهور تركيه با اين 
مضمون كه »دموكراس��ی فقط انتخابات نيس��ت، بلكه دادن حق اعتراض به مخالفان 
نيز جزئی از دموكراسی اس��ت«، عالوه بر جلب توجه اكثريت مردم تركيه و به خصوص 

مخالفان، نشانگر وجود زاويه معنی دار بين اين دو رهبر )حزبی( نيز هست.
5. جريان های اس��الم گرا و جريان ه��ای س��رمايه دار محافظه كار مراق��ب فضاهای 
طراحی شده از طرف نيرو های سياس��ی � اجتماعی و حتی نظامی سكوالر خواهند بود 
و در هر ش��رايط و مواقعی ظرفيت های بسيج سياس��ی خود را در قالب نيروهای حامی 
دولت حزب عدالت و توسعه و به خصوص ش��خص اردوغان به نمايش خواهند گذاشت. 
در اين صورت جلوه هايی از دوقطبی شدن هويت سياسی و اجتماعی جامعه تركيه قابل 
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تصور است. البته هيئت نخبگان و هيئت حاكمه 
تركي��ه مراقب هس��تند كه در هر ش��رايطی از 
دوقطبی شدن عرصه سياسی تركيه جلوگيری 

نمايند.
معترضين تالش خواهند كرد كه حركت های 
اخير را در قالب يك جنبش اجتماعی فراحزبی 
طراحی و در عرصه عمومی جامعه تركيه با كاركرد گروه فش��ار حفظ نمايند. نگاهی به 
شعار های معترضان در شش��م ژوئن نش��ان می دهد كه معترضان تالش می كنند اين 
جنبش را فراتر از حزب سياسی پايدار نگه دارند. تغييرات شعارهای معترضين بر اين مبنا 
بود: »ما از احزاب سياسی نيستيم، مردم هستيم. ما دين را بدون حزب عدالت و توسعه، 
آتاتورك را بدون حزب جمهوری خواه خلق، سرزمين مادری را بدون حزب حركت ملی، 
و حقوق كردها را بدون حزب صلح و دموكراسی می خواهيم. ما مردم هستيم«. فحوای 
شعارها از لحاظ تركيبی و مختصات، هيچ كدام حتی نمی توانند با همديگر جمع بسته 
شوند؛ در نتيجه، چنين استدالل می شود كه اين اعتراضات تا زمانی كه در سطح مسائل 

اجتماعی و عام المنافع باقی بماند به نقطه  عطفی در تاريخ تركيه تبديل خواهد شد.
6. گسترش فشار و سخت گيری خارجی بر تركيه به ويژه از سوی اتحاديه اروپا � روسيه؛ 
در اين زمينه مخالفين سرسخت عضويت تركيه، با از دس��ت دادن بهانه احقاق حقوق 
قومی كردها، اكنون اعتراضات اجتماعی را جايگزين آن خواهند كرد. البته در اين زمينه 
تالش های روسيه در عرصه داخلی تركيه قدرت خواهد گرفت. روس ها سال هاست كه 
نسبت به فضای عمومی تركيه و بسترهای اجتماعی آماده فاصله گرفتن بودند و حتی 
بر اين باور بودند كه چپ های تركيه قابليت های خود را در عرصه چالش سازی سياسی � 
امنيتی از دست داده اند ولی بعد از حوادث اخير توجه روسيه به سازمان های چپ گرای 
تركيه افزايش يافت و روندها و سيگنال های محيطی بيانگر اين است كه در آينده توجه 

روسيه بر سازمان های چپ گرای تركيه به مراتب افزايش خواهد يافت.
7. ارتقای هويت سياسی و ژئوپلتيك علويان تركيه؛ ارزيابی های مختلف از تبارشناسی 
اعتقادی معترضين نشان داد كه اكثريت معترضان دارای اعتقادات علوی بودند. رفتار 
آن ها در قالب شبكه های غير متمركز فعال بود. آ ن ها روندهای نوينی به وجود آوردند كه 
در چارچوب های اين روندها مطالبات تاريخي� فرهنگی خود را پيگيری كنند. انتظارات 
غالب در اين حوزه بر اين مبناس��ت كه علويان تركيه در حوزه سياس��ی منس��جم تر و 

پليس ترکيه بر اساس یک سنت 
قدیمی، همواره بر استفاده از قدرت 
مشت آهنين اصرار ورزیده و در 
طول 12 سال گذشته، حزب عدالت 
و توسعه نيز نتوانسته است این منش 
رادیکالی پليس ترکيه را تغيير دهد
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طلبكارانه تر در مقابل حكومت سنی مذهب ظاهر خواهند شد. مسلماً اين روند، در كانون 
توجه جدی نهادهای فرهنگی جمهوری اس��المی ايران ق��رار خواهد گرفت و ظرفيت 

جديدی در همكاری علويان تركيه و ايران به وجود خواهد آمد.

سرانجام سخن
حزب اسالم گرای عدالت و توس��عه با تمام موفقيت هايی كه در حوزه های اقتصادی و 
بين المللی داشته ولی اين باعث نشده كه تمام سياست های اين حزب مورد اقبال گروه ها 
و احزاب مختلف واقع شود. امروزه دولت و شخص اردوغان با مجموعه ای از چالش های 
محيط داخلی و بين المللی مواجه است. اردوغان عالوه بر حزب جمهوری خلق و حزب 
حركت ملی گرا به عنوان احزاب مخالف، با طرف��داران تيم های فوتبال، مخالفان »گزی 
پاركی« گروه های صاحب س��رمايه و در رأس آن ها »گروه قوچ« )حتی در س��طحی با 
گروه فتح اهلل گولن( دچار تنش و درگيری شده است. ايشان همچنين با جناح سازشكار 
درون حزب عدالت و توس��عه هم زاويه پيدا كرده اس��ت. چنانكه بين بلنت آرنج معاون 
نخست وزير و اردوغان تنش آشكار شده است. البته مهم ترين چالش اين دولت با ارتش 
خواهد شد كه برخی از بلند پايه های سابق ارتش به اتهام پرونده ارگنه كن به ده ها سال 
زندان محكوم شده و ده ها نفر نيز به صورت اجباری بازنشسته شده اند. مسلماً ارتش از 

جنبش اخير رضايت داشت و تداوم آن را به نفع می ديد.
حكومت حزب عدالت و توسعه در سياست خارجی نيز درگيری به وجود آورده است. در 
خاورميانه با بلوك جمهوری اسالمی ايران و عراق و سوريه و حزب اهلل دچار تنش شده 
است. روسيه نيز در قبال اردوغان سياست محتاطانه ای در پيش گرفته است. اردوغان با 
مصر نيز بعد از سقوط دولت مرسی وارد يك تنش ديپلماتيك شده است. روابط اردوغان 
با سعودی ها به خاطر حوادث مصر با سوء ظن همراه است. روابط تركيه با امير جديد قطر 
نيز خوب نيست. درباره روابط امريكا و حزب عدالت و توسعه نيز سؤاالتی جدی مطرح 
است و همچون سابق حسنه نيست. جهان غرب كه طی ده سال اخير اردوغان را مرد برتر 
معرفی می كردند، اكنون به شدت وی را تخريب می كنند. روابط حكومت حزب عدالت 

و توسعه با اتحاد اروپا بعد از حوادث مصر دارای چالش است. 
با اين حال، پيروزی در سه دوره متوالی انتخابات پارلمانی در تركيه و دارا بودن بيش از 
49 درصد آرای مردمی در انتخابات 11 ژوئن 2011 كه رشد 10درصدی را در مقايسه 
با اولين پيروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی 2002 تركيه به همراه دارد، 
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نشان دهنده پايگاه مستحكم اجتماعی اردوغان و حزب او در اين كشور است.
حوادث اخير در تركيه بی ترديد بر آينده سياسی اردوغان و حزب او در مقطع حساس 
زمانی كنونی و نزديك به انتخابات رياس��ت جمهوری س��ال 2014 كه ب��رای اولين بار 
رئيس جمهور منتخب از سوی مردم و نه مجلس انتخاب می شود و همچنين انتخابات 
پارلمانی 2015 تأثيرگذار خواهد بود. اما از سوی ديگر جامعه تركيه صرفاً معترضين در 
خيابان های تركيه نيستند. بسياری از مردم تركيه كماكان از سياست های دولت حمايت 
می كنند و درخواس��ت اردوغان از طرفداران خود برای حضور در خيابان ها و حمايت از 
او گويای وجود پايگاه اجتماعی او در ميان مردم تركيه است. از اين رو پيش بينی اينكه 
پيروز اين دوئل سياسی اپوزيسيون و يا دولت خواهد بود امری سخت است و تنها بايد 

منتظر ماند و بازخورد آن را در انتخابات  پيش رو ديد.
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بيداری اسالمی دنيای عرب و 
تأثير آن بر امنيت اسرایيل

شهرام اسفنديار1
ميثم بلباسی2

چکيده
سال هاس��ت كه پيرامون بيداری اس��المی به عنوان پديده ای سياس��ی و اجتماعی و 
گرايشی معنوی در جهان اسالم در جهت بازگشت بيداری و هوشياری امت اسالمی و 
رسيدن به خودباوری و استقالل سياسی، اقتصادی و فرهنگی نظريه های متفاوتی مطرح 
می شود. اين پديده اولين بار همزمان با انقالب اسالمی ايران، به عنوان موج اول بيداری 
اسالمی اتفاق افتاد، اما موج اخير آن در دنيای عرب از تونس آغاز شده و به صورت دومينو 
به كشورهای ديگری سرايت كرده است. وقوع بيداری اسالمی و به تبع آن انقالب های 
پی در پی در كش��ورهای عرب، معادالت قدرت در خاورميانه را به ويژه به ضرر اسراييل 
متحول ساخته است. از مهم ترين اين تحوالت، تغيير جايگاه و وزن اسراييل در منطقه 
بوده است. فرض مقاله آن است كه بيداری اسالمی و شكل گيری نظام های مردم  ساالر 

1. دانشجوی كارشناسی ارشد علوم سياسی دانشگاه مازندران
2. دانشجوی كارشناسی ارشد علوم سياسی دانشگاه مازندران
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در جهان عرب، بنيان سياست خارجی مستقل تری را پی می افكند كه همراه با تقويت 
رويكردهای ضد اس��راييلی، مدافع آرمان فلسطينی هاست و در نتيجه، شاخص امنيت 
كه اولويت اول رژيم صهيونيس��تی است، با چالش های بيش��تری چون انزوای سياسی 
اسراييل، تقويت گفتمان مقاومت اسالمی و تضعيف گفتمان سازش و گسترش و تقويت 
مردم ساالری اسالمی متأثر از الگوی ايران در منطقه و حمايت مردمی و بالطبع دولتی 
بيشتر از مردم فلسطين و... مواجه می گردد. برای پاسخ به سؤال مقاله از روش  توصيفی 

� تحليلی بهره گرفته می شود.
کليد واژه ها : بيداری اسالمی، امنيت، آرمان فلسطين، اسراييل، خاورميانه.

مقدمه
وقوع برخی حوادث در فواصل زمانی مختلف در يك گس��تره جغرافيايی و اس��تمرار 
فرآيندهای آن و تأثير آن در معادالت مربوطه موجب می شود تا يك منطقه جغرافيايی 
به مركز ثقل موضوعات تبديل شود. اين در حالی اس��ت كه ممكن است اين رويدادها 
مقدمه وقايع ديگر ش��ود و چارچوب حوادث ديگر را تعيين كند. منطقه ژئواستراتژيك 
خاورميانه در طول تاريخ به عنوان مركز شكل گيری رويدادهای مختلف بوده و بر اساس 
اين سابقه اهميت زيادی در تعيين معادالت منطقه ای و جهانی دارد؛ لذا تأمين امنيت 
خاورميانه و رژيم های حاكم در آن از اهميت بااليی برخوردار اس��ت و در صورت ايجاد 

تحوالت سياسی و اجتماعی، كل منطقه تحت تأثير قرار خواهد گرفت.
منطقه خاورميانه به زعم بس��ياري از كارشناس��ان، مهم ترين زيرسيس��تم جهان به 
شمار آمده و از آن به عنوان منطقه  هارتلند يا بخشي از آن نام مي برند. به عبارت ديگر، 
خاورميانه مركز دنياي قديم اس��ت؛ مركزي كه در دل آن منطق��ه مركزی يا هارتلند 
خليج فارس واقع شده است. از اين رو هر گونه آش��فتگي كه بر اثر عوامل بيروني در آن 
منطقه پديد آيد، پيامدهايي براي دو قاره اروپا و آفريقا خواهد داشت؛ يعني تحوالتي كه 
در اين منطقه ايجاد مي شود، مانند سنگي است كه در درياچه آبي مي افتد و امواج آن را 

در تمام سطح درياچه مشاهده مي كنيم.1 
در اين ميان، نسيم موج سوم بيداري اسالمي در كشورهای خاورميانه و شمال آفريقا 
زماني ش��روع به وزيدن گرفت كه در پانزدهم ژانويه 2011 )دي 1389( زين العابدين 
بن علي، به گونه اي باورنكردني، با ش��دت گرفتن اعتراضات مردمي پس از خودسوزي 

1. جواد منصوری، امريكا و خاورميانه، وزارت امورخارجه، تهران، 1385، ص75.
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محمد بوعزيزي، جوان دست فروش تونسي، در اعتراض به ممانعت مأموران حكومتي از 
ادامه فعاليت وي، از اين كشور گريخت و به عربستان سعودي پناهنده شد. پس از مدت 
كوتاهي، اين قيام ها به صورت دومينو به مصر، ليبي و كش��ورهاي عربي ديگر س��رايت 
كرد. شكل گيري اين انقالب ها و جنبش ها مؤيد اين نكته است كه قرن 21 نه تنها قرن 
انقالب ها، بلكه قرن انقالب هاي اس��المي اس��ت و تأييدي اس��ت بر موضوع خاورميانه 
اسالمي؛ خاورميانه  اسالمي كه نطفه  آن با انقالب اسالمي ايران منعقد شده بود و انقالب 
اس��المي با اتخاذ راهبرد صدور انقالب، آن هم در بعد تربيت��ي، زمينه هاي تحقق آن را 

فراهم كرده بود. 
همزمان با شكل گيري بيداري اسالمي، اين منطقه ژئواستراتژيك در معرض تحوالت 
عظيمي قرار گرفته اس��ت؛ به  گونه ای كه يقيناً متضمن نظمي نوي��ن در آينده منطقه 
خواهد بود. گستره  تغييراتي كه در نظام سياسي برخي كشورهاي عربي اتفاق افتاده يا 
در آستانه  وقوع است، به داخل مرزهاي اين كشورها محدود نشده و جايگاه و نفوذ ساير 
كشورهاي منطقه نيز از اين تغييرات متأثر خواهد بود. در حقيقت، وقوع بيداري اسالمي 
و به تبع آن انقالب هاي پي در  پي در كشورهاي منطقه، معادالت قدرت در خاورميانه را 
دستخوش تغييرات گسترده اي نموده است. اين مقاله درصدد است تا ضمن بررسي ابعاد 
مهم بيداري اسالمي، به اين سؤال پاسخ دهد كه شكل گيري موج اخير بيداري اسالمي 

چه تأثيري بر امنيت بين المللي اسراييل خواهد داشت؟ 

رژیم صهيونيستی و جریان بيداری اسامی
درباره  ارتباط بيداری اسالمی و امنيت اس��راييل بايد گفت كه احساس حقارت مردم 
منطقه خاورميانه توسط رژيم صهيونيستی به تقويت اسالم گرايی و بيداری اسالمی در 
منطقه منجر شد. اولين جرقه  اين جريان در جنگ بين اعراب و اسراييل در سال 1967 
زده شد. در اين جنگ حكومت كوچك اسراييل، مصر و سوريه و اردن را شكست داد و 
همچنين قدس شرقی و كرانه باختری را اشغال كرد. اين شكست تحقيرآميز زمينه ای 

برای بين المللی شدن و تولد اسالم سياسی بود.1 
اين جنگ باعث محدود كردن اسالم به مسجد شد و مطابق نظر االنصاری جراحت هايی 

1. Tibi, Bassam (1998) The Challenge of Fundamentalism Political Islamic and the New 
World Disorder, Berkeley, CA: University of California Press. 
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را ايجاد كرد ك��ه در ضمير ناخ��ودآگاه، عميق و باز 
باقی می ماند.1 در سطح بين المللی نيز وتوی امريكا 
در شورای امنيت همواره از تصويب هر قطعنامه ای 
جهت محكوم  كردن فعاليت های اسراييل در مقابل 
فلس��طينی ها و لبنانی ها جلوگيری كرده اس��ت؛ از 
جمله قطعنامه هايی كه برای عقب نشينی اسراييل 
از س��رزمين های اشغال شده در فلس��طين، سوريه، 
لبنان و يا محكوم كردن هجوم به لبنان و كش��تارها 
در صبرا و شتيال است. از سال 1972 امريكا 42 قطعنامه سازمان ملل را در مورد بحران 
فعاليت های اس��راييل با وجود حمايت های همه جانبه بين المللی وتو كرده است.2 اين 
حمايت امريكا از رژيم های قدرت طلب در منطقه، به رغم ترويج ارزش های دموكراتيك 
غربی، منبع خش��م و عصبانيت و بنيانی برای اسراييل ستيزی در منطقه شده است؛ به 
گونه ای كه والت و مرشايمر به يك دوگانگی بين »اسراييل پيروز«  و »عرب شرور« اشاره 
می كنند كه از پايه اخالقی برای حمايت امريكا از اسراييل حمايت می كند.3 از ديد اين دو 
نظريه پرداز، اين مسئوليت استراتژيك امريكا از اسراييل در منطقه نه تنها به نفع امريكا 
نبوده بلكه بی ثباتی را در منطقه به دليل اسراييل ستيزی افزايش داده است،4 كه نمونه  
معاصر آن را می توان در جنبش اخير بيداری اسالمی و مواضع دولت مصر، تونس، اردن، 

سوريه و ساير كشورهای عربی مشاهده نمود:

مصر 
براي رژيم صهيونيستي در موضوع جنگ و صلح، مصر مهم ترين كشور عربي بوده است؛ 
زيرا تا زماني كه مصر در صف مخالفان اين رژيم قرار داش��ت چهار جنگ در سال هاي 
1948، 1956، 1967 و 1973 رخ داد و در مقابل، پس از آنكه پيمان كمپ ديويد 1979 

1. Fattah, Khaled and Fierke, K.M. (2009) “Clash of Emotions: The Politics of Humiliation 
and Political Violence in the Middle East”, European Journal in International Relation, in: 
htp://ejt.sagepub.com/cgi/content/abstract/15/1/67, p 77.
2. علی اكبر جعفری و ديان جانباز، »رويكردهای متعارض سايت خارجی امريكا در خاورميانه و پيامدهای آن؛ 

هاميلتونيسم يا ميليوريسم«، راهبرد )در دست چاپ(.
3. Mearsheimer, John J. and Walt, Stephen (2007), The Israel Lobby and U.S. Foreign 

Policy, New York: Farrar, Straus and Giroux, pp 78-110 
4. جعفری و جانباز، همان.

رهبر معظم انقالب اسالمی در 
کنفرانس حمایت از انتفاضه 
فلسطين فرمودند: رئيس جمهور 
امریکا مي گوید که امنيت 
اسرایيل خط قرمز اوست. بدانيد 
این خط قرمز اوباما و امثال او 
به دست ملت های به پاخاسته  

مسلمان شکسته خواهد شد
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امضاء شد، قرارداد »وادي عربه« ميان اردن و اسراييل 1994 و »غزه � اريحا« 1994 با 
فلسطيني ها به امضاء رسيد و از آن زمان موضوع عادي سازي روابط كشورهاي عربي و 
اسالمي با رژيم اسراييل جدي شد. به طور كلي روابط مصر و اسراييل را مي توان از سال 

1947 تا 2011 به سه دوره زماني تقسيم نمود: 
1. از زمان تأسيس رژيم اشغالگر تا كمپ ديويد

2. از كمپ ديويد تا بيداری اسالمی
3. از بيداری اسالمی به بعد

بر اين اساس در دوره اول زماني، عامل امنيت، مهم ترين عامل در ايجاد تخاصم و روابط 
طرفين بود. بعد از معاهده  صلح كمپ ديويد توس��ط طرفين كه ناشي از نگاه رهبران دو 
طرف بود، روابط رسمي دو كشور شروع شد. عامل س��اختار قدرت بين المللي در كنار 
فش��ارهاي امريكا نيز در امضاي معاهده از طرف مصر تأثير گذار بود. روابط بين مصر و 
اسراييل بعد از دهه 90 به سمت عادي شدن مناس��بات پيش رفت. در اين برهه درك 
دو طرف از ساختار قدرت و هم چنين درك جايگاه خود در نظام بين المللي باعث شد تا 
به سمت يك نوع موازنه تهديد حركت كنند. اين مسئله تا آغاز تحوالت مصر و بيداری 
اسالمی و سقوط مبارك ادامه داشت؛ از اين مرحله به بعد ضمن بيداري افكار عمومي و 
جامعه مدني در مصر و تحول در سياست داخلي، برداشت ذهني رهبران مصر در كنار 
يك اتحاد امنيتي استراتژيك با اس��راييل و امريكا موجب همكاري هاي بيشتر طرفين 

شد.1 
اما آنچه اهميت دارد تأثير وقوع بيداري اس��المي و سقوط مبارك بر اين روابط است. 
طي سه دهه اخير، حسني مبارك با اجراي سياست هاي امريكايي در مصر در حقيقت 
تأمين كننده منافع صهيونيس��ت ها بود. اين ام��ر در جنگ ه��اي 33روزه و 22روزه و 
هم چنين محاصره غزه كاماًل آشكار مي باشد. اما س��قوط مبارك در 22 بهمن 1389، 
ش��رايطي كاماًل جديد براي اس��راييلي ها ايجاد نمود. در اين راستا، اس��راييلي ها براي 
جلوگيري از س��قوط مبارك، تالش هاي زيادي ك��رده بودند و اقدام��ات ديپلماتيك 
متعددي در سطح اروپايي و به ويژه امريكايي انجام دادند. نتانياهو، نخست وزير اسراييل، 
در يك كنفرانس مشترك با خانم مركل، عنوان كرده بود كه از تبديل مصر به يك ايران 
اسالمي ديگر به شدت نگران است. پيش تر، روزنامه اسراييلي هاآرتص، ضمن انتقاد از 

1. حميد احمدی و آرش بيداهلل خانی، »روابط مصر و اسراييل، پيشينه، چالش ها و چشم انداز آينده«، فصلنامه 
روابط خارجی، 1391، ش4، ص62.
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امريكا كه در روزهاي آخر از مبارك حمايت نكرد، تأكيد كرده بود كه اسراييل در روزهاي 
آخر حكومت مبارك براي حفظ ثبات در مصر انتقادات خود را از مبارك محدود كرده 

است.1 
دوازده انفجار در خط لوله گاز مصر � اسراييل، حمله به س��فارت اسراييل در قاهره و 
فرار سفير اين رژيم، اصرار اخوان المسلمين بر عدم شناسايي رژيم صهيونيستي، وقوع 
حادثه تيراندازي در ايالت كه به كشته  شدن هش��ت نظامي اسراييلي منجر شد، همه 

نشان دهنده  تفاوت شرايط جديد در روابط دو طرف مي باشد.2 
پس از پيروزي و انتخاب محمد مرسي در انتخابات رياست جمهوري مصر در يك فضاي 
بيم و اميد و اعالم او از اينكه به قراردادهاي پيش��ين از جمله كمپ ديويد پايبند خواهد 
بود، اگرچه از ميزان نگراني رژيم صهيونيستي كاسته شد ولي تئوري پردازان اسراييل 
بر اين باورند كه تضمين امنيت و برتري اين رژيم در گرو داش��تن روابط نزديك با مصر 
مي باشد؛ اگرچه مصر پس از مبارك، ديگر ذخيره استراتژيك اسراييل در منطقه نخواهد 
بود. بر اين اساس باور غالب اين است كه مصر پس از عبور از دوران گذار انقالبي و عادي 
 شدن مناسبات داخلي و خارجي، به روابط خود با رژيم صهيونيستی با تفاوت هاي جزئي 
نسبت به گذشته ادامه خواهد داد. در واقع در سطح دولت � دولت، كشور مصر و اسراييل 
به روابط خود ادامه خواهند داد اما در س��طح مردم � مردم، هم جامعه  مصر و هم رژيم 

صهيونيستی به اين رابطه  پرتنش بدبين خواهند بود. 

تونس 
پس از آنكه س��ازمان آزادی بخش فلس��طين )ساف( در س��ال 1982 از لبنان اخراج 
ش��د، ياس��ر عرفات، دفتر جديدی را در تونس راه اندازی كرد. اگرچه حبيب بورقيبه، 
رئيس جمهور وقت تونس، در برابر رژيم صهيونيس��تی موضعی ميانه داش��ت و اعتماد 
چندانی هم به ساف نداش��ت اما از اولين كش��ور های عربی بود كه به ساف اجازه داد تا 
در خاك اين كش��ور اقامت گزيند. دولت بورقيبه به س��اف اجازه داد تا در برج سدريه 
در نزديكی ش��هر تونس، دفاتر خود را راه  اندازی كند. تونس در اين برهه، مقر اتحاديه 
عرب بود و تغيير مكان اتحاديه عرب از قاهره ب��ه تونس به منظور مخالفت با مصر برای 
امضای قرارداد صلح كمپ ديويد و تنبيه اين كش��ور انجام شده بود. ساف از اين مكان، 

1. همان، ص55.
2. سلمان رضوی، مؤسسه تحقيقات و پژوهش های سياسی علمی ندا، 1391/1/21.

www.nedains.com
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حمالت خود را عليه رژيم صهيونيستی پی گرفت. در 25 سپتامبر 1985 سه شهروند 
رژيم صهيونيستی در قبرس كشته شدند. »نيروی 17« ساف1 مسئوليت اين عمليات 
را برعهده گرفت. دولت صهيونيستی تصميم گرفت تا حمالت تالفی جويانه ای را عليه 
دفاتر ساف در تونس به مرحله اجرا درآورد. هشت فروند هواپيمای اف15 تقريباً تمامی 
تشكيالت ساف از جمله دفتر اصلی س��اف و دفاتر اصلی »گروه 17« را بمباران كردند. 
نزديك به 60 عضو ساف كشته و بيش از 70 تن مجروح شدند. نزديك به يك دهه بعد 
و از اواس��ط دهه 1990، روابط تونس و رژيم صهيونيس��تی رو به بهب��ودی نهاد. دليل 
اصلی اين تحول، امضای قرارداد اسلو بود. ياس��ر عرفات در اوايل جوالی 1994 و پس 
از امضای قرارداد اسلو به غزه رفت و تش��كيالت خودگردان جديدی را در داخل اراضی 
فلسطينی ساماندهی كرد. در همين سال بود كه ارتباطات تونس و رژيم صهيونيستی 
از طريق سفارت بلژيك در تل آويو و تونس برقرار شد. حبيب بن يحيی، وزير وقت امور 
خارجه تونس و ايهود باراك، وزير وقت امور خارجه  رژيم صهيونيس��تی در سال 1995 
در بارسلون با يكديگر ديدار كردند تا درباره زمينه های توسعه روابط رسمی به مذاكره 
بپردازند. وارن كريس��توفر، وزير وقت امور خارجه اياالت متح��ده در 22 ژانويه 1996 
اعالم كرد كه رژيم صهيونيس��تی و تونس برای اولين بار، دفاتر تجاری خود را در خاك 
يكديگر راه اندازی كردند. اين روابط تا 5 آوريل همان س��ال ادامه داش��ت. بر طبق يك 
برنامه خاص، رژيم صهيونيستی دفتر حفاظت منافع خود را در تونس افتتاح كرد و شش 
هفته بعد، خامس جنيوی ديپلمات تونسی به تل آويو رفت تا دفتر حفاظت منابع تونس 

را رسماً افتتاح كند.2 
روابط تونس با رژيم صهيونيستی در اوان هزاره س��وم رو به وخامت و سردی گراييد. 
راديو دولت��ی تونس در 22 اكتب��ر 2000، همزمان با ش��روع انتفاض��ه دوم اعالم كرد 
كه بن عل��ی، رئيس جمهور تصميم گرفته اس��ت تمامی روابط ديپلم��ات خود با رژيم 
صهيونيس��تی را به دليل خشونت اين رژيم عليه فلس��طينی ها در اراضی تحت كنترل 
قطع كند. زين العابدين ب��ن علی در همين دوران ، بيانيه ای منتش��ر كرد و به ش��دت 
تجاوز به حريم مس��جداالقصی، تجاوزات مكرر رژيم صهيونيس��تی، استفاده از سالح 
عليه كودكان بی گناه و مردم بی دفاع و آزار نژادپرس��تانه شهروندان عرب فلسطينی را 

1. نيروي 17، واحد تكاور و عمليات ويژه جنبش فتح بود كه علي حسن سالمه )ابوحسن( آن را در اوايل 1970 
تشكيل داد. مأموريت نيروي 17، ترور مقامات سياسي رژيم صهيونيستي بود. 

2. حسن كالته، مؤسسه تحقيقات و پژوهش های سياسی علمی ندا، 1391/4/6.
www.nedains.com 
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تقبيح و محكوم كرد. تحوالت تونس و س��قوط 
بن  علی و روی كار آمدن راشد  الغنوشی نگرانی 
رژيم اسراييل نسبت به تحوالت كشور تونس را 
دامن زد. وقتی راشد الغنوشی اعالم كرد كه به 
دنبال تشكيل حزب اس��المی تونس و بر پايی 
نظام اس��المی تونس اس��ت، اين تصميم كه با 
واكنش و ترس ش��ديد مقاالت صهيونيس��تی 
مواجه شد. سيلوان شالوم، معاون نخست وزير 
كه خود زاده تونس اس��ت از رشد اسالم گرايی 
تونس ابراز نگرانی ك��رد و اظهار اميدواری كرد 
كه اعتدال و ميانه روی بر اين كشور حاكم شود. 
وی كه روابط رژيم صهيونيستی و تونس را مهم می دانست و از رصد تحوالت اين كشور و 
تالش بر حفظ روابط سخن می گفت، اميدوار بود كه مجامع بين المللی مانع از به قدرت 
رسيدن گروه های اسالم گرا در تونس ش��وند. راديو ارتش اسراييل در همان حال اعالم 
كرد كه اسراييل با توجه به هراسی كه از انتقال قدرت به اس��الم گرايان در تونس دارد 
با نگرانی تحوالت اين كش��ور را پيگيری می كند. البته ترس رژيم صهيونيستی دور از 
انتظار نبود. اسالم گرايان در اولين انتخابات پس از بن علی با كسب 42درصد آرا بر حزب 
سوسياليست )با 18درصد آرا(، حزب ليبرال )با 15درصد آرا( و مستقل ها )با 25درصد 
آرا( پيروز شدند و زمام قدرت را در دست گرفتند. راش��د الغنوشی رهبر حزب النهضه 
بالفاصله پس از انتخابات به صراحت اعالم كرد كه ما يك حكومت دينی بر پايه اجرای 
احكام و قوانين اسالمی تشكيل خواهيم داد.1 غنوشی در مصاحبه با خبرگزاری رويترز 

گفت: 
يك مس��لمان نمی تواند بقای رژيم اس��راييل را تحمل كند و آزادی 

فلسطين، موضوعی نيست كه قابل مذاكره باشد.2 
به دنبال انقالب تونس و حاكميت اس��الم بر نظام سياس��ی و اجتماعی آن بس��ياری 
از جريان های سياس��ی و مردم��ی، مخالفت قاطع خود را ب��ا هر گونه ارتب��اط با رژيم 
صهيونيستی اعالم كردند. بنابراين بندی در قانون اساسی اين كشور گنجانده شد مبنی 

1. حسن كالته، همان. 
2. سعداله زارعی، پايگاه خبری كيهان نيوز، 1390/10/27.

 www.KeyhanNews.ir

رهبر معظم انقالب: آنچه رژیم 
صهيونيستي را تهدید مي کند، 
موشک های ایران یا گروه های 
مقاومت نيست، تا در برابر آن سپر 
موشکی در اینجا و آنجا به پا کنند؛ 
تهدید حقيقی و بدون عالج، عزم 
راسخ مردان و زنان و جوانانی در 
کشورهای اسالمی است که دیگر 
نمي خواهند امریکا و اروپا و عوامل 
دست نشانده شان بر آنان حکومت و 

تحکم و آنان را تحقير کنند 
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بر آنكه هر گونه تالش برای عادی سازی روابط با رژيم صهيونيستی جرم است. البته اين 
بخش با اعتراض بخش هايی از جامعه و برخی مقامات تونسی مواجه شد. از جمله رفيق 

عبدالسالم، وزير امور خارجه با لحنی اعتراض آميز گفت: 
معلوم نيس��ت داس��تان اختصاص بندی در قانون اساسی جديد برای 
جرم دانستن عادی سازی روابط با اسراييل از كجا آمده است؛ زيرا قانون 

اساسی بيانگر اصولی عمومی درباره سياست های دولت است.
وی كه با اين موضع، مخالف است می گويد: 

دول��ت فعلی روابط��ی با اس��راييل ندارد و دلي��ل اصلی اي��ن امر نيز 
بی توجهی اسراييل به قوانين بين المللی و حقوق ملت فلسطين است.1 
راشد الغنوشی، رهبر حزب اسالم گرای النهضه در مراس��م روز زمين سال 1390 كه 
در منطقه ای در ش��مال غربی تونس حضور يافته بود از غير ممكن بودن عادی س��ازی 
روابط با رژيم صهيونيستی سخن گفت. وی در اين مراسم به گونه ای از جانب حاكمان 
اسالم گرای تونس اعالم كرد كه هرگز رژيم صهيونيستی را به رسميت نخواهد شناخت 
و عادی سازی روابط با اين رژيم، امری غير ممكن اس��ت. به اعتقاد رهبر حزب النهضه، 
مردم تونس با يهوديان مشكلی ندارند بلكه مشكل اصلی آن ها صهيونيسم است. الغنوشی 
با بيان اين نكته كه تنها راه آزادی سرزمين های اش��غالی فلسطين، پيروزی نظام های 
دموكراتيك در جهان عرب است از موضع رژيم سابق در برابر مسئله فلسطين به شدت 

انتقاد كرده و گفت: 
زين العابدين بن علی به قضيه فلس��طين خيانت كرد زيرا وی مزدور 

صهيونيست ها بود. 
غنوشی معتقد است صهيونيسم در منطقه هم بيگانه است و هم نامشروع از نظر رهبر 
النهضه، ما بايد چراغ مبارزه طوالنی مدت، مقاومت و ايثار را در هر نقطه ای از زمين روشن 
كنيم. ما نمی توانيم فلس��طين را باز پس بگيريم مگر اينكه جنگی عليه ظلم و ستم در 

تمامی اشكال آن و در سرتاسر جهان وجود داشته باشد.2 
در اين راستا، غنوشی معتقد است كه انقالب های عربی برای فلسطين ثمربخش بوده و 
تهديدی برای پايان دادن به عمر رژيم صهيونيستی هستند. او می گويد مسئله فلسطين 
در قلب امت جهان اسالم قرار دارد و تمامی سرزمين ما بين مكه و بيت  المقدس، متعلق به 

1. حسن كالته، همان.

2. حسن كالته، همان.
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قلب ملت اسالم است و هر گونه كنترل )خارجي( بر بخشی از اين قلب، مهری بر بيماری 
امت مي باشد. شيخ احمد ياسين مي گفت كه اسراييل پيش از سال 2027 از بين خواهد 
رفت. اين تاريخ دير است و اسراييل ممكن است زودتر از اين زمان نيز به پايان راه برسد.1

اردن 
كش��ور اردن به دليل صلح با رژيم اس��راييل، هم مرز بودن و حضور جمعيت بزرگي از 
فلسطينی ها در آن و هم چنين ثبات در مرزها، طي چند دهه گذشته از اهميت ويژه اي 
براي اين رژيم برخوردار است. ناآرامي ها و اعتراضات در اردن، در قالب بيداري  اسالمي 
ابع��اد مختلفي دارد كه يك��ي از آن ها نارضايت��ي مخالفان از صلح دولت اين كش��ور با 
اسراييل اس��ت. بعد از اوج گيري اعتراضات ضداسراييلي و حمله به سفارت اسراييل در 
مصر، گرايش ها و اعتراضات ضد اسراييلي در اردن افزايش يافت و اين شرايط بر نگراني 
رژيم اسراييل افزود؛ به گونه اي كه اين رژيم، سفير و كارمندان سفارتخانه  خود در اردن 
را خارج كرد.2 در واكاوي س��ردي روابط اردن و اس��راييل در چارچوب تحوالت اخير، 
عوامل متعددي را مي توان يافت كه مهم ترين آن مربوط مي شود به جنگ 22روزه غزه و 
حمالت بعدي اسراييل به نوار غزه از جمله جنگ 8 روزه؛ هم چنين يورش هاي پي در پي 
رژيم صهيونيستي به مسجد االقصي و س��اير اماكن مقدس، بي نتيجه ماندن مذاكرات 
سازش ميان رژيم صهيونيستي و تشكيالت خودگردان، عدم پذيرش برپايي دو دولت 
مستقل اسراييلي و فلسطيني از سوي صهيونيس��ت ها، ادامه شهرك سازي ها در كرانه 
باختري رود اردن، افزايش روند يهودي سازي قدس و عدم احترام رژيم صهيونيستي به 
حق اردن در توليت اماكن اسالمي و مسيحي فلسطين بر اساس پيمان سازش ميان دو 
طرف )موسوم به وادي عربه كه در سال 1994 ميالدي به امضاء رسيد( از ديگر عوامل 
سردي روابط ميان دو طرف است. شهروندان اردني به خوبي مي دانند كه رژيم اشغالگر 
قدس، مي كوشد تا اردن را س��پر بال و خط مقدم دفاع در برابر س��اير ملت هاي عرب و 
مس��لمان قرار دهد و از همين رو اجازه نمي دهند كه حكومت اين كش��ور بيش از اين 
روابط نزديك خود را با اين رژيم ادامه دهد؛ چراكه رژيم صهيونيستي، اردن را يك مانع 

1. پايگاه اطالع رسانی فارس نيوز، 90/9/18.
 www.farsnews.com

2. سلمان رضوی، مؤسسه تحقيقات و پژوهش های سياسی علمی ندا، 1391/1/21.
www.nedains.com
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امنيتي در برابر هجمه مسلمانان و اعراب قرار داده است.1 اين در حالي است كه مواضع 
گروه هايي مانند اخوان المسلمين اردن كه جايگاه آن ها در اين كشور در حال بهبود است 
نيز نشان دهنده بروز چالش هاي مهمي براي اسراييل در اردن مي باشد. همام سعيد ناظر 
عام جمعيت اخوان المسلمين اردن در سوم سپتامبر 2011 طي سخناني تصريح كرد 

هم اكنون داليل زيادي براي لغو پيمان صلح اردن � اسراييل وجود دارد.2 

سوریه 
در حال حاضر نقاط اصطكاك روابط سوريه با اسراييل موضوعاتي چون گروه هاي مبارز 
فلسطيني در دمش��ق، بلندي هاي جوالن و ارتباط س��وريه با ايران مي باشد. اين نقاط 
اصطكاك سبب مي شود تا ميزان تأثيرپذيري اسراييل از تحوالت سوريه قابل مالحظه 
باشد. در مجموع دو ديدگاه در اسراييل و بين مقامات اين رژيم درباره تحوالت سوريه 
وجود دارد كه از شكاف بين ديدگاه هاي اسراييلي در اين حوزه حكايت مي كند. برخي در 
اسراييل بر اين باورند كه تغيير در سوريه با تضعيف دشمنان مهم اين رژيم مانند حماس 
و حزب اهلل همراه خواهد بودكه اين مس��ئله در جهت منافع امنيتي اين رژيم است. اما 
در مقابل، گروهي ديگر معتقدند تغيير رژيم بشار اسد و بي ثباتي در اين كشور با تقويت 
بي نظمي و به قدرت رسيدن اسالم گرايان افراطي همراه خواهد بود و باعث شكل گيري 
تهديدهاي جدي تري براي اسراييل مي ش��ود. با اين حال يك نتيجه گيري و باور كلي 
نيز در اسراييل وجود دارد كه به دليل مشغول بودن سوريه به امور و چالش هاي داخلي 
خود براي ماه ها و حتي سال هاي آينده، ثبات اسراييل كماكان تداوم خواهد داشت. به 
عالوه اينكه، درباره تحوالت سوريه و تأثيرگذاري آن بر منافع امنيتي اسراييل در مؤسسه 

مطالعات امنيت ملي اسراييل،3 چهار سناريو پيش بيني شده است:
سناريوي نخست، باقي  ماندن بشار اسد در قدرت است و در صورتي كه اسد در قدرت 
باقي بماند بيشترين تالش خود را به تقويت رژيم در داخل و پر رنگ كردن مشروعيتش 
در س��طح جهاني معطوف خواهد كرد؛ بنابراين از رويارويي با اس��راييل پرهيز خواهد 
كرد. سناريوي دوم، س��قوط حكومت اس��د و بي ثباتي داخلي در بلندمدت است و اين 
بي ثباتي با تضعيف سوريه، مي تواند باعث تقويت نفوذ ايران و اقدام عليه اسراييل از سوي 

1. پايگاه اطالع رسانی فارس نيوز، 1391/7/5.
 www.farsnews.com 

2. سلمان رضوی، همان.
3.The Israel National Security Studies (INSS)
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گروه هاي مختلف ش��ود كه به رغم كاه��ش تهديدهاي 
نظامي عليه اسراييل به افزايش بي ثباتي مرزي آن منجر 
مي شود. سناريوي س��وم، ظهور رژيم س��ني با رويكرد 
نظامي ضداسراييلي قوي تر است كه باعث كاهش نفوذ 
ايران مي ش��ود اما مي تواند به رويكرد تهاجمي تر سوريه 
عليه اسراييل و حتي تالش براي بازگرداندن بلندي هاي 
جوالن منجر ش��ود. س��ناريوي چهارم، ثبات در س��وريه تحت رژيم��ي دموكراتيك با 
جهت گيري غربي اس��ت كه ممكن اس��ت لزوماً باعث ايجاد پيمان صلح بين دو طرف 
نشود، اما فشار بر اسراييل براي انعقاد قرارداد صلح و بازگرداندن جوالن را افزايش دهد. 
در مجموع نتيجه گيري اين مؤسسه اسراييلي اين است كه سناريوها و وضعيت احتمالي 

در سوريه باعث بدتر شدن اوضاع اسراييل نمي شود.1

دیگر کشورهاي عربي 
در مورد ساير كشور های عربی می توان گفت كه چون ساختار سياسي آن ها، ساز وكاري 
دموكراتيك نداش��ته و عمدتاً حاكماني ديكتاتور يا س��لطنت هاي موروثي بر س��ر كار 
می باشند، رابطه اي نزديك با امريكا دارند. رابطه  نزديك هر كشوري با امريكا عمدتاً به 
معناي نبود خصومت ميان آن دولت و رژيم صهيونيستي است. به بيان ديگر، نظام هاي 
ديكتاتور عربي عمدتاً رابطه اي نزديك با اس��راييل دارند و از آنجايي كه با س��قوط اين 
نظام ها، نظام هايي مردمي قدرت را به دست مي گيرند، مخالفت با اسراييل به مطالبه اي 
عمومي در ميان ملل مسلمان تبديل می ش��ود. در نتيجه، نظام هاي جديد مردمي در 
كش��ورهاي عربي، عمدتاً در جهت خالف اميال و منافع رژيم اسراييل حركت مي كند. 
در مجموع مي توان گفت كه به طور كلي جريان بيداري اسالمي در راستاي حمايت از 
فلسطيني ها و روند رو به افزايش مخالفت با اس��راييل حركت مي كند كه اين امر براي 
اس��راييلي ها ناخوش��ايند بوده و طبيعتاً آنان براي كاهش آثار منفي اي��ن امر بر روابط 

خارجي خود، اقداماتي را انجام مي دهند.

مهندسي اسرایيلي ل امریکایي بيداري اسامي در قالب مدیریت بهار عربي 
تحوالت سياسي اخير در كش��ورهاي عربي در قالب بيداري اسالمي، پس از رقم زدن 

1. سلمان رضوی، همان.

یکی از مهم ترین نشانه های 
انزوای سياسی اسرایيل، 
جدید  نظم  شکل گيری 
اسالمی و احاطه اسرایيل 
در این نظم جدید، پس از 
جریان بيداری اسالمی است
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وضعيتي نامطلوب براي منافع امريكا و صهيونيس��ت ها، با برنامه »مهندسي و مديريت 
بهار عربي« روبه رو شده اس��ت. در اين راس��تا، جهان عرب از منظر استراتژي امنيتي 

صهيونيسم، به چهار گروه قابل تقسيم می باشد: 
1. گروه موسوم به »هالل خصيب« كه سوريه يا عراق به تناوب رهبري آن را عهده دار 

مي شوند. 
2. گروه »حوزه نيل« كه مصر، مهم ترين كشور آن است. 

3. گروه »شبه جزيره عربي« كه عربستان، مهم ترين كشور آن است.
4. گروه »مغرب عربي« كه مغرب و الجزاير، مهم ترين در اين كشورها هستند.

از اين رو، اس��راييل با توجه به اولويت ه��اي امنيتي اش با هر ي��ك از گروه هاي فوق، 
برنامه اي را در دست اجرا دارد. مهم ترين محورهاي عملكرد اسراييل عبارت اند از: 

همکاري با گروه اول
در اين زمينه، مالحظات سه گانه زير قابل توجه است: 

1. استراتژي اسراييل در گذشته مبتني بر اشغال اردن و تجزيه آن بود تا از اين طريق 
بتواند ضمن بس��ط حوزه خود، محلي را براي كوچاندن اعراب فلسطيني بيابد و از اين 
طريق، فلسطين را از اعراب خالي س��ازد؛ اما فعاًل از اشغال اردن به خاطر مشكالتي كه 
دارد چشم پوشيده و سياست همكاري را به ويژه در حوزه اقتصادي پيشه خود ساخته تا 
از اين طريق از تبديل اردن به يك كشور مخالف جدي اسراييل ممانعت به عمل آورد. 

2. اس��تراتژي امنيتی گذش��ته اس��راييل مايل به تجزيه لبنان به پنج قس��مت بود. 
قسمت هاي پنجگانه دروزي، ماروني، شيعي، س��ني واقع در طرابلس و دولت سني اي 
در بيروت. اين تقس��يم بندي، به از بين رفتن واحد سياس��ي مس��تقلي به نام لبنان كه 
مي توانس��ت در مقابل اسراييل ايس��تادگي كند، منجر مي ش��د و بدين ترتيب، خيال 
صهيونيست ها را از سوي يكي از بزرگترين كانون هاي ضدامنيتي شان آسوده مي ساخت. 
اما متعاقباً اين برنامه مورد ترديد جدي قرار مي گيرد و تقسيم بندي فوق، بي ارزش و غير 
ممكن مي شود. اس��راييل به دنبال رهايي خود از گرداب مهلكي به نام لبنان است تا در 

آينده بتواند با آن به معارضه برخيزد. 
3. مطابق استراتژي امنيتي اسراييل، تقسيم شدن هر يك از دو كشور سوريه و عراق 
نيز مي توانست تأمين كننده  منافع اسراييل باشد. در عراق مي توان به مقوله قوميت ها 
دامن زد و در سوريه به گرايش هاي ديني؛ اما فعاًل و در فضاي نظم جهاني جديد، اسراييل 
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دريافته كه اجراي چنين طرحي، نه ممكن است و نه مفيد است. امروزه اسراييل بيشتر 
به دنبال بهره وري از گرايش ها و منازعاتي است كه كم و بيش در اين كشورها وجود دارد. 

مانند منازعات قومي در لبنان و مصر يا گرايش هاي جدايي طلبانه در عراق و سودان.1

برخورد دوگانه با گروه دوم
اس��راييل ضمن تأكيد بر جايگاه عال��ي و مقتدرانه مصر در جهان ع��رب، به منازعات 
داخلي بين مسلمانان و قبطي ها دامن زده تا از اين طريق دولت مركزي تضعيف گردد. 
شكل گيري چندين دولت محلي ضعيف در مصر و فقدان يك دولت مركزي قوي، آرمان 
جنبش صهيونيستي به ش��مار مي رود كه در نهايت ضريب امنيتي اسراييل را افزايش 
مي دهد. در خصوص ساير كشورهاي اين گروه، تجزيه آن ها يا حداقل ضعيف شدن آن ها 
در معادالت منطقه اي مي تواند به نفع اسراييل تمام شود؛ چراكه از اين طريق اسراييل 

مي تواند به منابع طبيعي نيل دست يافته، اهرم فشاري بر مصر بيابد. 

همکاري با واسطه با گروه سوم
در ارتباط با شبه جزيره و به ويژه عربستان، اسراييل بيشتر به اياالت متحده امريكا چشم 
دوخته؛ چراكه روابط اين گروه با امريكا تنگاتنگ اس��ت. بنابراين، نزديكي با اسراييل، 
به ويژه در حوزه روابط اقتصادي و عقد قراردادهاي مختلفي كه امنيت اسراييل را تضمين 
كند، با توجه به نفوذ امريكا در اين گروه و حمايتش از اس��راييل، بهترين طرح به شمار 

مي آيد.

تحميل انزوا گزیني در خصوص گروه چهارم
اسراييل براي نيل به اهداف امنيتي خود، به جدا كردن كشورهاي مغرب عربي از ديگر 
كشورهاي جهان عرب تمايل دارد. كش��ورهاي اين حوزه با گراييدن به اتحاديه اروپا و 
بسط اقتصاديشان با اين اتحاديه، منش و سياست مستقلي را مي يابند كه علي القاعده 
آن ها را از همسويي با جهان عرب در كليه موضوعات و از آن جمله، مسئله اسراييل باز 
مي دارد. نتيجه آن كه، اسراييل در پي نفي وجودي مستقل، به نام »فلسطين« بر روي 
نقشه جغرافيايي است و براي اين منظور، روش هاي مختلفي از مذاكره، مبارزه، كشتار 

1. عبدالوهاب المسيری، آريه نائور و الی پوده، »بحث امنيتی اسراييل؛ مبانی نظری و مالحظات عملی«، اصغر 
افتخاری، نشريه علوم سياسی، 1379، ش5، ص142�141.
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و... را پيشه مي نمايد. در اين راستا، سعي اسراييل بر آن است تا مسئله فلسطين از شكل 
فراگيرش كه به تمام كشورهاي عربي � اسالمي مربوط اس��ت خارج شود و تا حد يك 
مس��ئله داخلي يا پديده اي قطعي كه چاره اي جز پذيرش آن وجود ن��دارد، تنزل يابد. 
سياس��تي كه منجر به اتخاذ موضع گيري هاي متفاوتي از سوي كشورهاي عربي شده 
و ش��اهد نزديكي پاره اي از آن ها به اسراييل و تحكيم روابطش��ان � در عين تجاوزگري 

اسراييل به فلسطين و دشمني اش با جهان اسالم � مي باشيم.1

تأثير بيداری اسامی بر امنيت اسرایيل 
هر چه از روند بيداری اس��المی در خاورميانه و ش��مال آفريقا می گذرد، نگرانی های 
رژيم صهيونيستی نسبت به موجوديت خود در منطقه و آسيب های وارده به حصارهای 
امنيتی و استراتژيك خود بيشتر می شود. اين نگرانی و هراس از آينده، در رفتار و گفتار 
صهيونيست ها مشهود است. اما از زاويه اي ديگر مي توان تأثير انقالب های عربی و بيداري 
اسالمي بر امنيت اسراييل را در چارچوب گزاره ها و سرفصل هاي زير مورد بررسي قرار 

داد:

چالش های استراتژیک اسرایيل
ترس از افكار عمومی ضدصهيونيس��تی در كش��ورهايی كه انق��الب رخ داد: نخبگان 
اسراييلی در خصوص عامل اول به نمونه مصر اش��اره می كنند كه دموكراسی ناتمام در 
اين كشور و به قدرت رس��يدن اخوانی ها در آن به جای برقراری آرامش و ثبات در اين 
كشور موجب بروز هرج و مرج و ناآرامی در آن شده است. همچنين آن ها تأكيد می كنند 
انقالب های عربی موجب ش��دند تا مردم وارد عرصه سياسی و تصميم گيری ها شوند و 
اين می تواند برای اسراييل بسيار گران تمام ش��ود، چون بی ترديد افكار عمومی عربی 
نظام های جديد را به خاطر رابطه با اسراييل سرزنش خواهند كرد. اين در حالی است كه 
اين نخبگان بر احتمال دستيابی نظام های جديد عربی بر سالح ها و تجهيزات تسليحاتی 
جديد اش��اره می كنند كه تا پيش از آن امكان دس��تيابی بر آن ها وجود نداش��ت و اين 

موضوعی بسيار نگران كننده برای تل آويو است.
تحوالت ژئوسياسی در خاورميانه؛ ترس از سقوط احتمالی خاندان سعودی: اما دومين 

1. عبدالوهاب المسيري، آريه نائور و الی  پوده، »بحث امنيتی اسراييل؛ مبانی نظری و مالحظات علمی«، ترجمه 
اصغر افتخاری، نشريه علوم سياسی، 1379، ش5، ص142�141.
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عاملی ك��ه نخبگان اس��راييلی ب��ر آن تأكيد 
دارند، تحوالت ژئوسياسی است كه در تغيير 
موازنه قوا به زيان اسراييل نمود پيدا می كند. 
افزون بر اينكه اين تغيير موازن��ه قوا به زيان 
نفوذ و اقتدار امريكا در منطقه نيز خواهد بود 
و در اين ميان اگر امريكا حمايت های خود از 
اسراييل را افزايش ندهد و قدرت بازدارندگی 
آن را تقويت نكن��د، بازتاب ه��ای منفی اين 
اوضاع بر امنيت اسراييل بسيار بيشتر خواهد 
بود. آن ها در اين ميان به افزايش اقتدار و نفوذ 
دو بازيگر منطقه ای يعنی اي��ران و تركيه در 
منطقه و در كشورهای عربی اشاره می كنند و تأكيدی ويژه بر برنامه هسته ای ايران دارند 
كه در رأس همه مناقشه های امنيتی محافل صهيونيستی قرار دارد. اين نخبگان اگرچه 
سقوط نظام سوريه را موجب تضعيف موقعيت ايران و حزب اهلل می دانند، اما از بی ثباتی 
در سوريه و امكان سرايت آن به كشورهای همجوار ابراز نگرانی می كنند كه در رأس اين 
كشورها اردن و عربستان قرار دارد. به ويژه رژيم سعودی كه سقوط آن تا حدود زيادی 

محور دشمن مقاومت و از جمله ايران را تضعيف خواهد كرد.1 

گسترش و تقویت مردم ساالري اسامي در منطقه
بي شك يكي از اهداف مهم خيزش هاي اخير در خاورميانه، اصالح ساختار سياسي به 
منظور افزايش مشاركت مدني و آزادي هاي سياسي و اجتماعي در كشور است؛2 اين در 
حالي است كه با توجه به ماهيت ديني اين خيزش ها، در تمام منطقه از مصر تا بحرين، 
گروه هاي اسالمي اصلي ترين سازمان دهندگان تحوالت بوده اند و پس از اين هم در هر 
گونه ساختار سياسي كه در اين كشورها شكل بگيرد، نيروهاي اسالم گرا، جايگاهي ويژه 
خواهند داش��ت. به عنوان نمونه مي توان به پيروزي های اخوان المسلمين در انتخابات 

1. انقالب های عربی؛ نگرانی های امنيتی و استراتژيك اسراييل، 1391/12/16، دبيرخانه دائمی مجمع جهانی 
بيداری اسالمی.

 http://islamic-awakening.ir
2. س��يد جالل دهقانی  فيروزآبادی و مهدی فرازی، »بيداری اس��المی و امنيت جمهوری اسالمی«، فصلنامه 

مطالعات انقالب اسالمی، 1391، ش28، ص165.

عواملي نظير سقوط حکومت هاي 
همسو با دولت اسرایيل در برخي 
کشورهاي عربي منطقه خاورميانه، 
کاهش سطح همکاري هاي کشورهاي 
گفتمان  تقویت  و  منطقه  عربي 
اسرایيل ستيزي، بحران اقتصادي 
جهاني و ناتواني اسرایيل در افزایش 
چشم گير بودجه هاي نظامي خود و... 
همگي در منزوي شدن اسرایيل در 
منطقه و در ادامه کاهش امنيت سياسي 

و نظامي آن مؤثر بوده است
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مجلس مصر و هم چنين انتخاب محمد مرسی به عنوان رئيس جمهور اين كشور و حزب 
اس��الم گراي النهضه تونس در انتخابات مجلس مؤسسان اين كش��ور اشاره داشت. در 
همين راستا، عبدالرحيم كيب نخست وزير جديد ليبي در يكي از اظهارات خود گفته بود 
كشورش دولت اسالمي خواهد بود و اسالم منبع قانونگذاري در آن مي باشد. هم چنين 
راشد الغنوشي رئيس حزب النهضه تونس نيز گفته است كه تونس مي خواهد نمونه اي 
از كشور اسالمي را بس��ازد كه از اسالم صفت تروريس��م، تعصب، تندروي و دشمني با 

دموكراسي را كه غرب بر مسلمانان برچسب مي زند، بزدايد.1 
رهبر معظم انقالب اسالمی در كنفرانس حمايت از انتفاضه فلسطين فرمودند: 

رئيس جمهور امريكا مي گويد كه امنيت اس��راييل خط قرمز اوس��ت. 
بدانيد اي��ن خط قرمز اوباما و امثال او به دس��ت ملت های به پاخاس��ته  
مسلمان شكسته خواهد شد. آنچه رژيم صهيونيست را تهديد مي كند، 
موشك های ايران يا گروه های مقاومت نيست، تا در برابر آن سپر موشكی 
در اينجا و آنجا به پا كنند؛ تهديد حقيقی و بدون عالج، عزم راسخ مردان 
و زنان و جوانانی در كشورهای اسالمی است كه ديگر نمي خواهند امريكا 
و اروپا و عوامل دست نشانده شان بر آنان حكومت و تحكم و آنان را تحقير 

كنند.2 
بي شك حضور ساختارهاي مردم ساالر و مبتني بر ش��ريعت اسالمي نه تنها مي تواند 
از امنيت رژيم صهيونيس��تي در منطقه و جه��ان بكاهد، بلكه می توان��د زمينه را براي 
همكاري هاي گسترده ميان ايران و دولت هاي انتخابي در كشورهاي عربي، فراهم آورد 

كه اين امر خود بر امنيت اسراييل تأثيرگذار خواهد بود.

تقویت گفتمان مقاومت اسامي و تضعيف گفتمان سازش 
امروز رژيم صهيونيستی مهم ترين ش��ريك خود را در زمينه مسائل امنيتی از دست 
داده است و ديگر ديواری ميان مصر و فلسطين اشغالی به  عنوان حافظ امنيت اسراييل 
وجود ندارد. امروز بحث باز ش��دن گذرگاه رفح به صورت كامل و به منظور عبور نه تنها 
افراد، بلكه انتقال محموله ها و... به صورت جدی مطرح است. امروز مردم مصر خواستار 
تجديدنظر اساسی در توافق نامه كمپ ديويد می باشند. مصر امروز برخالف مصر مبارك 

1. فاطمه مرسلی، پايگاه خبری كيهان نيوز، 1390/12/14.
 www.KeyhanNews.ir

2. بيانات مقام معظم رهبری، كنفرانس حمايت از انتفاضه فلسطين، 1390/7/9.
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نه تنها همكاری امنيتی با رژيم اشغالگر ندارد بلكه به هنگام تعرض اسراييلی ها به غزه، 
وزير خارجه مصر برای اسراييلی ها خط و نشان می كشد و به اين رژيم هشدار می دهد. 
دومين آسيب مهم وارده به رژيم صهيونيستی آسيب اقتصادی از رهگذر متوقف ساختن 
انتقال گاز از مصر به فلس��طين اشغالی می باشد. اس��راييلی ها به رغم آنكه منابع انرژی 
مصر را به كمتري��ن بها به يغما می بردن��د، اما همواره در كن��ار امريكايی ها كمك های 
مالی مستقيم و غير مستقيم )نظامی( خود را كه حدود سه ميليارد دالر در سال برآورد 
می شود را به رخ می كشيدند و ملت و دولت مصر را به خاطر پرداخت اين كمك ها تحقير 
می كردند؛ تا حدی كه گاهی حتی شخص مبارك به صدا درآمده و تحت فشارهای شديد 
افكار عمومی مصر به موضع گيری عليه امريكا و رژيم صهيونيستی می پرداخت. سومين 
آسيب مهم وارده به رژيم صهيونيستی، مواجه شدن با چالش امنيتی در كرانه باختری 
از رهگذر آش��تی فتح و حماس با مديريت مصر انقالبی می باشد؛ به طوری  كه اين رژيم 
صهيونيستی نتوانست خود را كنترل نموده و س��كوت اختيار كند و موضع گيری آ ن ها 
عليه اين توافق، گوياترين دليل و شاهد بر ناخرس��ندی آنان از اين توافق است. در اين 
راستا كار به جايی رسيد كه حتی نتانياهو از محمود عباس، رئيس تشكيالت خودگردان 
فلسطين خواس��ت توافق با حماس را رها نموده و به صلح با اسراييل روی آورد. آشتی 
فتح و حماس بدون ترديد، نتيجه غيرمس��تقيم بيداری اسالمی است. بيداری اسالمی 
در مصر، تونس و ساير كشورهای منطقه تأثيرات مستقيم خود را بر تضعيف بنيان رژيم 

صهيونيستی بر جای نهاده است.1 
در جهان عرب و به ويژه در افكار عمومي اين كشورها، مس��ئله  فلسطين و اسراييل از 
اهميت ويژه اي برخوردار است. ايران در كنار سوريه و حزب اهلل لبنان، همواره قائالن به 
گفتمان مقاومت اسالمي در مقابل اسراييل محسوب شده اند كه از نيروهاي معتقد به اين 
گفتمان در نوار غزه از جمله حماس، حمايت مادي و معنوي مي كنند. با آغاز خيزش هاي 
اسالمي در منطقه خاورميانه، نوعي همسويي رفتاري از دولت هاي منطقه را در حمايت 
از گفتمان مقاومت اسالمي و افزايش فاصله از گفتمان سازش شاهد بوديم. از يك سو در 
بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در مورد بيداري اسالمي، همچون گذشته، بر حمايت 
ملت از گفتمان مقاومت تأكيد ويژه اي ش��د و دولت تركيه نيز از شكستن محاصره  نوار 
غزه و بازگشايي نوار مرزي رفح توسط شوراي انتقالي مصر، حمايت كرد. از سوي ديگر، 

1. آسيب های وارده به حصار استراتژيك اس��راييل، دفتر حفظ و نش��ر آثار حضرت آيت اهلل العظمی خامنه ای، 
.1390/2/19

www.Khamenei.ir 
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موضع رهبر تشكيالت خودگردان فلسطين و كشورهايي چون عربستان و قطر نيز، كه 
خود در جريان سازش قرار داشتند، با توجه به شرايط منطقه چندان نفوذ قابل اعتنايی 
ندارد.1 بي ترديد نحوه برخورد ملت هاي حاضر در خيزش بيداري اسالمي مانند رويكرد 
مصر در لغو محدوديت ها و تبادالت با نوار غزه پس از س��قوط رژيم مبارك، نيز مؤيدي 
بر تقويت گفتمان مقاومت و تضعيف گفتمان س��ازش با اسراييل است كه اين امر خود 

رابطه اي مستقيم با امنيت اسراييل خواهد داشت و بر آن تأثيرگذار خواهد بود. 

انزواي سياسي اسرایيل
يكی از مهم ترين نشانه های انزوای سياسی اسراييل، شكل گيری نظم جديد اسالمی 
و احاطه اسراييل در اين نظم جديد، پس از جريان بيداری اسالمی است. در اين راستا 
كوخافی، رئيس س��ازمان اطالعات نظامی اس��راييل اعالم كرد بر اس��اس برآوردهای 
ساليانه، اسراييل از اين پس در منطقه ای زندگی خواهد كرد كه حكومت های اسالمی 
جديد او را از هر طرف احاطه كرده اند. كوخافی با اعالم اين مطلب به گزارشی اشاره كرد 
كه رؤسای سرويس های امنيتی اين رژيم پيرامون آينده منطقه تهيه كرده اند و در آن 
اعالم شده است كه تغييرات جاری در خاورميانه، منطقه را به سوی تنش های فراگيری 
در نتيجه سيطره اسالم خواهان بر كرسی های حكومتی در بسياری از كشورهای محيط 
اسراييل سوق می دهد. كوخافی مدعی شد در سال آينده خاورميانه به منطقه بی ثباتی 
در نتيجه »نظم اسالمی« تبديل خواهد ش��د و شايد وضع از همينی كه هست بدتر نيز 
بشود. اشاره او به نظم اسالمی، همان بيداری اسالمی بود. درد اسراييل امروز فقط ايران 
نيست، هر چند طی اين سال ها دائماً كوشيد تا تنها دژ اسالمی جهان را به تسليم وادارد 
و نتوانس��ت. درد امروز اسراييل ليست بلندبااليی از نام كش��ورها در منطقه است كه يا 
تسليم اسالم خواهان شده اند يا در شرف تس��ليم اراده آنان هستند، درد امروز اسراييل 
بازگشت دوباره حكومت ها به دامان اسالم، فتح دوباره منطقه به دست مسلمانان انقالبی، 

محاصره اش توسط منظومه ای از كشورهای اسالمی است.2 
عواملي نظير س��قوط حكومت هاي همس��و با دولت اس��راييل در برخي كش��ورهاي 
عربي منطقه خاورميانه، اصالح س��اختارهاي سياس��ي در برخي كش��ورهاي همسو با 
اس��راييل در منطقه، كاهش س��طح همكاري هاي كش��ورهاي عربي منطقه و تقويت 

1. سيدجالل دهقاني فيروزآبادی و مهدی فرازي، همان، ص171-172.
2. اسراييل در محاصره نظم نوين اسالمی، دبيرخانه دائمی مجمع جهانی بيداری اسالمی، 1391/6/16.

 http://islamic-awakening.ir
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گفتمان اسراييل ستيزي، افزايش تنفر از امريكا در افكار عمومي منطقه و كاهش نفوذ و 
تأثيرگذاري اين كشور بر دولت هاي جديد در منطقه، بحران اقتصادي جهاني و ناتواني 
اسراييل در افزايش چشم گير بودجه هاي نظامي خود، همگي در منزوي شدن اسراييل 
در منطقه و در ادامه كاهش امنيت سياسي و نظامي آن مؤثر بوده است.1 مجموعه  عوامل 
سبب شده است كه اين باور به وجود بيايد كه اسراييل پس از پيمان كمپ ديويد، هرگز 
تا اين اندازه در فشارهاي گوناگون امنيتي و انزواي سياسي در منطقه قرار نداشته است.
رژيم اسراييل با توجه به سلسله تغييرات داخلی و تحوالت گسترده در سطح منطقه 
خاورميانه، سياس��ت ها و راهبردهای امنيتی و سياس��ی خود را به گونه ای ديگر طرح 
می كند. عقب نشينی از س��رزمين های اش��غالی كرانه غربی و تعريف مرز، تالش برای 
پذيرش و جذب در محيط پيرامونی، حفظ برتری نظامی، اقتصادی و فناوری در سطح 
منطقه و استمرار جلب حمايت امريكا و اروپا، از مهمترين راهبردهای امنيتی اسراييل 
در طی سال های آتی خواهد بود. اين سياس��ت های راهبردی از حمايت افكار عمومی 
داخل اسراييل نيز برخوردار است. رژيم صهيونيستی با توجه به واقعيت های اجتماعی 
و بر هم خوردن توازن قوا و توازن جمعيتی بين اعراب و يهوديان طی چند دهه گذشته، 
و با هراس از به اقليت افتادن جمعيت يهوديان، حفظ اس��راييل را به عنوان »كشوری 

يهودی و دموكراتيك«، در اولويت قرار داده است.2 

1. سيدجالل دهقاني فيروزآبادی و مهدی فرازي، همان، ص173.
2. محمود دهقانی، »اسراييل از نگاه ديگر«، مركز تحقيقات استراتژيك، 1387/2/23.

www.csr.ir
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سومين روز سومين ماه1

شمس الدين رحمانی

سوم خرداد س��ال 1361 روز آزادس��ازی خرمش��هر، يكی از روزهای فوق العاده مهم 
در تاريخ جنگ و انقالب  اس��المی ايران اس��ت و درباره آن مطالب و مس��ائل مختلفی 
مطرح و اهميت آن تذكر داده شده است. اما از جهت ارتباط اين روز با مطامع و مقاصد 
صهيونيس��ت ها چه در منطقه خاورميانه و چه در س��طح جهانی، هنوز مطالب فراوانی 

هست كه بايد به آن ها هم توجه نمود تا ابعاد عظيم اين واقعه، روشن شود.
اين كه امام عظيم الشأن فرمود »خرمشهر را خدا آزاد كرد« نشان از عظمتی دارد كه امام 

برای اين واقعه قائل بوده است و اين تعبير را برای موارد ديگر به كار نبرد. 
نگارنده اين س��طور با بضاعت اندك خود، برخی مواردی را كه گمان می كند اهميت 

دارد و گفته نشده در اين مجموعه گردآوری كرده است.
به عنوان يك زمينه و مدخل، توجه به اين معنا ضروری اس��ت كه وقايع فلس��طين و 
صهيونيسم در طول يكصد و پنجاه سال اخير، به طور مداوم با رخدادهای ايران و دنيای 

1. پيش در آمدی از اين موضوع در شماره 19 از همين فصلنامه با عنوان »پروژه هشتاد« منتشر شده است.
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اسالم مرتبط، متصل و همراه بوده است؛ در زير به برخی از آن ها كه واضح تر و مشخص تر 
است اشاره می شود.

تقارن ها
1. اواخر قرن نوزدهم ميالدی، هم مقدمات مش��روطيت غيرمش��روع در ايران فراهم 
می شد؛ هم نفوذ اروپايی ها در سراسر اجزاء دولت عثمانی گسترش می يافت و هم با تبليغ 
و ساماندهی ماركسيسم، مقدمات اضمحالل روسيه تزاری فراهم می گشت. گفتنی است 
كه در قرن نوزدهم سراسر اروپا در قبضه اقتصادی و سياسی خانواده روچيلد و يهودی ها 
قرار گرفته بود؛ ولی هنوز روسيه و عثمانی مقاومت می كردند � كه هر دو با يهودی ها و 
فراماسون ها مخالف بودند� و ايران هم با سنت های اسالمی و شيعی، هنوز نمی توانست 

نقش قربانی را برای استعمار يهودی بازی كند. 
2. در سال 1905، هم در ايران و عثمانی انقالب مشروطه غيرمشروعه به انجام رسيد 
و هم در مسكوی روسيه يك شورش عظيم روی داد كه مقدمه انقالب اكتبر شد. در هر 

سه مورد نقش اصلی يهودی ها و فراماسون ها، كاماًل بارز بود.
3. جنگ جهانی اول )1918�1914( گويی س��ازمان داده ش��د تا موان��ع كار يهود و 
فراماسون ها برطرف شود و آن ها در پايان جنگ به مقاصد عمومی و جهانی خود برسند.

4. يك سال قبل از پايان جنگ، در سال 1917 وقايع زير رخ داد:
� صدور اعالميه بالفور توس��ط وزير خارجه انگليس خطاب به »ل��رد روچيلد« برای 

تشكيل كانون ملی يهودی ها در فلسطين. 
� پيروزی بلشويك ها در روسيه با تأمين هزينه های انقالب به وسيله ثروتمندان يهودی 
امريكا از قبيل يعقوب شيف و با رهبری اكثريت يهودی در همه مراحل هدايت و پيروزی 

كمونيست ها.
� تمهيد »ش��ورای روابط خارجی« در امريكا كه شامل س��رمايه داران بزرگ يهودی 

امريكا و گرداننده اصلی امريكا از آن روز تاكنون بوده است. 
� ايجاد قحطی عمدی به وسيله انگليسی ها در ايران )1919�1917( و از پا درآمدن 8 

تا 10 ميليون نفر از مردم ايران؛ و روی كارآوردن سلسله يهودی االصل پهلوی.1
5. در سال 1929 اولين درگيری وسيع بين مسلمانان فلسطينی و جهودهای مهاجم 

1. موارد ذكرشده را با برخی اسناد آن می توان در دو كتاب از نگارنده مالحظه كرد:
� خفاش و خورشيد، شمس الدين رحمانی، حاميان آزادی قدس، 1391.

� نظام نوين جهانی، شمس الدين رحمانی، پيام آزادی، 1371.
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رخ داد كه موجب صدها كش��ته و زخمی ش��د. در ايران در اين س��ال )1308 هجری 
شمسی( با شروع موضوع كشف حجاب، مردم را به گرفتاری داخلی سرگرم كردند. 

6. در سال 1935 عزالدين قسام، روحانی بزرگوار فلسطينی به شهادت رسيد. در ايران 
اين سال )1314( مقارن شدت ناگهانی كشف حجاب و برگرفتن عمامه از سر روحانيون 

بود.
7. 1947 و 1948: اعالم اس��تقالل دولت خونخوار و جعلی صهيونيس��تی؛ پيروزی 
انقالب چين؛ پيروزی انقالب هند در مقابل اس��تعمار انگليس و جدا ش��دن پاكستان 

مسلمان از هند غير مسلمان.
8. 1967: جنگ شش روزه اسراييل با سه كشور مصر، سوريه و اردن؛ و به انجام رسيدن 

اصالحات ارضی1 )1346( در ايران.
9. 1970: جنگ داخلی پاكستان و جدا شدن پاكستان شرقی )بنگالدش( از پاكستان 
غربی؛ كشتار فلس��طينيان در اردن به دست ارتش آن كش��ور و ملك حسين؛ تشكيل 
كنفرانس صلح بين ياسر عرفات و ملك حس��ين و مرگ ناگهانی عبدالناصر و روی كار 

آمدن سادات.
10. 1973: جنگ رمضان و قهرمان سازی سادات و نمايش پيروزی در ابتدای جنگ و 
تحريم نفتی و شوك اول نفت كه مقدمه تشكيل كميسيون سه جانبه و نظم نوين جهانی 

از جانب امريكا و راكفلر بود.
11. 1979: پيروزی انقالب اس��المی ايران در س��ال 1357؛ در اين سال شوروی به 
افغانستان حمله كرد تا يك كشور فارس��ی زبان محروم هم مرز با ايران به انقالب وصل 
نشود؛ امام موسی صدر ربوده شد تا شيعيان لبنان بی رهبر شوند؛ قرارداد كمپ ديويد به 

دست سادات با اسراييل بسته شد. در ايران دولت بازرگان تشكيل شد.
گفتنی است كه برنامه ريزان نظم نوين جهانی از قبل برنامه ای به نام »پروژه هشتاد« را 
تدارك ديده بودند تا به زور نفت همه دنيا را در يك كاسه و در يك مجموعه تحت امر قرار 
دهند. شايد آن ها خيال می كردند كه از انقالب اسالمی هم می توان در آن جهت استفاده 
كرد و نخس��ت وزيری مهندس بازرگان با وزير خارجه ای چون دكتر يزدی و همراهانی 
چون اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی ها به آن ها اين امي��د را می داد كه كار كاماًل در 
دست خودشان اس��ت. اما وقايعی چون اعالم روز قدس و سپس گرفتن جاسوس خانه 

1. اصالحات ارضی، يك برنامه كاماًل اسراييلی بود برای نابود كردن كشاورزی و دامداری سنتی و مستقل ايران 
و ايجاد سلطه نفت بر مملكت؛ و برنامه آن از سال 1328 پيش بينی شده بود.
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)س��فارت امريكا در ايران( معلوم كرد كه بايد در مقابل اين انقالب شدت عمل به خرج 
دهند.

آمدن بنی صدر بر سر كار، واقعه طبس، شروع جنگ 1359، ترورهای عجيب در سال 
1360و... همگی، وقايعی بودند كه قاعدتاً هر دولت نوپا و هر انقالب تازه ای را می بايست 
از پا در می آورد. اما آن چه به كلی غرب را �  امريكا، انگليس، صهيونيست ها را � از شكست 
انقالب اسالمی نااميد كرد، آزادی خرمشهر بود؛ درست از اين نقطه است كه رفتار غرب 

شكل و ماهيتی ديگر پيدا كرد.
مفيد است كه ابتدا اشاره ای به اهميت خرمشهر داشته باشيم.

خرمشهر و نفت
خرمشهر قديمی ترين بندر ايران و در مهم ترين نقطه در خليج فارس واقع شده است. 
اش��غال خرمش��هر در همان ماه های ابتدای جنگ در واقع يعنی اشغال خوزستان و در 

اختيار گرفتن نفت ايران و سلطه بر خليج  فارس.
گفتنی اس��ت كه يكی از علل اساس��ی تش��كيل رژيم صهيونيس��تی، وجود نفت در 

خاورميانه است. 
بايد باز هم به عقب برگرديم:

صناعت جديد نفت در سال 1859 هنگامی آغاز شد كه ادوين دريك 
در اويل كريك پنسيلوانيا نخستين چاه نفت را حفر كرد... نخستين چاه 
ايران در مسجدسليمان در خرداد ماه 1287 هجری شمسی )1908 م( 
حفر شد... عمل پااليش نفت، سبب پيدايش شركت های بزرگ شد و اين 
صناعت زير نفوذ ج.د. راكفلر قرار گرفت. تا پيش از پيدا شدن موتورهای 
بنزينی و اس��تفاده از آن در اتومبيل، كاميون، تراكتور و هواپيما، موارد 
اس��تعمال فرآورده های نفت محدود بود. امروز تمدن سراس��ر جهان، 
وابس��ته به نفت و فوائد بس��ياری اس��ت كه از آن به عنوان مولد انرژی 
و سوخت و وس��يله س��اختن رنگ و دارو و بس��ياری از مواد مصنوعی 
استفاده می شود )مثل پتروشيمی(. حدود 60 درصد محصوالت نظامی 
كشتی هايی كه در جنگ دوم از امريكا صادر می شد فرآورده های نفتی 

بود...1

1. دايره المعارف فارسی، به سرپرستی دكتر غالمحسين مصاحب، ج3، ص 3042.
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قرن نوزدهم قرن صنعت س��نگين با سوخت 
ذغال س��نگ ب��ود و قرن بيس��تم ق��رن نفت با 
گسترش بسيار وسيع با سوخت نفت. به راحتی 
می ت��وان گفت ك��ه از عوامل ب��روز جنگ های 
جهان��ی اول و دوم، س��لطه بر مناب��ع نفت بود؛ 
آن چن��ان ك��ه سياس��ت های خاورميان��ه ای و 
كش��ورهای صاحب نف��ت را، اين م��اده تعيين 
می كرد. از جنگ  جهانی اول تا سال1973)يعنی 
حدود 60 سال( قيمت نفت از بشكه ای يك دالر 
و 10 س��نت به يك دالر و 30 س��نت رسيد. در 
جنگ رمضان در س��ال 1973 قيم��ت نفت به 
5 ت��ا 7 دالر صعود كرد كه در واق��ع تدبير خود 

امريكايی ها و صهيونيست ها و راكفلر بود تا ژاپن و اروپا را در مقابل برنامه پروژه هشتاد 
كميسيون سه جانبه، خاضع كنند. اما با انقالب اسالمی ايران قيمت نفت به 40 دالر و از 
آن پس با افت و خيز تا 140دالر و بيشتر رسيد و غرب را گرفتار شوك نفتی واقعی كرد.
دو خانواده يهودی روچيلد )صاحب كمپانی شل( و راكفلر )صاحب استاندارد اويل( دو 
ارباب اصلی جهان در قرن بيستم بوده اند. خانواده روچيلد، بنيان گذار اسراييل است و 

خانواده راكفلر مهم ترين پشتيبان و حامی آن.
مقام معظم رهبری در سخنرانی خود در مشهد مقدس در نوروز 1391 فرمودند: 

ايران دنبال سالح هسته ای نيست... نه توليد كرديم نه توليد خواهيم 
كرد؛ اين را می دانند، اما يك بهانه است. يك روز اين مسئله بهانه است، 
يك روز حقوق بشر بهانه است، يك روز فالن مسئله داخلی بهانه است؛ 
اما همه اين ها بهانه است. مسئله اصلی چيست؟ مسئله اصلی، حراست 
مقتدرانه نظام اس��المی از ثروت عظيم و نفت و گاز در اين كشور است. 
امروز و فردا � مثل ديروز � اقتدار اقتصادی و سياسی و به تبع آن، اقتدار 
علمی و نظامی، متوقف است به انرژی، به نفت. تا ده ها سال ديگر، دنيا 
محتاج نفت و گاز است؛ اين يك مطلب مسلم است. استكبار و قدرت های 
استكباری می دانند كه رگ حياتشان به نفت و گاز وابسته است. آن روز 
كه نتوانند اين نفت ارزان را به دس��ت بياورند، آن روز كه مجبور باشند 

آمدن بنی صدر بر سر کار، واقعه 
 ،1359 جنگ  شروع  طبس، 
ترورهای عجيب در سال 1360و... 
همگی، وقایعی بودند که قاعدتًا 
هر دولت نوپا و هر انقالب تازه ای 
را می بایست از پا در می آورد. اما 
آن چه به کلی غرب راـ   امریکا، 
انگليس، صهيونيست ها راـ  از 
شکست انقالب اسالمی نااميد 
کرد، آزادی خرمشهر بود؛ درست 
از این نقطه است که رفتار غرب 

شکل و ماهيتی دیگر پيدا کرد
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برای تهيه نفت و گاز امتياز بدهند و از زورگويی دس��ت بردارند، آن روز 
برای آن ها مصيبت بار است.«

با اين اوصاف در اختيار گرفتن خرمش��هر در ابتدای جنگ برای بعثی ها و غربی ها به 
معنی قطع رشته حيات مادی انقالب و جمهوری اسالمی ايران بود و باز پس گرفتن آن 
در ميان ناباوری و استعجاب آن ها، بدان معنی بود كه انقالب اسالمی با زور تهاجم نظامی 
شكست نمی خورد؛ چرا كه اس��تحكاماتی كه برای حفظ خرمشهر تدارك ديده بودند، 
خارج از حد و اندازه های معمول آن جنگ بود. گفته می شد كه سنگرهای مثلثی بعثی ها 
از ابتكارات صهيونيس��ت ها بوده و تداركات و تجهيزات آن ها نيز بی حساب بود. اين در 
شرايطی بود كه در ايران اوضاع و احوال، بدترين شكل و وضع ممكن را � از نظر آن ها � 

نشان می داد.
و اين چنين بود كه امام خمينی رحمت اهلل عليه فرمود:»خرمشهر را خدا آزاد كرد«.

تبعات آزادی خرمشهر
يهودی ها، صهيونيست ها و غربی ها، به خوبی فهميدند كه اين انقالب را با قدرت نظامی 

نمی توان شكست. پس چه بايد كرد؟
� جلوگيری از تبعات آن؛ 

� تدبيرها و روش های غيرنظامی؛
� تضعيف اجتماعی، سياسی، فرهنگی و اعتقادی مردم و... 

و اين گونه بود كه به فاصله 12روز پس از فتح خرمش��هر، يعنی در 16 خرداد 1361 
اسراييل به بهانه سركوب فلسطينيان، تعرض به لبنان را آغاز كرد كه نيم بيشتر جمعيت 

آن و محرومان اصلی آن كشور شيعيان بودند و ساكن جنوب لبنان.
در 14 تيرماه 1361 اسراييل با حمله سراس��ری به لبنان تا بيروت را اشغال كرد و در 

همين روزها چهار ايرانی هم � از جمله احمد متوسليان � ربوده شدند. 
و در 25 تا 27 شهريور، كشتار صبرا و شتيال رخ داد )16 تا 18 سپتامبر 1982( با آماری 

حدود چهارهزار نفر كشته از زن و مرد و كودك و پير و عموماً غيرنظامی. 
اسراييلی ها با اين حمله می خواستند اوالً بخشی از نيروهای ايران را به لبنان بكشانند 
تا صدام را نجات دهند كه امام  خمينی با تيزهوشی فهميدند و مانع شدند و گفتند »راه 

قدس از كربال می گذرد.« 
ثانياً لبنان يا الاقل جنوب لبنان را اشغال كنند و شيعيان را در اختيار بگيرند. و ثالثاً بر 
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رود ليتانی سلطه يابند و از منابع آب استفاده كنند.
اكنون با رجوع به برخی منابع اين عناصر را مورد بررسی قرار می دهيم. 

پل فيندلی و فریب های عمدی 
پل فيندلی نماينده سابق كنگره امريكا كه يك مقام مطلع در حكومت امريكا و آشنا به 

مسائل پنهان و آشكار اسراييل بود، در كتاب خود  فريب های عمدی1 نوشت:
»تا زم��ان تهاجم اس��راييل به لبن��ان در تاريخ شش��م ژوئن 19822 
پارتيزان های فلسطينی با دقت نظر و وسواس فراوان آتش بسی را كه از 
تاريخ 24 ژوئيه 1981 به اجرا درآمده بود رعايت می كردند. مرز شمالی 

اسراييل با لبنان كاماًل آرام بود و هيچ حمله ای گزارش نشده بود.
هنگامی كه در تاريخ سوم ژوئن به س��فير اسراييل در لندن سوءقصد 
ش��د مناخيم بگين نخس��ت وزير اس��راييل از اين حادثه برای توجيه 
تهاجم به لبنان اس��تفاده كرد. اين تصميم علی رغم اين واقعيت اتخاذ 
ش��د كه تحليل گران اطالعاتی اس��راييل فوراً خاطرنش��ان كردند كه 
سوءقصدكنندگان به گروه تروريستی شورای انقالبی فتح � كه هيچ گونه 
ارتباطی با ساف ندارد� تعلق داش��تند. رهبر اين گروه ابونضال بود كه 
يكی از بدترين دشمنان ياس��ر عرفات رهبر ساف به شمار می آمد. ولی 
بگين با اعالم اين كه »همه اين ها عضو ساف هستند«، دستور يك حمله 
هوايی سنگين را صادر كرد.3 اين حمله روز بعد به ادارات ساف در محله 
پرجمعيت غرب بيروت و جنوب لبنان انجام ش��د ك��ه طی آن 45 نفر 
كشته و 150 نفر مجروح شدند. تهاجم سنگين اسراييل سه روز پس از 

زخمی شدن آرگف صورت گرفت.
يكی از منتقدين با انتقاد از آريل ش��ارون وزير دفاع اس��راييل نوشته  
است: »آريل شارون كشوری نسبتاً صلح جو را كه مرزهای شمالی ما با 
آن برای تمام سال آرام بود، اشغال كرد؛ آن را چنان در گرداب ويرانی و 

1. پل فيندلی، فريب های عمدی؛ حقايقی درباره روابط امريكا و اس��راييل، ترجمه محمدحسين آهويی، دفتر 
مطالعات سياسی و بين المللی وزارت خارجه، 1378. 

2. 6 ژوئن 1982 مقارن با 17 خرداد 1361 و سالروز جنگ 1967 پيروزمندانه اسراييل است.
3. شولومو آرگف سفير اسراييل در لندن بود كه در اين ماجرا زخمی شد. عده ای به جد معتقدند كه دستور اين 

سوءقصد و زمان آن از جانب خود اسراييل بوده است.
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نابودی غوطه ور س��اخت كه اثرات مصيبت بار آن در هر گوشه و كناری 
به چشم می خورد.«

مناخيم بگين نخست وزير اسراييل گفت: ما، چشم طمع به يك اينچ 
از خاك لبنان نداريم!

اما با گذش��ت بيش از يك دهه از تهاجم 1982، اسراييل هم چنان به 
كنترل جنوب لبنان ادامه می دهد. اما تا اواخر س��ال 1992 حدود يك 
هزار تن از نيروهای اسراييل »كمربند امنيتی« در جنوب لبنان را كه در 
سال 1978 تصرف كرده و در جريان تهاجم 1982 آن را به دروازه مايل 
در داخل خاك لبنان توسعه داده بودند، در اش��غال داشتند... از همان 
ابتدای استقرار دولت اسراييل، رهبران آن كشور، آرزوی اشغال ناحيه 

جنوبی لبنان را در سر می پروراندند.1
بايد توجه داشت كه س��ال 1979 � كه در باال ذكر شد � سال پيروزی انقالب اسالمی 
ايران است كه اسراييل برای حفظ »امنيت خود« به لبنان حمله كرده و كمربند امنيتی 
درست كرد؛ و در سال 1982، بعد از فتح خرمشهر كوشيده است با همان سياست و با 

اين حمله گسترده و اشغال لبنان به اهداف خود برسد و كمربندش را محكم تر كند.
فيندلی می نويسد: 

يك هفته پس از آغاز تهاجم، نيروهای اسراييلی، در بيروت و در شصت 
مايلی مرز اسراييل بودند. تا آن زمان ناحيه جنوب لبنان در هم كوبيده 
شده بود. دويست هزار تن از س��اكنان آن منطقه آواره و حداقل بيست 

هزار تن كشته و زخمی شده بودند.2
چند سال بعد آريل شارون وزير دفاع اسراييل در 1989 گفت: 

جنگ لبنان همانند تمام جنگ های اس��راييل، اقدامی تدافعی بوده 
است. اما حتی بگين، نخست وزير اسراييل بر اين باور نبود كه تهديد از 
جانب لبنان به اندازه ای س��همگين بوده كه اسراييل چاره ای جز دست 
يازيدن به جنگ نداش��ت. بگين طی نطقی در كالج دفاع ملی اسراييل 
اظهار داشت: اسراييل سه جنگ را پشت سر گذاش��ته كه در آن ها راه  
ديگری جز آغاز جنگ نداشت ولی در س��ه جنگ ديگر می توانست راه 

1. همان، ص63�62.
2. همان، ص 65. ساكنان جنوب لبنان اكثراً شيعيان محروم هستند.
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ديگری را برگزيند كه تهاجم 1982 به لبنان يكی از آن ها بود...1
تهاجم سال 1982 اس��راييل به لبنان، اولين جنگ خاورميانه بود كه 
تمام جنبه های دهشتناك آن، در تلويزيون ها منعكس شد. گزار ش های 
روزانه از بمباران غيرنظاميان توس��ط نيروهای اسراييل، اعتراض های 
بين المللی را در پی داشت. در اياالت متحده، حاميان اسراييل در كنار 
آن كشور بودند و با هياهوی فراوان مدعی می شدند كه در تمام اين رنج ها 
و حرمان ها، خير و نيكی وجود دارد.2 هنری كيسينجر وزير خارجه سابق 
امريكا اعالم كرد كه: تهاجم، فرصت های فوق العاده ای را برای اعمال يك 

ديپلماسی فعال امريكايی در خاورميانه به وجود آورده است.3
پخ��ش تلويزيونی وس��يع اين تهاج��م � در حال��ی كه اي��ن تلويزيون ه��ا متعلق به 
صهيونيست هاست � به خاطر ايجاد رعب و وحشت و ارسال پيامی به ايران و شيعيان و 

مسلمانان انقالبی بود كه يعنی ما اين گونه مقابله می كنيم.

چامسکی و مثلث سرنوشت
نوآم چامس��كی در كتاب مثلث سرنوشت4 درباره جنگ 1982 اس��راييل عليه لبنان 

می نويسد: 
در 1982 نيروهای اكتشافی ارتش اسراييل، دست به حمله ای زدند كه 
از مدت ها پيش انتظار آن می رفت: عمليات »صلح برای جليل«. عبارتی 
كه به قول يكی از مفسران اسراييلی، »گويا مستقيماً از صفحات كتاب 

1984 بيرون كشيده شده است.5
كتاب  1984 رمانی اس��ت نوش��ته جرج  اورول كه در آن پيش��گويی می كرد كه اگر 
چاه های نفت خاورميانه به وسيله دشمنان غرب اشغال و بلكه منفجر شود، دنيا به چه 

صورتی در می آيد. جرج اورول از مأموران پروژه 80 و مبلِّغ نظم نوين جهانی بود.
چامسكی ايضاً می نويسد: 

درست پيش از آغاز تجاوز اس��راييل، ژنرال شارون، از واشنگتن ديدار 

1. همان، ص 70.
2. اين، مقدمه جريان وسيع تبليغاتی صهيونيسم مسيحی است كه در تمام سه دهه بعد ادامه يافت. اين جريان 

تلقين می كرد كه برای بازگشت حضرت مسيح بايد يك جنگ وسيع در خاورميانه رخ بدهد.
3. همان، ص 72.

4. نوآم چامسكی، مثلث سرنوشت؛ امريكا، اسراييل و فلسطينی ها، ترجمه هرمز همايون پور،تهران،1369، آگاه.
5. همان، ص 301.
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كرد و به ادعای خودش به آگاهی و اين برگر رساند كه اسراييل بايد در 
لبنان دس��ت به عمل بزند. بنا به آمارهای پنتاگون در سه ماهه نخست 
1982 مقادير عظيمی تس��ليحات نظامی از امريكا به اسراييل سرازير 

شد.1
واين برگر، وزير جنگ امريكا در زمان رياست جمهوری رونالد ريگان است. او يك يهودی 
است و يك بار گفت: »ريشه ملت ايران را بايد سوزاند.« توجه شود كه »ريشه ملت ايران« 
نه دولت ايران؛ و ريشه را سوزاندن يعنی از بيخ و بن كندن و از بين بردن. يكی، دو هفته 

بعد از بيان اين جمله، واين برگر از وزارت استعفا داد. 
چامسكی می گويد: 

يووال نعمان، پزشك سرشناس و رئيس پيشين دانشگاه تل آويو و عضو 
كنست از حزب تهيا، اصرار می ورزيد كه اسراييل مرز جديدی در لبنان 
برپا دارد. به  عقيده او، ارتش اسراييل بايد آمادگی توقف درازمدتی را در 

لبنان داشته باشد...2
برای آن كه اس��راييل بتواند به دو هدف اصلی خ��ود در لبنان � يعنی 
نابود ك��ردن هر نوع هوي��ت و موجوديت فلس��طينی و برقراری نظمی 
جديد � دست يابد الزم بود كه ... قدرت، يكسره به دست فاالنژها بيفتد؛ 
و در جنوب نيز طرفداران )س��عد( حداد، يا امثال او، قدرت را به دست 
گيرد... انتظار بر آن بود كه اتحاديه ای از محافظه كاران كه تحت تسلط 
مارونی های مسيحی باشد، اما گروه های مرفه مسلمانان را نيز در برگيرد، 

پس از نابودی فلسطينی ها و مسلمانان طرفدار آن ها تشكيل شود.3 
گفتنی است شيعيان جنوب لبنان فقيرترين گروه در لبنان بودند كه امام موسی صدر 
برای نجات آن ها تالش بسيار كرد. خود امام موسی صدر در تابستان 1357 � يعنی پنج، 
ش��ش ماه قبل از پيروزی انقالب اسالمی ايران ناپديد شد � كه دس��ت موساد و ليبی و 
ايتاليا در آن بود �  و بعد از جريان س��ال 1982 نيز در ميان همين مسلمانان، حزب اهلل 

لبنان سربرآورد.
جالب اين كه در همان تابستان 1357 بگين گفته بود زلزله ای در ايران رخ داده است 
كه همه ما را به شدت خواهد تكاند. اكنون در س��ال 1982 مناخيم بگين نخست وزير 

1. همان، ص 298. اصل كتاب در لندن در سال 1983 چاپ و منتشر شده است.
2. نوآم چامسكی، همان، ص 294.

3. همان، ص 295.
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بود و همراه همدل او، شارون وزير جنگ بود و در ايران كار به فتح خرمشهر رسيده بود 
و طبعاً اسراييل به فكر كنترل جنوب لبنان می افتاد.

شرابی و امریکا و اعراب
نظام شرابی، نويسنده عرب1 می نويسد:

رونالد ريگان يك هنرپيشه درجه 3 س��ينما بود. او ابتدا در سنديكای 
هنرپيش��گان كار می كرد. بعد فرماندار ايالت كاليفرنيا شد2 و در همين 
مقام بود كه كانديدای رياست جمهوری اياالت متحده امريكا وارد كاخ 

سفيد شد. 
ريگان مانند بسياری از مس��يحيان امريكايی � اعم از رهبران يا مردم 
عادی � دارای ريش��ه ها و اعتقاداتی مذهبی بود ك��ه او را به يهوديت و 

يهوديان و در نتيجه به اسراييل و امنيت آن پيوند می داد.3 
در شامگاه چهارم و پنجم ژوئن 1982 هواپيماهای اسراييل محله های 
غرب بيروت و شهرهای صيدا و صور و نبطيه را بمباران كردند و در روز 
ششم ژوئن نيز نيروی زمينی اسراييل با 60000 سرباز و 600 دستگاه 
تانك و با حمايت و پوشش انبوه هوايی و بمباران هواپيماها، وارد خاك 
لبنان شد و نيروی دريايی، نيروهای ويژه را در سواحل لبنان پياده كرد... 
كه طی آن بيش از ده هزار نفر مردم لبنان بدون هيچ تفاوتی ميان زن و 
مرد و كودك يا نظامی و غيرنظامی كشته و بيش از يكصد هزار نفر ديگر 

زخمی شدند...4
البته بهانه اس��راييل برای توجيه حمله اس��راييل به لبنان، سوءقصد 

نسبت به جان سفير اين كشور در لندن بود...5
وودوارد در كتابش موس��وم به  نقاب می گويد كه س��ازمان جاسوسی 
اسراييل و سيا و بريتانيا متوجه شدند كه ادعای بگين كذب محض است 
چراكه ساف هيچ نقشی در سوءقصد به سفير اسراييل نداشت و گروهی 

1. نظام شرابی، امريكا و اعراب، ترجمه عباس عرب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 1375.
2. عيناً شبيه آرنولد شوراتزينگر كه هنرپيش��ه هاليوود بود و فرماندار كاليفرنيا شده است و فيلم هايش به نفع 

اسراييل است؛ ولی هنوز رئيس جمهور نشده!
3. همان، ص1335.
4. همان، ص1359.
5. همان، ص 1360.
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كه دست به اين عمليات زد، گروه ابونضال بود كه از ساف منشعب شده 
بود...1

... و دیگران
در ميان كسانی كه با موضوع لبنان سر و كار دارند و در اين زمينه مطالعه و تحقيق و 
دقت كرده اند، تا آن جا كه نگارنده اين سطور ديده است، تنها دكتر حسين ابوترابيان به 
زوايای پنهان و ناگفته فاجعه لبنان توجه و به آن اشاره نموده است؛ اگرچه هنوز ايشان 
هم به حضور شيعيان در جنوب لبنان اشاره ای ندارد. در كتاب مشت آهنين2 كه ترجمه 
دكتر ابوترابيان است، نويسنده در بخشی با عنوان »زمينه سازی برای حمله به لبنان« 

می نويسد: 
در اين مس��ئله ترديدی نيس��ت كه وقوع حادثه ترور شلومو آرگوف 
سفير اسراييل در لندن در روز سوم ژوئن 1982 صرفاً دست آويزی برای 
اسراييل بود تا به بهانه سركوب اعضای س��اف نقشه خود را در حمله به 
لبنان جامه عمل بپوشاند در حالی كه بعداً معلوم شد برخالف اظهار نظر 
بگين ترور سفير اسراييل را اعضای س��اف انجام نداده بودند. مارگارت 
تاچر )نخست وزير انگليس( نيز صريحاً اعالم كرد كه ترور آرگوف توسط 

شاخه ابونضال صورت گرفته بود...3
...ژنرال شارون... به ويژه به امريكايی ها بر اين نكته تأكيد داشت كه الزم 
است اسراييل حتماً قبل از انتخاب رئيس جمهور لبنان در ماه سپتامبر 

1982 به لبنان حمله كند...4
مترجم در پاورقی، به كت��اب خطا و خيانت در لبنان5 ارج��اع می دهد كه در آن جرج 
بال، به تفصيل به موضوع لبنان می پردازد. اين كتاب تماماً مربوط به حمله اسراييل به 
لبنان و تجزيه و تحليل مسائل آن و ذكر همان مسائل ترور و سفير اسراييل6 و... است و 
مطالبی را به طور تكراری ذكر می كند. اما مترجم در توضيح و حاش��يه به نكات جالبی 

اشاره می كند و می نويسد:

1. همان، ص 1400، پاورقی 1.
2. لنی برنر، مشت آهنين، ترجمه حسين ابوترابيان، اطالعات، 1367.

3. همان، ص285.

4. همان، ص286.
5. جرج بال، خطا و خيانت در لبنان، ترجمه حسين ابوترابيان، اطالعات، 1365.

6. همان، ص38.
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جرج بال در تفس��يری ك��ه پيرامون 
تطبي��ق و مس��ئله تهاجم ب��ه لبنان با 
ح��وادث قب��ل از آن ارائ��ه داده، س��ه 
نكته بس��يار پراهميت را عم��داً! ناديده 
گرفته اس��ت. يكی رويداد شگفت انگيز 
بازستاندن خرمش��هر در جريان جنگ 
تحميلی در تاريخ 3 خرداد 1361 برابر 

با 24 مه 1982، يعنی درس��ت 12 روز قبل از حمله اسراييل به لبنان. 
دومی ماهيت ابونضال )عامل بمب گذاری س��فارت انگليس در لندن( 
كه از عوامل رژيم عراق بوده و همواره شهرت به اجرای عملياتی داشته 
كه ظاهراً ضداس��راييلی، ولی در باطن به نفع اسراييل تمام شده است؛ 
و سومی نيز بهره برداری صدام حسين از حمله اسراييل به لبنان، كه او 
بالفاصله پس از اين حمله اعالم كرد: از خاك ايران عقب نشينی می كند 
تا با خطر صهيونيس��م به مقابله برخيزد. )برای آن كه هم شكست او در 
خرمشهر نوعی عقب نش��ينی قلمداد ش��ود و هم ايران را از ادامه نبرد 

بازدارد.( 
جهت ربط دادن اين سه مسئله نيز كافی اس��ت به نطق واين  برگر )وزير دفاع امريكا( 
توجه كنيم كه گفته بود: »فكر می كنم ايرانی ها خطر جدی برای كشورهای خاورميانه 

و اسراييل باشند.«1
به اين ترتيب، اس��راييل عالوه بر تمام هدف هايی كه جرج ب��ال در كتابش آورده، در 
حمله به لبنان هدف مهم ديگری را نيز با همكاری امريكا و صدام تعقيب می كرده است: 
جلوگيری از ادامه پيروزی های جمهوری اس��المی ايران در جنگ، به صورت منحرف 
كردن فكر مردم ايران به سوی مسئله نجات مسلمانان لبنان از جنگ اسراييل، همراه با 
قبوالندن آتش بس پيشنهادی صدام و موجه جلوه دادن ژست فريبنده او در عقب نشينی 

از ايران، به خاطر مبارزه با اسراييل.
ولی جالب اين جاست كه درس��ت در بحبوحه تش��تت افكار به وجود آمده در ايران و 
دودلی در تصميم گيری به ادامه مبارزه با صدام با حركت به س��وی لبنان برای دفاع از 
مسلمانان آن ديار، واكنش به موقع و بسيار سنجيده امام خمينی به صورت مطرح كردن 

1. لوموند، 30 ژوئيه 1982.

امام عظيم الشأن  این که 
فرمود »خرمشهر را خدا آزاد 
کرد« نشان از عظمتی دارد 
که امام برای این واقعه قائل 
بوده است و این تعبير را 
برای موارد دیگر به کار نبرد
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ش��عار »راه قدس از كربال می گذرد« ناگهان همه آن چه توسط امريكا، اسراييل و صدام 
بافته شده بود، پنبه شد؛ و نتيجه اين اقدام نيز به قدری برای دشمنان اسالم ناگوار بود 
كه پاتك خود را به صورتی كه جز خبر از استيصال آن ها نمی داد به اجرا در آوردند و در 

همه جا شايع كردند كه: »ايران با اسراييل هم دست و شريك است!«1
و آخرين جمله از جرج بال:

مسئله اينجاست كه اگر فرماندهی ارتش اسراييل، واقعاً آن طور كه ادعا 
می كند، هدفی جز بيرون راندن عناصر افراطی فلسطينی از اردوگاه ها 
نداش��ت، چرا به جای آن كه خود چنين وظيفه ای را به عهده بگيرد و يا 
حداقل تعدادی از پرسنل شيعه مذهب ارتش لبنان را � كه ضد فلسطينی 
بودند � مأمور اين كار كند، فاالنژيست ها را به صحنه كشاند؟ و در حقيقت 
كسانی را به جان فلسطينی ها انداخت كه از قبل به قتل عام فلسطينی ها 

شهرت داشته اند.2
چند سال بعد، يك كارشناس امريكايی، كمی روشن تر، به برخی از زوايای اين مطالب 

اشاره كرد: 
مارك كازيوروسكی، متخصص و مورخ امريكايی گفت:... در تابستان 
1982 كه شرايط جنگ به نفع ايران تغيير كرد، موقعيت استراتژيكی را 
برای امريكا، تغيير داد. در اين شرايط امريكا واقعاً سياست بازدارندگی را 
در برابر انقالب ايران پيش گرفت. امريكا، حتی به سمت كمك به عراق 
در جنگ حركت كرد. وی افزود: حتی شنيده ام كه امريكا در آن دوره، 
اطالعات جاسوسی بسيار ارزش��مندی را در رابطه با تحركات ايران، در 
اختيار عراق قرار می داده است. در آن مقطع، امريكا كاماًل به سمت عراق 
متمايل بود و از بغداد حمايت می كرد تا مانع ورود ايران و تصرف خاك 

عراق توسط ايران شود.3
***

از اين مجموعه به  دست می آيد كه اهداف ديگری در پشت ظاهر وقايع بوده است كه 

1. جرج بال، همان، ص 178- 177. حاشيه شماره 9.
2. همان، ص 72. از تدابير قبلی غربی ها هم س��امان دادن بعضی درگيری ها در ميان فلس��طينيان و شيعيان 
لبنان بود تا اين زخم ايجاد ش��ود و بماند؛ چنان كه قبل و بعد از آن به دست عناصر انجمن حجتيه از ناصبی بودن 

فلسطينيان خبر می داد.
3. كيهان، 91/11/30، ص2.
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مهمترين آن، ترس از قدرت گرفتن شيعيان در جنوب لبنان و درست بيخ گوش اسراييل 
بوده است؛ خطری كه اسراييل به  درس��تی تشخيص داده بود و عاقبت هم بالی جانش 
شد. حزب اهلل لبنان كه حماسه هايش از بيرون راندن اسراييل تا جنگ 33 روز ادامه يافت 
و خطری كه ريشه در تاريخ داشت. دانشمندان اهل تاريخ يهود می دانستند كه مشكل 
اصلی آن ها با اصل اسالم است و با اس��الم اصيل و ناب كه آن، اكنون در ميان شيعيان و 
در دستان رهبر آنان يعنی امام خمينی است كه طی بيست سال )1360�1340( قدم 
به قدم با همه كيان آن ها جنگيده و پيروز شده و ياد و خاطره خيبر و بنی قريظه را زنده 

كرده است.

پيام امام
امام خمينی رحمت اهلل عليه عالوه بر پيام های بعد از فتح خرمشهر، در تاريخ 6 تيرماه 
1361 و به مناسبت سالروز فاجعه هفت تير � كمی بيش از يك ماه پس از فتح خرمشهر� 

طی پيامی برای مردم گفتند:
... سپاس فراوان به درگاه خداوند متعال كه با عنايات خاصه خود، اين 
كش��ور بقيه اهلل � ارواحنا لمقدمه الفداء � و اين ملت حزب اهلل را در تمام 
زمينه ها و مراحل به پيروزی و يا آستانه پيروزی رساند و قدرت جمهوری 

اسالمی و ارگان های او روز به روز افزايش يافته است.
امروز ملت عزيز ايران كه نادانان گمان می كردند با جنايات غيرانسانی 
خويش و به ش��هادت رس��اندن ش��خصيات ارزنده آن، از صحنه خارج 
می شوند، و رمز حضور آنان را نمی توانستند و نمی توانند ادراك كنند، 
هم چنان با قدرت اله��ی خويش به پيش می روند و م��ا اميدواريم كه با 
شكست توطئه اخير امريكا برای حفظ صدام و حزب عفلقی، قوای شجاع 
ما با شكست نهايی دولت عراق، راه را برای تاختن به سوی بيت المقدس 
بازنمايند؛ چنان چه اميد است ما شاهد بی تفاوتی های كشورهای منطقه 
نباشيم كه با هجوم اس��راييل و قتل و غارت اخير آن در كشور اسالمی 

لبنان همه چيز آنان در خطر تباهی است.
ملت های مسلمان بدانند كه با اين سكوت مرگبار بعضی از دولت های 
منطقه و اين تس��ليم بی چون و چرای آنان در مقابل امريكا و اسراييل، 
امروز لبنان عزيز در حلقوم اين جهان خوار و تفاله او فرو می رود و فردای 
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نزديك، كشورهای عزيز ديگر. و اگر امروز دولت های منطقه با سالح نفت 
و سالح گرم در مقابل اين جنايت كاران بايستند، مسئله اسراييل و پس 

از آن امريكا و هر قدرتمند چپاولگر ديگر حل می شود.1

کنگره صهيونيست ها
كنگره سی ام صهيونيست ها در قدس و در دسامبر 1982 برگزار شد.

اين، اولين كنگره پس از امضای پيمان صلح بين مصر و اسراييل بود. 
اين كنگره چند ماه پس از حمله رژيم صهيونيس��تی به لبنان تشكيل 
شد كه نقشه جنگ و كشمكش اعراب و اسراييل را اساساً تغيير داد. هم 
زمان با اين كنگره در داخل و خارج اس��راييل، مخالفت با سياست های 
دولت ليكود باال گرفت... مهم ترين مش��كالت، ترك وطن و شكس��ت 
تالش های دولت و س��ازمان صهيونيس��م در جلب مهاجران يهودی به 
اسراييل بود. عالوه بر اين، جوانان از آموزش يهودی استقبال نمی كردند. 
طبق معمول، كنفرانس به تعريف يهودی، صهيونيست  دست نيافت... 
اعضای كنفرانس... از بر باد رفتن آرزوهايشان سخن )گفتند(... نزديك 
بود كه جنبش صهيونيس��م در اين كنگره دچار انشعاب شود... كنگره 
يك بار ديگر نيز دست خوش تحريك و تشنج شد؛ يعنی زمانی كه ناظر 
مالی سازمان در گزارش خود، مس��ئوالن بلندپايه را به سوء استفاده از 

كمك های مالی يهوديان جهان متهم كرد.
كنفرانس به موضوع شكاف و جدايی طايفه ای و گروهی يهوديان شرقی 

و غربی در اسراييل نيز پرداخت...2
بايد پرسيد در حالی كه اسراييل با قدرت نمايی و با كمك امريكا و غرب دامنه اشغال 
سرزمين ها را وسعت داده و تا بيروت را اشغال كرده پس چرا اين وضعيت پيش آمده كه 
همه ناراضی و جوان ها منفعل و همگی گرفتارند؟ آيا جز اين است كه در واقع اوضاع را 

به ضرر خود می بينند؟
به هر حال، وقتی برای يهودی ها و صهيونيست ها قطعی می شود كه نيروهای نظامی 

و تهاجم فيزيكی فايده ندارد، چه بايد می كردند؟

1. صحيفه امام، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)س(، 1389، ج16، ص363.
2. عبدالوهاب المسيری، دايره المعارف يهود؛ يهوديت؛ صهيونيسم، ج6، ص110.
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� تضعيف مردم با مواد مخدر؛ 
� ايجاد فشار اقتصادی تا حد قحطی و مرگ فراوان؛ 

� ايجاد انديشه های انحرافی چه فلسفی، چه عرفانی، چه شيطانی، چه انواع ديگر؛ 
� از بين بردن ايمان و اعتقاد و قدرت روحی مردم؛

� ترويج پيشگويی های آخرالزمانی؛
اين گونه تدبيرها را بعد از سال 1982 )1361ه� .ش(در سطح جهان به وضوح می توان 

مشاهده كرد.

کميته300 1 و مواد مخدر
مرش��دان بزرگ آنان )كميته 300( بولورليتون و آلدوس  هاكسلی،2 
همواره در حال موعظه درباره محاسن مواد مخدر به عنوان يك اكسير 
مفيد می باش��ند... از نظرگاه مقامات بلندپايه كميته 300 مواد مخدر 
دارای هدف های دو جانبه است: نخس��ت ايجاد درآمد افسانه ای؛ و دوم 
تبديل بخش بزرگی از جمعيت به افراد الش��عوری كه س��لطه بر آنان، 
از ديگر بخش  های غير معتاد آس��ان تر بوده و ه��رگاه بخواهند در مقام 
عصيان برآيند، به عنوان تنبيه، از تأمين هروئين، كوكائين، ماری جوانا 
و ساير مخدرات مورد نيازش��ان خودداری می شود. از همين روست كه 
قانونی كردن م��واد مخدر به گونه يك »نظام انحص��اری«... همواره در 
دستور كار بوده اس��ت... در يكی از گزارش های بسيار محرمانه مؤسسه 
سلطنتی روابط بين المللی، بخشی از سناريو به ترتيب زير تنظيم شده 
است: با شكس��ت مس��يحيت و افزايش تعداد بيكاران كه هر روز رو در 
روی خود داريم، آنان كه پنج سال يا بيش��تر بيكار مانده اند به تدريج از 
كليسا بريده و برای فرار از مصائب به س��وی موادمخدر روی می آورند. 
اين، زمانی است كه بايد تجارت مواد مخدر نظم كامل يافته و دولت های 
تمام كشورهايی كه در قلمرو و اقتدار ما قرار دارند، با داشتن يك نظام 
انحصاری و از طريق در دست داش��تن اهرم تأمين مواد مخدر، مهار آن 
را در اختيار بگيرند. پايگاه های توزيع مواد مخدر می توانند نارضايی ها 

1.جان كولمن، كميته 300؛ كانون توطئه های جهانی، ترجمه يحيی شمس، فاخته، 1373، ص168�166. اين 
كتاب نوشته يك مأمور اطالعاتی كاركشته و باسابقه است و مطالب خواندنی بسياری دارد.

2. راجع به هاكسلی در دايره المعارف فارسی مقاله كوتاه اما جالبی وجود دارد.
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را جبران ك��رده و انقالبيون را به معتادان بی آزاری ك��ه از خود اراده ای 
ندارند، بدل سازد.

داليل قانع كننده ای وجود دارد كه س��ازمان سيا و دستگاه اطالعاتی 
بريتانيا به ويژه ام.آی.ش��ش )MI6( حداقل يك دهه در راه رسيدن به 
هدف های فوق در تالش  بوده اند.1 مؤسسه س��لطنتی امور بين المللی، 
نتايج يك عمر پژوهش های آلدوس  هاكسلی و بولور ليتون را به عنوان 
برنامه كار خود مورد استفاده قرار داده است. براساس اين برنامه، بشريت 
بايد در ش��رايط بی ارادگی در جهان تك حكومتی �  نظم نوين جهانی  � 

قرار گرفته و با سرعت به سوی عصر تاريك نوين سوق داده شود. 
اجازه دهيد باز هم ديدگاه مرش��د اعظم، آلدوس هاكس��لی را در اين 
زمينه به گونه ای كوتاه، مرور كنيم: در بس��ياری از جوامع و در سطوح 
گوناگون تمدن، برای پيوند دادن نشئه حاصل از مواد مخدر به آرامش 
خاطر ناشی از باورهای خدايی، تالش هايی به عمل آمده است. به طور 
نمونه در يونان كهن، الكل اتيليك در نهادهای دينی جای ويژه خود را 
داشته اس��ت؛ آن چه در تصور آدمی آن روز ديونيسوس باكوس ناميده  

می شد، يك بهشت واقعی به شمار می آمد...2

شيطان پرستی و شيطان بزرگ
در س��ال 1981 يك نوازنده درام )طبل( به نام الرس الريچ با انتش��ار 
آگهی، فراخوان تش��كيل گروه هوی متال را اعالم ك��رد و پس از مدتی 
موفق به جذب افراد مختلفی ش��د. فعاليت های اين گروه ها مانند ديگر 
گروه ه��ای هوی متال به ص��ورت غيرقانونی و زيرزمين��ی و در باطن با 

حمايت سازمان جاسوسی اياالت متحده امريكا )انجام می شد(...
روند و روال��ی كه موس��يقی متاليكا... ط��ی كرده بس��يار قابل توجه 
است... برايان هاگ وارنر، نام اصلی فردی اس��ت كه امروز به نام مرلين 

1. تأليف كتاب در سال 1992 است؛ يك دهه قبل از آن می ش��ود 1982 )1361(. نقش توليد انبوه ترياك در 
افغانستان هم كه بر كسی پوشيده نيست.

2. در اساطير يونان باكوس خدای شراب است و فرهنگ ديونيزوس��ی يعنی فرهنگ خوش بودن و لذت بردن 
و غرايز را اشباع كردن؛ همان كه در غرب به شكلی وس��يع تبليغ می شود و در ايران، محمدعلی فروغی با انتخاب 

جهت دار رباعيات خيام درصدد ترويج آن بود.
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ش��هرت   )MM منس��ون)
يافته اس��ت. او اكن��ون عالوه 
بر ه��واداران چندين هزاری 
نفری در اقص��ی نقاط جهان، 
به عنوان »ش��يطان بزرگ« 
شناخته شده و مورد پرستش 

قرار می گيرد...
مصادي��ق جراي��م باندی يا 
سازمانی، بمب گذاری، اقدام 
برای ترور، قاچاق مواد مخدر 
به ويژه مواد مخدر شيميايی، 

راه اندازی مراكز فس��اد و... اس��ت كه طب��ق تحقيقات ب��ه عمل آمده، 
شيطان پرستان با تمامی جرايم ياد شده ارتباط دارند... شيطان پرستان 
در چهار كشور آنگلوساكسون )امريكا، انگليس، كانادا، استراليا(، يونان 

و رژيم صهيونيستی، تشكيالت سازمانی، اماكن مقدس )!( و... دارند.
...اغلب جوانانی كه به شيطان پرستان می پيوندند... از اعضای مطرود 
خانواده به ش��مار می روند... و زمينه جرايمی هم چون س��رقت را برای 
تأمين مالی دارند... تأكيد می ش��ود كه هرگونه دامن زدن به فس��اد از 
باورهای شيطان گرايان است و سرقت نيز عاملی است برای نزديكی به 

شيطان...1
ايضاً تجاوز جنسی، قتل، جاسوسی، رفتارهای ضداجتماعی و انجام هر كاری كه عموماً 

زشت و خيانت تلقی می شود.

نظام واحد اقتصادی 
»گروه ديچلی در ماه مه 1982 در پارك ديچلی لندن«2 تش��كيل و برنامه ای دقيق و 
عظيم درست كرد كه همه بانك های دنيای سرمايه داری زير نظر بانك جهانی و صندوق 

بين المللی پول در آيد. 

1. ويژه نامه جام جم، »كژراهه«؛ اسفند 1386، »شيطان پرستی«، ص22-27.
2. جان كولمن، همان، ص247.

در اختيار گرفتن خرمشهر در ابتدای 
جنگ برای بعثی ها و غربی ها به معنی 
قطع رشته حيات مادی انقالب و 
جمهوری اسالمی ایران بود و باز 
پس گرفتن آن در ميان ناباوری و 
استعجاب آن ها، بدان معنی بود 
که انقالب اسالمی با زور تهاجم 
نظامی شکست نمی خورد؛ چرا که 
استحکاماتی که برای حفظ خرمشهر 
تدارک دیده بودند، خارج از حد و 

اندازه های معمول آن جنگ بود
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برنامه ديچلی برای تسلط بر سياست های مالی و پولی اياالت متحده 
از آفرينش های س��رهارولد لور بود كه خود يكی از پش��تيبانان جدی 
صهيونيس��م و از افراد مورد اعتماد خانواده س��لطنتی بريتانيا و كميته 
300 به شمار می رود. س��رهارولد لور، مديريت مؤسسه عظيم يونی لور 
را برعهده داشت كه از شركت های بس��يار با اهميت كميته 300 تلقی 
می ش��د. طرح لور به منظور گس��ترش نفوذ صن��دوق بين المللی پول 
تنظيم ش��ده تا در نهايت، بانك ه��ای مركزی همه كش��ورها از جمله 
اياالت متحده را زير سلطه خود قرار داده و آنان را به سوی بانك جهان 
تك حكومتی براند. اي��ن گام با اهميت، صن��دوق بين المللی پول را در 
موضع ابرمختار نظ��ام بانكی جهانی قرار داد. جلس��ه فوق محرمانه ماه 
ژانويه، با پيش جلسه ای در ماه اكتبر11982 آغاز گرديد. در اين جلسه، 
نمايندگان متجاوز از 36 بانك بزرگ جهانی در ويستا نيويورك شركت 
كردند... س��رهارولد لور خطاب به جلس��ه گفت: الزم است قبل از سال 

20002 به چتر حاكميت ملی پايان داده شود...3

� در هشتم ژانويه سال 1983... هانس ووگل يكی از رهبران باشگاه رم 
در كاخ سفيد حضور يافت. رئيس جمهور ريگان، برای استماع سخنان 
ووگل، از جرج ش��ولتز، كاس��پار واين برگر، جرج  كنان و لين  كرك لند 
دعوت به عمل آورده بود... از همان روز، رئيس جمهور ريگان همكاری 
تنگاتنگی را با س��ازمان های گوناگون كميته 300 در جهت گسترش 
نفوذ صن��دوق بين المللی پول و بانك تسويه حس��اب های بين المللی... 

آغاز نمود...4

کنترل جمعيت
نويس��نده كتاب كميته 300 با اش��اره ای به اچ.جی.ولز و همانندی انديشه او با كتاب 

1984 نوشته جرج اورول می نويسد:

1. اكتبر 1982 يعنی مهرماه 1361.
2. سال 2000 شروع قضايايی مثل 11 سپتامبر و بحث تروريسم و حمله به سودان، عراق و افغانستان و از بين 

بردن حاكميت ملی كشورهای اسالمی است.
3. جان كولمن، همان، ص 248.

4. همان، ص 249.
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اس��تقرار حكومت واحد جهانی و ي��ك نظام پولی واحد، زير س��لطه 
دايمی كسانی خواهد بود كه به شيوه انتصابی و سلسله مقامات وراثتی 
و اعمال روش خودانتخابی، مانند دوران قرون وس��طی، متكی به نظام 
زمين س��االری هس��تند. در اين موجوديت جهانی، جمعيت از طريق 
محدوديت تعداد فرزندان خانواده، بيماری ها، جنگ ها، و گرسنگی ها، 
تا حد يك ميليارد نفر كاهش داده خواهد شد. وجود همين يك ميليارد 
هم تنها در مناطقی كاماًل تعريف شده و صرفاً برای انجام خدمات مورد 

نياز طبقه حاكم تحمل پذير است.1
تا سال 2050 حداقل بايد چهار ميليارد نفر از جمعيت مصرف كنندگان 
بی مص��رف، از طريق جنگ ها، س��ازمان دادن بيماری ه��ای واگير زود 
كشنده و گرسنگی از ميان برداشته شوند... اين تحليل جمعيت تا زمانی 
ادامه می يابد كه جمعيت به يك ميليارد برسد كه پانصد ميليون نفر آن 
را نژاد چينی و ژاپنی تشكيل می  دهند. نژاد چينی و ژاپنی از آن جهت 
انتخاب شده اند كه قرنهاست به فرمانبرداری بدون پرسش عادت داده 

شده اند.2
در صفحات قبل و بعد از اين جمالت، سازمان ها و گروه های متشكل برنامه ريزان اين 
اهداف و شيوه های رسيدن به آن و ابعاد و اجزای اين جريان نام برده شده و توضيح داده 

شده است كه سخت خواندنی است.

تدارک جنگ بزرگ3
يكی از فصول كتاب »بر افروختن آتش يك جنگ مقدس«4 اس��ت كه در آن توضيح 
می دهد كه يكی از مهم ترين راه ها برای راه انداختن اين جنگ، انفجار مس��جداالقصی 

است؛ نويسنده می گويد: 
يك يهودی مهاجر اسكاتلندی به نام آشر اس.كافمن ادعا می كند كه 
داليل مثبتی در دست اس��ت كه آن دو معبد يهودی، در محل كنونی 
قبه الصخره نبوده، بلكه در جنوب آن قرار داش��ته است. كافمن... مقاله 

1. همان، ص 185.
2. همان، ص 188

3. گريس هال سل، تدارك جنگ بزرگ، ترجمه خسرو اسدی، رسا، 1377.
4. همان، ص 189�155.
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مفصلی در ش��ماره مارس � آوريل 1983 مجله باستان شناسی انجيلی 
نوش��ته و در آن اظهار كرده اس��ت كه تحقيق او � كه پول��ش را دولت 
اس��راييل پرداخ�ته �  هرگونه تعبير ديگر را منتفی می سازد. من برای 
تجزيه و تحلي��ل مقاله كافمن ب��ا باستان شناس��ی امريكايی، جيمس 
ای.جنينگز... گفت وگو كردم. جنينگز كارهای باستان ش��ناس ميدانی 
گسترده ای در مصر، اردن، فلسطين، كرده است...1 دكتر جنينگز با اين 
جمله س��خنش را پايان داد: فراموش نكنيد كه بعضی از متعصب ترين 
اين رهبران كه نقش��ه خراب كردن مس��جد را در س��ر می پرورانند، نه 
يهودی مذهبی، بلكه صهيونيس��ت های جنگ جو هستند. ممكن است 
آن ها به خدا هم اعتقاد نداشته باش��ند. اما برای هدف های ملی گرايانه 
و سياس��ی، يك معبد می خواهند. تازه، اين هم نيست كه خود معبد را 
بخواهند بلكه می خواهند وجود و حضور اين مسجد را نفی كنند. اين ها 
به عنوان صهيونيست های دو آتشه می خواهند زيارتگاه های اسالمی را 
از ميان بردارند. اين ها اعتقاد دارند كه هر صهيونيس��ت  خوبی بايد اين 

كار را بكند.
در سال 1979 2 بود كه نخس��تين بار از مهاجران يهودی شنيدم كه 
آشكارا درباره خراب كردن قبه الصخره و مسجداالقصی بحث می كنند...3
توجه شود كه وهابی ها هم با زيارتگاه های شيعه مخالف اند و آن ها را تخريب  می كنند 

و در سال 1366 هم آن كشتار جنايتكارانه را در حرم امن مكه به راه انداختند.
درس��ت به همان گونه كه صهيونيس��ت های مس��يحی ب��ه يهوديان اروپاي��ی اصرار 
می ورزيدند كه به فلس��طين بروند و هر اندازه می توانند زمين تصاحب كنند، امروز هم 
صهيونيست های مسيحی مانند جری فال ول به يهوديان اصرار می كنند كه از فلسطين 
فراتر بروند و ادعای مالكيت همه سرزمين های عربی را كه از رودخانه فرات در مشرق تا 

رودخانه نيل در مغرب كشيده  شده اند، بكنند.
ف��ال ول در 6 فوريه 1983 به تايلر خبرنگار نش��ريه تگزاس��ی تايمز 
تلگرام گفت: او موافق آن اس��ت كه اس��راييلی ها، بخش هايی از عراق، 
سوريه، تركيه، عربستان سعودی، مصر، س��ودان و همه لبنان و كشور 

1. همان، ص170.
2. سال پيروزی انقالب اسالمی.

3. همان، ص172.
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اردن و كويت را تصاحب كنند تا رسيدن به همه مرزهای فلسطين زير 
قيموميت؛ همه اين سرزمين ها متعلق به اسراييل است. خداوند امريكا 
را بركت داده است زيرا ما در حمايت از آن چه كه نزد خداوند عزيز است 

)يعنی اسراييل( با خداوند همكاری كرده ايم.1و2 
كريگر بنيادگرای هوادار تبليغ انجيل »در رساله ای تحليلی كه برای رهبران اسراييل 
و رهبران يهوديان امريكا تهيه كرده، فهرست 250 سازمان هوادار تبليغ انجيل هواخواه 
اسراييل را... ارائه داده. كريگر اعالم می كند كه بسياری از اين سازمان ها طی پنج  سال... 

در دهه هشتاد به وجود آمده اند...«.3
***

ترويج انديشه بنيادگرايی انجيلی و صهيونيسم مس��يحی، عالوه بر تبليغات فراوان و 
كمك تبليغاتچی های حرفه ای، قدرتی دولتی نيز نياز داشت كه دنباله اين تبليغات را 
عماًل به اج��را درآورد. در امريكا اين نياز را بايد يك رئيس جمهور بنيادگرای مس��يحی 
صهيونی به انجام می رس��اند و ش��كل دولتی و رس��می به آن می داد. طبع��اً اين چنين 
رئيس جمهوری، بايد حمايت های اقتصادی فراوان نيز در پس پشت می داشت. همه اين 

عوامل برای رونالد ريگان فراهم شد.

ریگان و اورشليم جدید
»در دهه 1980 گروه كوچكی از بانكداران و سرمايه گذاران يهودی، از متحدان مهم 
دولت ريگان و به نمايندگان كليدی آن در برنامه های اقتصادی و مالی تبديل می شوند.«4

توجه ش��ود كه اوالً رونالد ريگان، هنرپيشه س��ينما بود و لذا تحت تعليم و وابستگی 
صهيونيس��ت های صاحب اختيار فيلم و س��ينما در امريكا و هاليوود قرار داشت. ثانياً 
او پروتس��تان متعصب نومحافظه كاری بود معتقد به جن��گ آخرالزمان آرماگدون كه 
از س��اخته های صهيونيس��ت ها برای تهيه مقدمات س��لطه كام��ل در خاورميانه بود. 
ثالثاً در ان��واع فيلم های هاليوودی هم، تخصص ريگان، بازی در فيلم های وس��ترن بود 
كه خود، شبيه س��ازی وضع امريكا با فلس��طين بود تا به بينن��ده امريكايی تلقين كند 

1. گريس هال سل، همان، ص226.
2. درباره احواالت جري فال ول رك: سيدهاشم ميرلوحي، يوسراييل صهيوناكراسي؛ اياالت متحده اسراييل و 

سلطه صهيونيسم بر مردم،  دفتر نشر معارف وابسته به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها.
3. گريس هال سل، ص283.

4. مايكل كالينز پايپر، اورشليم جديد، قدرت صهيونيست ها در امريكا، ترجمه اسماعيل اسفنديار، پژوهشگاه 
فرهنگ و هنر و ارتباطات/ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 1387، ص142.
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كه س��ازندگان اوليه امري��كا، خانواده هايی بودند 
كه می خواس��تند امريكا را آباد كنند ولی دزدها و 
هفت تيركش ها و سرخپوس��ت های بومی، وحشی 
و خونخ��وار نمی گذاش��تند؛ هم��ان گرفتاريی كه 
يهودی های صهيونيس��ت هنگام ورود به فلسطين 

با آن مواجه بودند. 
كارتر كه نتوانس��ته بود جلوی انقالب اس��المی 
ايران را بگيرد و حتی گرفتار داستان جاسوس ها و 
مأموران امريكايی هم شده بود، حاال نوبت ريگان بود 

تا كارها را روبه راه كند؛ با كمك های نقدی و اهرم های اقتصادی. 
يهوديان بر گس��ترش نقدينگی � پول و اعتبار � نظارت داشتند كه به 
رونق اقتصادی و گس��ترش ارزهای برابر در دوره ريگان دامن زد. دولت 
ريگان با ستايش مزيت های رقابت آزاد تجاری و سرمايه گذاری بی قيد 
و شرط بر سر كار آمد و قول داده بود از طريق كاهش ماليات ها، كاهش 
دخالت دولت در اقتصاد و محدود ك��ردن مقررات پيچيده تجارت، رفاه 
ملی را دوباره به كشور بازگرداند. سرمايه گذاری يهودی در كمك به دولت 
برای تحقق وعده هايش نقش مهمی داشت. در عوض دولت برای مدتی، 
از اين س��رمايه گذاری در برابر حمله دش��منان سياس��ی و تجاری آنها 

حمايت كرد.1
سرمايه گذاران و بانكداران يهودی، در كس��ب و كار داغ و پر مخاطره 
وال اس��تريت دهه 1980، نقش اصلی و ش��ايد مس��لط را بازی كردند. 
در دهه 1980، در »جش��ن غارتگران«! � آن طور ك��ه در يك گزارش 
مطبوعاتی � پژوهشی از اين معامله آمده است � يهوديان حضور كامل 

داشتند...2 
در سال 1982، نخستين سالی كه فوربز 400 منتشر شد، � مجله فوربز 
صورت چهارصد نفر از ثرومندترين ها را منتشر كرد� 105 نفر از 400 نفر 
)26درصد آنها( يهودی بودند. در سال 1983 هنگامی كه رونق ناگهانی 

1. همان.
2. همان، ص157.

واین  برگر، وزیر جنگ امریکا 
در زمان ریاست جمهوری 
رونالد ریگان است. او یک 
یهودی است و یک بار گفت: 
»ریشه ملت ایران را باید 
سوزاند.« توجه شود که »ریشه 
ملت ایران« نه دولت ایران؛ و 
ریشه را سوزاندن یعنی از بيخ 

و بن کندن و از بين بردن
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بازار س��هام، تعدادی از تازه واردها را به اين فهرست پرتاب كرد، شماره 
يهودی ها به 98 نفر )25درصد( و در سال 1984 به 93 نفر )23درصد( 

كاهش يافت.1
فعاليت های س��رمايه گذاران يهودی به خص��وص نقش آنها در موج تصاحب س��هام 
ش��ركت ها كه بين س��ال های 1985 و 1986 صورت گرفت... انتقادهای ش��ديدی را 

برانگيخت.2
جمعيت يهوديان، هم در لس آنجلس بزرگ و هم در كاليفرنيا، كه در س��ال های دهه 
1970 و 1980 به بيش از دو برابر رسيد، همچنان از نظر قدرت و اندازه رشد می كند و 
يهوديان قسمت های ديگر اياالت متحده و نيز يهوديان ايرانی، اسراييلی و روسی3 را به 
سوی خود جذب می كند. تا سال 1990 به جمعيت لس آنجلس... بيش از 150 هزار نفر 

افزوده شد و به حدود 600 هزار نفر رسيد...4
بين س��ال های 1970 و 1990 با وجود افزاي��ش ازدواج های فاميلی 
و كاهش ميزان تولد، جمعيت رس��می يهوديان امري��كا 300 هزار نفر 
افزايش يافت. اين رش��د ناچيز جمعيت تا حدی به دليل مهاجرت های 
گس��ترده آوارگان يهودی اي��ران و آفريقای جنوبی اس��ت. با اين همه 
مهمترين عامل در اين ميان، مهاجرت يهوديان از اتحاد جماهير شوروی 
است كه بالغ بر 250 هزار نفر است؛ چنانچه از سال 1991، 100 هزار نفر 

ديگر نيز ويزا گرفته و منتظر نوبت ورود به امريكا هستند.5
در مقايسه، شمار كل مهاجرت يهودی ها از امريكا به اسراييل در طول 
چهار دهه پس از سال 1948، از 60 هزار نفر بيشتر نيست و اين تعداد، 
نصف شمار اسراييلی هايی است كه بين سالهای 1970 تا 1987 تقاضای 

قانون مهاجرت رسمی به امريكا داشته اند.6
در فهرست 400 نفری ثروتمندان مجله فوربز اگر »بر مبنای درصد آن ها از جمعيت 
سراسری حساب كنيم تعداد يهودی ها می بايس��ت 12 نفر باشد... كه كمتر از 3درصد 

1. همان، ص162.

2. همان، ص144.
3. در ايران انقالب اسالمی و سپس جنگ هشت ساله موجب كوچ يهودی ها شد و در اسراييل ترس از ادامه بحران 

خاورميانه. روسيه هم در سال های 1990 از هم پاشيد.
4. همان، ص 145.
5. همان، ص 146.
6. همان، ص148
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مردم امريكا را تش��كيل می دهند )ولی( بيش از يك چهارم ثروتمندترين امريكايی ها 
هستند... در مقابل، گروه های قومی كه تعدادش��ان بيش از يهوديان بود )ايتاليايی ها، 
اسپانيولی ها، سياه پوستان و اروپای مشرقی ها1( نمايندگان كمتری در فهرست داشتند. 
هر چه ميزان دارايی ها باالتر می رود تعداد يهودی ها بيشتر می شود. بيش از 30درصد 
ميلياردرهای امري��كا، يهودی بودند... حتی اين امكان هس��ت كه مجل��ه فوربز، تعداد 
يهوديان فوق پولدار امريكا را كمتر حساب كرده باشد زيرا بسياری از آنها در معامله  های 
امالك ثروتمند شده اند؛ يعنی حوزه ای كه تخمين درآمد در آن، از ديگر حوزه ها دشوارتر 
و پنهان كردن ثروت آسان تر است. جاكوب ای. ريس در كتاب نيمه ديگر چگونه زندگی 
می كند )1890( نوشته است: يهودی ها به محض اينكه پول كافی برای بيعانه پس انداز 

كنند به سمت معامله های ملكی می دوند تا قرارداد ببندند.«2
در بحران اخير اقتص��ادی غرب كه از امريكا هم ش��روع ش��د، اوالً بانك های يهودی 
سرسلسله شروع بحران بودند؛ ثانياً بحران به خاطر گروگان گرفتن خانه ها و امالك مردم 
بود؛ ثالثاً با كمك دولت ها، بانك ها خسارت ورشكستگی گرفتند ولی مردم خانه شان را 
از دست دادند؛ رابعاً مردم می گفتند ما 99 درصديم و به آن يك درصد اعتراض داريم؛ 
آن هم در وال استريت مركز يهودی ها و خامساً از سال ها قبل اين بحران را متخصصين 
پيش بينی می كردند. معلوم می شود اين جريان، يك طرفش برنامه ريزی يهودی ها برای 
تصاحب خانه ها و امالك مردم بوده اس��ت تا آن چه در ايران و خاورميانه از دست دادند 

در آنجا جبران كنند. 
در فهرست فوربز 400 در سال 1999، 23 درصد افراد، يهودی بودند و از آن ميان 20 
درصدشان ثروت خود را در معامله های امالك كسب كرده بودند...« 3 سپس عده ای از 

آنها را با ذكر اسم و رقم اعالم شده ثروتشان نقل می كند.
محتوای فيلم ه��ای هاليوود و تلويزيون های حمايت ش��ده از س��وی 
يهوديان در دهه 1980 تفاوت عمده ای ب��ا بافت برنامه های تلويزيونی 
و راديويی داشت كه يهوديان متنفذ نس��ل قبل در عرصه فيلم و راديو 
تلويزيون ترويج می كردند. آن زمان محدوديت های اخالقی ناش��ی از 
جريان اصلی فرهنگ پروتس��تان در عمل كنار گذاش��ته می شد. آن ها 
با تقاضای بازار هماهنگ ش��ده بودند و در فيلم ها و تلويزيون، خشونت 

1. از مسلمانان كه اساساً هيچ اسمی نيست.
2. همان، ص153�152.

3. همان، ص154.
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و سكس مرتب به تصوير كشيده می ش��د. اكنون بيشتر تاجران يهودی 
برنامه ساز، تحصيالت بسيار بهتری نس��بت به پيشينيان خود دارند اما 
توليداتی كه عرضه می كنند معموالً از نظر محتوا زننده تر است؛ هر چند 

با عالی ترين مهارت فنی قابل تصور ارائه می شود.1 
يهوديان در مديريت اخبار تلويزيون نيز پر نفوذ هستند... بيشتر تمركز 
يهوديان در سطح تهيه كنندگی اس��ت و اين تهيه كنندگان هستند كه 
تصميم می گيرند چ��ه خبرهايی، به چه مدتی و ب��ه چه ترتيبی پخش 
ش��ود. در 1982 پيش از تغيير وظايف، تهيه كنندگان اجرايی هر س��ه 
برنامه خب��ری عصرگاهی و همچني��ن تهيه كنن��دگان اجرايی برنامه 

شصت دقيقه ای CBS و ABC 20/20 يهودی بودند...2

پيشگویی های نوستراداموس
ميشل دونوتردام معروف به نوس��تراداموس متولد 1503 و متوفی 1566 عالم احكام 
نجوم و طبيب فرانسوی كه به علت كتابش به نام قرن ها � كه در سال 1555 منتشر شد 

� در پيشگويی معروف بود. دادگاه پاپ، كتاب را در سال 1781 محكوم كرد.3
نستراداموس... چگونگی مرگ هانری دوم پادشاه فرانسه را به درستی 
پيش��گويی كرد. مورد عنايت كاترين دومديچی قرار گرفت و پزش��ك 

مخصوص شارل نهم شد.4
در س��ال 1564 نوس��تراداموس، برای ش��ارل نهم عمری نود س��اله 
پيش��گويی كرد كه ده سال بعد در س��ن 24 س��الگی زندگی را بدرود 
گفت! وی پس از مرگ خود ) 1566 ( كتاب��ی از غيب گويی ها به يادگار 
گذاشت كه چنان ماهرانه در لفاف ابهام پيچيده شده بود كه هر سطر آن 

می توانست تقريباً بر هر واقعه ای از تاريخ آينده تطبيق كند. 5
عبدالوهاب المسيری، مفصل تر درباره نوستراداموس می نويسد:6

...او در پروانس فرانس��ه در يك خانواده يهودی تبار ب��ه دنيا آمد... در 

1. همان، ص156.

2. همان، ص164.
3. دايره المعارف فارسی، همان، ص3080.

4. فرهنگ معين، اعالم، اميركبير، 1386، ج6، ص2119.
5. ويل دورانت، تاريخ تمدن، علمی و فرهنگی، 1387، ج6، ص1014�1013.

6. عبدالوهاب المسيری، همان، ج5، ص206.
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دانش��گاه مونپليه پزش��كی خواند... پس از موفقيت در درمان بسياری 
از بيماری ه��ا به وي��ژه طاعون، ب��ا اس��تفاده از روش های پيش��رفته و 
غيرسنتی، شهرت خوبی يافت... سال های 1538 تا 1547 پيوسته در 
حال جابه جايی و مهاجرت بود. گفته می ش��ود وی در ايتاليا با يهوديان 
قبااليی مالقات كرد و س��پس به فرانسه بازگش��ت و تمام توجه خود را 
به جادوگری، ستاره شناس��ی و جهان نيروهای مخفی معطوف ساخت. 
نوس��تراداموس در زمينه نجوم چند كتاب به رش��ته تحرير درآورد كه 
مهم ترين آن ها پيش بينی هايش بود كه در  سال 1555 چاپ و منتشر 
كرد. اين كتاب در بردارنده 350 رباعی به زبان فرانس��وی و با شيوه ای 
مبهم و پيچيده بود... اين اثر پس از تحق��ق يافتن يكی از پيش بينی ها 
يعنی كشته ش��دن هنری دوم پادشاه فرانس��ه در حادثه ای در 1559 
مورد توجه قرار گرفت. از آن پس اهتمام گس��ترده ای برای رمزگشايی 
از پيش بينی های نوس��تراداموس و تفس��ير آن ها به عمل آمد... برخی 
پيش بينی های آن جامه عمل پوشيده است كه به عنوان مثال می توان 
به دو انقالب انگليس و فرانسه، به قدرت رس��يدن و سرنگونی ناپلئون، 
موفقيت انسان در پرواز، كناره گيری ادوارد هشتم از قدرت در انگليس، 
به قدرت رس��يدن يك رهبر آلمانی به نام هيتلر و خونريزی های بسيار 
وی در اروپا اش��اره كرد. با اين همه، هيچ كس در مورد پيش بينی های 
تحقق نيافته و نسبت تعداد آن ها با شمار كل پيش بينی ها تحقيقی انجام 

نداده است.
همه می  دانند كه بس��ياری از يهودی ها، تحت تأثير قباالی حلول گرا 
به سمت جادوگری و ستاره شناسی گرايش پيدا كردند. در واقع از نظر 
انديشه های حلول گرا، هدف از وجود انس��ان برقراری توازن ميان ذات 
و طبيعت نيس��ت بلكه در واقع، هدف، حاكميت يافتن بر هستی، از راه 
شناخت خداوند حلول كرده در ماده و تاريخ است.1 قباال بر انديشه دينی 

1. حلول گرايی در انديشه قبااليی به اين معنی است كه يهودی ها كه خود را قوم برگزيده خدايشان يهوه می دانند، 
يهوه را هم خدای برگزيده قوم يهود دانسته و لذا مدعی هستند كه اين جريان دوسويه منجر به يكی شدن خدا و 
قوم يهود می شود. آن ها يك معادله برقرار می كنند كه در آن خدای يهوه و قوم يهود در هم حلول كرده و با طبيعت و 
ماده و حقيقت يكی شده اند و لذا يهودی قبااليی در واقع، خود خداست و شيطان هم تحت سلطه اوست و جادوگری 

هم معجزه او و حكم او هم حكم خداست.
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يهود، به ويژه در منطقه ای همچون پروانس � كه در نزديكی اس��پانيا، 
مركز قباال، واقع شده � تسلط كامل داش��ت... هم زمان با شدت گرفتن 
بحران يهوديت حاخامی، بحث و جست وجو برای يافتن راه  حل جادويی 
افزايش يافت. چني��ن راه  حلی، به جای هم خوانی ب��ا ذات طبيعت، به 
حاكميت كامل امپرياليس��تی بر آن ها می انجامد. اين رويكرد تا دوران 
معاصر ادامه يافت و برای همين، ديده می ش��ود كه ش��مار يهوديان در 
گروه هايی كه به راه  حل های جادويی اعتقاد دارند و می خواهند مشكالت 

را يكباره و ناگهانی حل كنند، چشمگير بوده است...1
در سال 1982 با فتح خرمش��هر، همين حالت بحران در يهوديت ايجاد شد و با همان 
سابقه، باز هم متوسل به نوستراداموس ش��دند. كتاب پيشگويی های نوستراداموس در 
امريكا و انگليس هم زمان منتشر ش��د و يك فيلم پرجاذبه هم با ش��ركت اورسن ولز � 
كه ش��خصيتی تأثيرگذار در اين گونه فيلم های گزارش��ی و تخيلی بود � ساخته شد و 
به شكلی وس��يع در دنيا پخش گرديد تا با زبانی شبه مذهبی، در مقابل پيروزی انقالب 
اسالمی عرض اندام كند. در اين فيلم، با بيان شرح حال نوس��تراداموس و با رباعيات و 
پيشگويی های او و ذكر چند نمونه، ابتدا بيننده را كاماًل تحت تأثير قرار داده كه روايت 
را باور كند و سپس می گويد كه نوستراداموس انقالب اسالمی و ظهور يك مرد روحانی 
)امام خمينی ( را پيش بينی كرده و حتی به دنبال آن، قيام »پادش��اه عرب« )امام زمان 
عج( از مكه را هم گفته كه چگونه او، با كمك دش��من شمالی )يعنی روسيه( و با كمك 
سالح آتش��ين غيرعادی، يعنی بمب اتمی، ش��هر جديد )نيويورك( را مورد حمله قرار 
می دهد و جنگی عظيم در می گيرد كه چند س��ال طول كش��يده ولی عاقبت آزادی و 

دموكراسی غربی پيروز می شود.2
اين فيلم به دليل فضای آماده جهانی و ساخت هنرمندانه و غيرعادی بودن آن و البته به 
علت تبليغات عظيم، بسيار مورد استقبال قرار گرفت و بالفاصله هم با سلسله فيلم های 
»مشيحانی« و آخرالزمانی و توضيح و تشريح و تصوير دنيای آينده دنبال شد كه ده ها 
فيلم سينمايی پرخرج و پر هزينه و س��رگرم كردن ميليون ها نفر در سراسر جهان و به 

1. عبدالوهاب المسيری، ج 5، 215�174. اين صفحات به توضيح قباال اختصاص يافته است.
2. گفتنی اس��ت كه رونالد ري��گان رئيس جمهور امريكا از ح��زب جمهوری خواه در م��ارس 1983 طرح دفاع 
استراتژيك سپر موشكی را اعالم كرد كه كاماًل شبيه صحنه جنگ موشكی در فيلم پيشگويی هايی نوستراداموس 

بود. ظاهراً همين طرح مانع رشد تحقيقات موشكی شوروی شد.
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شكلی رندانه در اختيار گرفتن دنيای آينده را در دست يهودی ها و امريكا القا می  نمود.1 
طنز عجيب اين پيشگويی ها اين كه در كتاب خداحافظ اسراييل2 كه نوشته يك يهودی 
ناراضی شوروی اس��ت به نام افرايم سوال، يادی هم از نوس��تراداموس می كند كه خبر 

نابودی اسراييل را داده است! 
كتاب خداحافظ اسراييل چند ماهی قبل از پيروزی انقالب منتشر شد و تأليف آن چند 
سال قبل تر بوده است. نويسنده كتاب از شوروی به اسراييل كوچ كرده و پس از چندی 
از آن جا هم به امريكا رفته و در اين كتاب داليلی آورده كه به نظر او اس��راييل به زودی 

نابود می شود. او می نويسد:
 اسراييل محكوم به نابودی است و بعيد به نظر می  رسد تا ده سال ديگر 
دوام بياورد و من اعتقاد دارم كه در س��ال 1985، ديگر كشوری به نام 

اسراييل وجود نخواهد داشت.
در پيش بينی های نوستراداموس آمده است كه اسراييل در دهه 1990 

از بين می رود.3

کاباال
به نظر می رسد تش��ويش و التهاب يهودی ها از خطر اس��الم و لزوم مقابله با انديشه و 
ايمان اسالمی، آن قدر عميق بوده اس��ت كه آن ها را وادار به همه گونه تالش و كوشش 

نموده است.
قباال يا كاباال كه قاعدتاً مخصوص يهودی هاست، اما در سال های اخير در بخشی از زوايا 
و قسمت ها به شكلی وسيع در دنيا مطرح شده اس��ت كه ظاهراً دو هدف از آن مقصود 

بوده است:
1. اول راضی كردن يهودی ها كه انديشه و ايمان يهودی و نژاد اين قوم چنان است كه 

بر همه مشكالت و خطرات پيروز خواهد شد و آينده از آن يهود است؛
2. قانع  كردن غيريهودی ها كه قديمی ترين و ريش��ه دارترين فكر و انديشه و ايمان و 
تدبير، از آن يهود است و اگر يهود پيروز شود، همه نجات می يابند و اگر كسی در مقابل 

آن ها مقاومت كند، گرفتار هزاران بدبختی خواهد شد.

1. در اين زمينه تقريباً عموم منتقدان سينما به فراوانی كار كرده اند كه البته عموماً شنيدنی است اما كار تخصصی 
و ارزشمند دكتر مجيد شاه حسينی در اين زمينه بسيار قابل استفاده است.

2. افرايم سوال، خداحافظ اسراييل، ترجمه فرامرز فرامرزی، آرمان، 1357.
3. همان، ص119.
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جالب این که در همان 
تابستان 1357 بگين 
گفته بود زلزله ای در 
ایران رخ داده است 
که همه ما را به شدت 

خواهد تکاند

با اين دو هدف در ده، پانزده سال اخير حجم مطالب درباره 
كاباال و شاخه های آن مثل فراماس��ونری، جادوگری، بهائيت، 
وهابيت، شيطان پرس��تی، اباحی گ��ری و لذت طلبی و آزادی 
بی حد و حصر و ... و همه اين ها در قالب و زبان ماورايی و باالتر 
از انديشه و تفكر بش��ری و بلكه دينی، اعتقادی و عرفانی، در 

سطحی وسيع تبليغ شد.
يك مقاله خواندنی در اين زمينه نوشته يك خاخام  يهودی  امريكايی � اسراييلی است به 
نام آريل بارصادوك با نام »كاباال، ماسون ها و امريكا«1 كه در آن كوشيده است با تقسيم 
كاباال به سه قسم متفاوت، نوع كاباالی يهودی را عرفانی و انسانی توصيف كرده و دامن 
صهيونيسم و يهود را از شيطان پرستی، فساد و كثافت كاری های كاباليستی پاك كند و 
از سوی ديگر فراماسونری را منبعث از كاباال دانسته و آن را مسلط بر امريكا جلوه دهد. 
اما از همه اين ها مهم تر آن ك��ه اين خاخام يهودی امريكايی در س��ال 1982 از امريكا 
راهی اسراييل شده و در قدس ساكن گشته است؛ كه طبعاً نشان از نوعی برنامه ريزی و 

هدف گذاری دارد. 
اكنون به سراغ »انديشه های انسانی و شبه عرفانی« ماس��ونی و كابااليی برويم با يك 

نمونه واضح از آن.

پائولو کوئليو
پائولو كوئليو در سال 1947 در ريودو ژانيروی برزيل متولد شد. ابتدا 
به نمايش نامه نويسی، كارگردانی تئاتر، هيپی گری و ترانه سرايی برای 
موسيقی مردمی برزيل مشغول شد2 و بعد به روزنامه نگاری روی آورد... 
در سال 1986 )1365( مسير زيارتی باس��تانی اسپانيا جاده سانتياگو 
را پياده پيمود. اين تجربه را در كتاب خاطرات يك ُمغ ش��رح داد كه در 
سال 1987 )1366( منتشر شد. س��ال بعد با كتاب دومش كيمياگر به 
يكی از پرخواننده ترين نويسندگان معاصر تبديل شد... كتاب كيمياگر 
يكی از ده كتاب پرفروش جهان در س��ال 1998 بوده است... كيمياگر 
توسط دانشگاه ش��يكاگو به عنوان كتاب درسی توصيه می شود و آن را 

1. »كاباال، ماسون ها و امريكا«، ترجمه محمدكاظم احمدی، نسيم قدس )ويژه نامه نوروز(،1390، ص65�56.
2. و مبتال به اعتياد به مواد مخدر در حد حاد آن بود.
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در دستيابی به بصيرت شخصی، بسيار مفيد دانسته اند... آثار او در بيش 
از 120 كش��ور منتشر و به 46 زبان ترجمه ش��ده و بيش از 27 ميليون 
نسخه به فروش رفته... منتقدان، سبك ش��اعرانه، واقع گرا و فلسفی او 
را می س��تايند و زبان نمادينی را كه نه با مغزهای ما ك��ه با قلب هامان 
سخن می گويد، تحس��ين می كنند... كوئليو مش��اور ويژه نامه يونسكو 

»همگرايی های روحی و گفت وگوی بين فرهنگ ها« است. 1
مترجم برخی آثار كوئليو در ايران و ناش��ر اختصاصی آن ش��خصی است به نام آرش 
حجازی كه در جريان فتنه 1388 در كنار جسد تيرخورده ندا آقاسلطان بود و بالفاصله 

هم به خارج گريخت و در بی بی سی و مصاحبه و عليه ايران فعاليت می كرد.
در مورد شرح حال باال چند نكته قابل توجه است:

1. زندگی كوئليو عيناً مدلی است كه گوته در دكتر فاوست ارائه می دهد )اگرچه نه با آن 
شكوه( يعنی مدل روشنفكری ضد دين اما با ارائه قيافه ای»لطيف، عاشقانه و انسانی«.

2. اين كه يك »بزهكار« تبديل به يك »قديس« شود يك سابقه ادبی بسيار معروف و 
قوی دارد و آن هم بينوايان ويكتور هوگوست2 كه در فيلم ها و رمان های بسياری به طور 
مستمر تكرار شده است؛ به طوری كه به عنوان يك فرمول و قاعده درآمده و برای درست 
 كردن مزدور مطمئن فداكار، از ميان جانيان و خاطيان، بزهكاران و معتادان، افرادی را 
انتخاب كرده و با مهربانی از گرفتاری نجاتشان می دهند تا او برای هميشه همه هستی 
خودش را فدای ناجی خود كند. كتاب و فيلم رمز داوينچی يك نمونه از اين نوع اس��ت 
و فيلم »روح س��گ« نمونه ای ديگر؛ و فيلم ها و رمان های بسياری در اين زمينه ساخته 

شده است.
3. با وجود ش��هرت عالم گير كوئليو، منتقدان برزيلی به ش��دت با او مخالف اند و او را 
كم  سواد، بی هنر و بی ارزش می دانند؛ و يك روزنامه نگار كلمبيايی او را به سرقت يكی از 

نوشته های خود متهم كرده است.3 
4. شهرت های سريع و زود گذر مانند اجناس بازاری است كه در اثر تبليغات ناگهانی 
مشهور می ش��وند و س��ريع هم فروش می كنند. هری  پاتر، فيلم های بس��يار مشهور، 

1. پائولوكوئليو، مكتوب، ترجمه آرش حجازی، 1381، ص 9�7. در كتاب زهير از همين نويسنده، مترجم و ناشر، 
مفصل تر توضيحاتی داده شده است.

2. توجه شود كه ويكتور هوگو خود فراماسون و فراماسون زاده اس��ت. رك: فراماسونری، ژاك شابو، اميركبير، 
.1386

3. جام جم، 84/4/7، صفحه آخر.
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رمان های پرآوازه، همه از اين دس��ت هستند؛ كارهای 
كوئليو هم چنين اس��ت. ناگهان مش��هور شد و ناگهان 

فروكش كرد.
5. جالب اين كه اولين كار او كت��اب خاطرات يك مغ 
است؛ در س��ال 1987يعنی با مستمس��ك قرار دادن 
مغ )روحانی زرتشتی ايرانی( و 5 س��ال پس از سال پر 
ماجرای 1982. گويی دستگاه غرب يك استعداد را يافته 

و او را تربيت كرده است برای نويسنده ش��دن و حرف های انسانی � ماسونی � كابااليی 
زدن به ويژه برای ايرانيان.

6. اما به جای همه اين حرف ها ببينيم كتاب ابر طبقه درباره كوئليو چه می گويد:

کوئليو، عضوی از ابرطبقه جهانی 
كتاب ابرطبقه1 در همان اوايل، وصفی هم از ديدار نويسنده با پائولوكوئليو دارد و او را 

عضوی از ابرطبقه جهانی � كه تعدادشان حدوداً 6000 نفر است � می داند. 
در اوايل كتاب كم و بيش يادی از كوئليو شده با تعبيراتی از اين نوع: 

نويسنده برزيلی كتاب كيمياگر. بيش از يكصد ميليون نسخه از كتاب 
كوئليو در سراسر جهان به فروش رسيده و بعد از ج.ك.رولينگ، نويسنده 
هری پاتر، دومين نويسنده پرفروش روی زمين است. او از شخصيت های 
معدود فرهنگی اس��ت كه معموالً در داووس ش��ركت می كند. و نيز از 

معدود كسانی است كه روح متفاوتی در داووس دميده اند...2
مردی ريزنقش با كالهی از خز... با ريش بُزی روبه سفيدی. گويا پس 
از مدت ها، پس��ر عموی خود را ديده باشد، با من س��الم و احوالپرسی 

می كرد... اسطوره عرصه ادب...3 
من و كوئليو هيچ گاه همديگر را نديده بوديم، اما به لطف شگفتی عصر 

اطالعات... گفت و گويمان بی تكلف و كم و بيش زنده و صميمی...4

1. ديويد راتكاف، ابرطبقه؛ نخبگان قدرت جهانی و جهانی كه می سازند، ترجمه احمد عزيزی، كوير، 1389، از 
پاورقی صفحه 313 معلوم می شود نويسنده يهودی است. 

2. همان، ص22.

3. همان، ص23.
4. همان، ص24، اين اشاره به ريش بزی و پس��رعمويی و گفت  وگوی صميمی و زنده، قاعده نشان می دهد كه 

يهودی االصل است. اين تعبيرها، بيان رمزی اين واقعيت است.

به نظر می رسد تشویش و 
التهاب یهودی ها از خطر 
اسالم و لزوم مقابله با اندیشه 
و ایمان اسالمی، آن قدر 
عميق بوده است که آن ها 
را وادار به همه گونه تالش و 

کوشش نموده است
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كوئليو، ترانه سرای پيش��ين آهنگ سازان مش��هور برزيلی، و نيز يك 
هيپی پيشين، از بسياری جهات، انسان متفاوتی با ديگران است. بسيار 
خودمانی و بی ريا... اين هيپی كه در ده اجالس گذشته داووس شركت 
داشته... اين روايت پرداز مشهور... شروع به توصيف داووس كرد: افسانه 
داووس اين اس��ت كه قصد اين آدم ها در اين جا تقسيم كيك و گرفتن 
سهمشان از آن است؛ من، اما اين گونه فكر نمی كنم. به باور من، امروز، 
بيش از هر زمانی، وجود دو اليه متفاوت در داووس آش��كار اس��ت. بعد 
اول تجاری... اما بعد دومی نيز در اين جا وجود دارد كه بخش بزرگ تر و 
بعد انسانی آن است... آری ما، نشست نخبگانی را داريم اما نه فقط برای 

ساماندهی جهان كه ديداری با خودمان!1
كوئليو در ابراز اين نظر محتاط به نظر می رس��يد. ش��ايد اين احتياط 
ناش��ی از عضويتش در چند هيئ��ت و كميته مرتبط با نشس��ت بود؛ يا 
قصد كم رنگ ساختن انتقادات عليه جهانی شدن و نيز نظريات مدافع 
نظريه های توطئه را داشت. در نگاه او، به عنوان شركت كننده هميشگی 
داووس، در آن ج��ا نظامی جز پيوندهای فردی، حاكم نيس��ت. او ورای 

پوسته نظام ها، جهان را با همه مناسبات عادی و معمولی آن می ديد. 
مثالی از ديدارش با بيل كلينتون در آخرين سال رياس��ت جمهوری او...2 كلينتون به 

محض ورود به سالن پرسيده بود: كداميك از شما پائولو كوئليو هستيد؟3
برای بسياری، چون كوئليو، اساس نظم، ايمان به خداوند و تقدير الهی 

است...4
در پايان ديدار ب��ا كوئليو، رئيس جمهور برزيل وارد ش��د و به گرمی با 

مشهورترين نويسنده كشورش، خوش و بش كرد...5
نويس��نده، درباره رئيس جمهور برزيل نوش��ته بود:»...لويی ايناس��يو لوال داس��يلوا، 

رئيس جمهور برزيل... كه بيش از چهار كالس درس نخوانده بود...«6

1. همان، ص43�42. اين جمله هم دوپهلو است. هم ديدار با خودمان كه از يك قبيله ايم؛ و هم ديدار هر كداممان 
با خود، كه در شرايط امروز جهان گير افتاده ايم.

2. همان، ص43.

3. همان، ص44.

4. همان، ص46.

5. همان، ص47.

6. همان، ص40.
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كتاب ابرطبقه در فصل 8 توضيحی دارد درباره تئوری توطئه و رد آن و مواردی را درباره 
يهودی ها و فراماسون ها ذكر می كند كه شبيه نظريات كوئليو است. يك جا می نويسد: 

فراماسونری گرچه دين به حس��اب نمی آيد اما اعضای خود را به ادای 
س��وگند بيعت با ذات ربوبی � به هر نوعی كه بخواهند� ملزم س��اخته و 
آموزه ها و اصول كتاب مقدس در فسلفه دينی آن جايگاه كانونی دارند...1

در اينكه فراماس��ون ها و كوئليو چقدر به ذات ربوبی اعتقاد دارند و اساس��اً تعريفشان 
از خدا و تقدير الهی چيس��ت، بايد به نقد مطلب ماس��ونی رجوع كرد. اما درباره پيامی 
كه كوئليو در كتابهايش خصوصاً برای خوانندگان جوان ارائه می كند بايد به چند نكته 

توجه نمود: 
1. كوئليو مكرر در كتابهايش می گويد: به قلبت رجوع كن و هر چه را كه دلت می گويد 
گوش بده. اين سخن برای كس��انی كه فرهنگی دينی دارند و قلب را مركز خدا و لطف 
و صفا می دانند، دلنش��ين و آرامش بخش اس��ت. ولی برای آنها كه اعتق��ادی به خدا، 
ماوراءالطبيعه و مع��اد ندارند، اين جمله چ��ه معنايی می دهد؟ غي��ر از آزادی كامل و 
دلخواه و رهايی از هر قاعده و مالحظه؟ از قضا، دقيقاً همين معنا مورد نظر است؛ همان 
معنايی كه در كتاب دكتر فاوست گوته به عنوان خط مشی و الگوی فراماسونری و بلكه 
روشنفكری و دنيای جديد ترسيم شده است. همان معنايی كه از آزادی در غرب مستفاد 
می شود: من آزادم هر كاری می خواهم بكنم تا جايی كه به آزادی ديگران لطمه نخورد. 
اين شرط اخير برای حفظ جامعه از تضاد و درگيری است و اال فقط قيود مذهبی، اخالقی 
و س��نتی اس��ت كه در واقع در مقابل اين آزادی قرار دارد. لذا آزادی جنسی، هم جنس 
بازی، مواد مخدر، لذت جويی و... اوج اعالی آزادی است2 و تعرض به اين آزادی هاست 
كه فرياد سازمان های حقوق بش��ری را درمی آورد. وصفی كه از جلسه ها و محافل اين 
»آزادی پرستان« می دهند، از رقص ها و آوازها و جيغ ها و خون خوردن ها و اعمال و رفتار 
عجيب و غريب و غيره، همگی بيان و ارائه همين آزادی اس��ت. همين آزادی است؛ كه 
اول بار در مقابل حضرت آدم و حوا بيان شد كه برای معارضه با قيد و بند شجره ممنوعه، 

اتفاقاً بايد به آنها نزديك شد و آن قيود را شكست. 
لذا شيطان پرستی ساحت كامل اين آزادی است؛ و رجوع به قلب و دل و آرزو و خواست 
و ش��هوت، يعنی آزادی كامل در نهايت عيش و لذت. فلس��فه ای كه كاباال برای جوامع 

1. همان، ص316.
2.كتاب زهير، سراسر تبليغ اين معنی است.
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بشری ارائه می كند همين است و آنچه كوئليو همس��انان او هم ترويج و تبليغ و تلقين 
می كنند همين است.

دین جهانی جدید
حجت االسالم حميدرضا مظاهری سيف در مصاحبه ای با روزنامه ايران1 مطالبی درباره 
يك دين جهانی جديد گفت كه ب��ا هدايت امريكا و صهيونيس��ت ها و منابع مالی آنها، 
چندی است شكل گرفته و ظاهراً اولين قدم آن در 11 تا 27 سپتامبر 1983 در امريكا 

برداشته شده است. او می گويد: 
در دسامبر 2009 )آذر س��ال 88( همايش بزرگی با عنوان »پارلمان 
اديان جهان« در شهر ملبورن استراليا برگزار شد. در اين اجالس 100 
نفر از رهبران اديان گوناگون شركت كردند و درباره مسائل و بحران های 
جهانی به گفت و گو نشستند؛ ضمن اينكه تصميم گرفتند 2200 نفر از 
نمايندگان خود را برای جذب مردم و تبليغ به سراسر دنيا بفرستند. اين 
اجالس نخستين بار نبود كه پيروان اديان گوناگون را گرد هم می آورد 
بلكه پنجمين نشست جهانی اديان بود كه هر پنج سال يكبار با حمايت 
مالی استكبار جهانی و صهيونيسم برگزار می شد. البته يكی از حاميان 
مالی اجالس ملبورن سفارت اسراييل در اس��تراليا بود. گفتنی است از 
يازدهم تا بيست و هفتم سپتامبر سال 1983 نمايندگانی از سنت های 
شرقی و غربی جهان در ش��يكاگو گرد هم آمدند... در اين دين جهانی 
تالش می شود مهر و محبت، منهای فكر و تفكر ترويج يابد. ژاك النتيه 
كه به مطالعه اديان بدوی آفريقا پرداخت و... هانری كربن كه به مطالعه 
درباره ايران پرداخته... ميرچا الياده كه ضم��ن تحقيق درباره عرفان و 

معنويت اسالمی و جادوگری و آداب آن... )مطالعه و تحقيق كردند(...
يعنی افراد و گروه های متفاوت در سراس��ر جهان و هر كدام از زاويه ای و از جنبه ای، 
كوشيده اند تا خطر اسالم و تفكر و اعتقاد دينی اسالمی را رفع كنند و چنانكه پيداست 

ريشه همه آنها و مركزيت تمامشان هم، يهودی ها هستند.

1. ايران، 1391/8/20، ص26.
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جدا کردن کودکان از خانواده
جيمز شيور و ويليام استرانگ نويس��ندگان كتابی كه در سال 1982 
درباره ارزش ها در امريكا منتشر ش��د، از معلمان مدارس دولتی به طور 
خاص می خواستند تا با والدينی كه می خواهند ارزش ها را به كودكان، 
»تحميل« كنند يا به آنان بگويند كه بايد چه عقيده ای داش��ته باشند، 
مقابله كنند... ساموئل بلومنفلد نيز... هشدار می دهد كه حقيقت آشكار 
اين است كه كالس های درسی امريكا به محلی برای جنگ روانی شديد 

ضد همه ارزش های سنتی تبديل شده است.1
در همين س��ال 1982 و با همين هدف كه جوان های امريكايی تحت تأثير تلقينات 
سنتی و خانواده نباشند ماتيو ليپمن2 استاد و مدرس فلس��فه پيشنهاد كرد كه بايد از 
كودكی و در كودكستان و دبستان به بچه ها فلسفه و روش منطقی فكر كردن را آموخت. 
گروهی در ايران بالفاصله اين ح��رف را گرفته و با جاروجنجال و س��روصدا »آموختن 

فلسفه به كودكان« را تبليغ كردند. 
نشريه كتاب هفته، هفته نامه وزارت ارشاد، اخيراً گزارشی از چاپ چند كتاب تازه در 
اين زمينه ارائه كرد و يادی از دست اندركاران اين جريان نمود كه: »به گفته سعيد ناجی، 
هدف فبك )فلسفه برای كودكان( آموزش تفكر از دوران كودكی و ارائه برنامه هايی است 
كه بر اس��اس نظريات جديد ش��كل گرفته اند.«3 اما او نگفت كه اين نظريات جديد چه 

هستند و رابطه شان با فلسفه و دين چيست.
قباًل ماتيو ليپمن تذكر داده بود كه جوان های امريكا فكر نمی كنند و بعضی چيزها را 
بی دليل می پذيرند. گفتنی است كه آن چيزها عموماً لزوم دين و اخالق خانوادگی برای 
فرد بوده است؛ و لذا ليپمن توصيه می كرد كه بايد به بچه ها از كودكی، از دبستان و بلكه 
از مهد كودك، شيوه آزاد فكر كردن را آموخت؛ يعنی فلسفه برای كودكان. اما نكته ای 
كه اينها توجه نداشتند آن بود كه اين تدابير در جامعه اسالمی به درد كار آنها نمی خورد. 
خصوصاً جامعه شيعی كه همه آموزه های دينی را با استدالل و برهان می آموزاند و اصول 
دين بايد برای مسلمان بالغ صرفاً با عقل و استدالل و بدون تقليد و تعبد آموخته شود. 
لذا مقام معظم رهبری، يكبار اين انديش��ه را � كه خوبست بچه ها با منطق و استدالل و 

1. ويليام گاردنر، جنگ عليه خان��واده، ترجمه معصومه محم��دی؛ دفتر مطالعات و تحقيق��ات زنان، 1386، 
ص144�143.

2. خانواده ليپمن، يهودی هستند.
3. كتاب هفته، 1391/8/6، ص 6، ستون اول.
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فلسفه آشنا شوند� تأييد كرده و فرمودند:
»فلسفه، شكل دادن فكر است؛... ذهن را به فهميدن 
و تفكر كردن عادت دادن است. اين از اول بايد به وجود 
بيايد... كودك )باي��د( از اول عادت كند به فكر كردن و 

خردورزی.
نكته بعدی، خودباوری است... اعتماد به نفس...«1

در اسالم، اساس كار تبليغ و تربيت، استدالل و منطق 
اس��ت؛ آنچنان كه روح آن هم عرفان واالی الهی است. 
لذا تبليغات غرب در زمينه عرفان و انس��ان و فلسفه و 
علم، در مقابل اسالم، هيچ رنگ و بويی ندارد. آن ها به سرعت فهميدند كه بايد به سراغ 
شيطان و شيطان پرستی و گروه های شيطانی و فساد بروند كه از فلسفه و عرفان، به نفع 

آن ها كاری بر نمی آيد.
***

در مجموع چنانكه مالحظه شد، در سه دهه اخير، كار ضد فرهنگی غرب و صهيونيسم، 
بعد از فتح خرمش��هر، كاری بسيار عظيم و همه جانبه بوده اس��ت. اما برخالف تصور ما 
كه فرهنگ را فقط در دانشگاه و آموزش و پرورش و ارشاد و تلويزيون خالصه می كنيم، 
آن ها از همه ش��يوه های سياس��ی، اجتماعی و حتی اقتصادی برای اه��داف فرهنگی 
خود اس��تفاده می كنند. مقام معظم رهبری بيش از بيست سال است كه درباره تهاجم 
فرهنگی، شبيخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی هش��دار می دهند؛ و ما تا ريشه يهودی � 
ماسونی غرب را نشناس��يم و اين دش��من غدار را با همه اجزا، ابعاد و اهدافش تجزيه و 
تحليل نكرده باشيم، به طور مداوم مورد تهاجم او خواهيم بود؛ به ويژه كه همه ما آدم ها 
يك يهودی هم در درون خود داريم: نفس اماره؛ كه ب��ه دنبال فرصت طلبی، اختالس، 
سوءاستفاده، تنبلی، لذت پرستی، ظلم و زور و حقه بازی هم است؛ و وای اگر تا اين قدر 
در درون جبهه خودی، عوامل دشمن نفوذ كرده باشد. و لذا هشدار و هشدار و هشدار؛ و 

تقوی و تقوی و تقوی.

1. سخنان مقام معظم رهبری در خراسان شمالی، 1391/7/20.

افراد و گروه های متفاوت 
در سراسر جهان و هر کدام 
از زاویه ای و از جنبه ای، 
کوشيده اند تا خطر اسالم و 
تفکر و اعتقاد دینی اسالمی 
چنانکه  و  کنند  رفع  را 
پيداست ریشه همه آنها 
و مرکزیت تمامشان هم، 

یهودی ها هستند
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حضور اسرایيل در کردستان عراق و 
تأثير آن بر امنيت ملی ایران1

 عليرضا خسروی2
چکيده

آنچه اين مقاله با ابتنای بر شواهد و مصاديق عينی و نيز اسناد و مدارك تاريخی درصدد 
تبيين آن است، تمركز بر جنگ عراق و افزايش حضور اسراييل در اين كشور است. لذا 
سعی می  ش��ود با واكاوی نقش اس��راييل در اين جنگ و اهداف و داليل افزايش حضور 
اسراييل در عراق پس از صدام، حلقه های مفقوده  راهبردی صهيونيستی كه تحقق آن 
می تواند تهديداتی بنيادين برای كشورهای منطقه و امنيت ملی جمهوری اسالمی ايران 

در پی داشته باشد، را كشف و مشخص نماييم.
کليد واژه ها: سياست خارجی رژيم صهيونيستی، امنيت ملی ايران، سياست خارجی 

عراق، راهبردهای صهيونيستی، اسراييل.

1. اين مقال��ه برگرفته از كتاب اس��راييل در عراق؛ زمينه ها، اهداف و پيامدها اس��ت كه به زودی توس��ط بنياد 
تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی منتشر خواهد شد.

2. دكترای روابط بين الملل از دانشگاه تهران
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مقدمه
حمله انتحاري به برج هاي دوقلوي سازمان تجارت جهاني در يازده سپتامبر 2001، 
زمينه اعمال سياست ها و استراتژي هايي را كه نئوكان ها از سال ها پيش به عنوان برنامه 
راهبردي خود تدوين نموده بودند، فراهم ساخت. بازتاب ها و واكنش هاي سياستمداران 
كاخ سفيد در نتيجه اين اقدام منتس��ب به القاعده، آن چنان بر ساير حوزه هاي روابط و 
امنيت بين الملل تأثير گذاشت كه شايد بتوان اين حادثه را همچون فروپاشي شوروي 
سابق، مطلع تغييرات عميق و بنيادين در عرصه بين المللي يا حداقل مكمل آن حادثه 
محسوب نمود؛ چراكه دقيقاً بعد از حادثه يازده س��پتامبر، اغلب اقدامات انجام شده از 
سوي دولت هاي بزرگ و همچنين تحليل ها و تفاسير صورت گرفته از رفتار اين بازيگران 
بين المللي در عرصه روابط بين الملل، با بررس��ي مقايسه اي قبل و بعد از حادثه يازدهم 
س��پتامبر همراه بوده اس��ت، كه اين موضوع، بر نقطه عطف بودن اين حادثه �  جداي از 
عوامل و طراحان اين حادثه كه كماكان ابهامات زيادي در رابطه با آن وجود دارد  � تأكيد 

مي نمايد. 
پس از حادثه يازدهم سپتامبر، مبارزه با تروريسم در صدر برنامه هاي كاخ سفيد قرار 
گرفت و اياالت متحده در راستاي عملي نمودن اين اس��تراتژي دو راهكار بلندمدت و 
كوتاه مدت را در دستور كار خود قرار داد. راهكار بلندمدت نئوكان ها، بر تالش در جهت 
بسط دموكراسي و ارزش هاي ليبراليستي متمركز گرديد و راهكار كوتاه مدت آن ها بر از 

ميان برداشتن دولت هاي به اصطالح ياغي در عرصه بين الملل تمركز يافت.
در حقيقت حادثه يازده س��پتامبر، عالوه بر اين كه س��بب حمله ائتالف بين المللي به 
رهبري امريكا عليه افغانستان با هدف سرنگوني القاعده گرديد، زمينه حادثه مهم تري 
را در قالب يك طرح استراتژيك به نام طرح خاورميانه بزرگ فراهم ساخت؛ كه اين طرح 
به رغم مخالفت هاي بين المللي و عدم همراهي دولت هاي بزرگ اروپايي، با حمله امريكا 
به عراق به اجرا درآمد و موجبات يك جانبه گرايي امريكا و سست ش��دن نقش سازمان 

ملل متحد را در نظم جديد بين المللي فراهم ساخت. 
از طرف ديگر با نگاهي دقيق و عميق به اهداف ط��رح خاورميانه بزرگ كه برگرفته از 
استراتژي بلندمدت نئوكان هاست، درخواهيم يافت كه امنيت اسراييل از اهداف اساسي 
و بنيادين اين طرح محسوب مي گردد. در واقع هم ابعاد اقتصادي و هم سياسي اين طرح 
عالوه بر اهداف بلندمدت امريكا در منطقه، به صورت آشكار يا پنهان نيل به تحقق اهداف 

بلندمدت اسراييل در منطقه دارند. 
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کردستان عراق و زمينه حضور اسرایيل در عراق
 در ذيل به دو عامل مؤثر در علل حضور صهيونيست ها در عراق اشاره مي شود:

الف. اشتراکات ميان اسراييل و کردها 
بررسي هاي تاريخي و جامعه شناختي اس��راييل و اكراد نشانگر وجود حداقل دو وجه 

اشتراك ميان آن ها مي باشد كه عبارت اند از1:
غير عرب بودن:

كردها و جمعيت اسراييل غير عرب بوده و لذا مخالفتي كه ناشي از حس ناسيوناليسم 
عربي در ميان اعراب نسبت به اسراييل وجود دارد در ميان اكراد ديده نمي شود.

دشمن مشترک:
دشمن مشترك هر دو طرف در طول دهه هاي گذشته، به طور خاص اعراب بوده اند و 
اين دشمن مشترك، زمينه هاي همكاري ميان اين دو گروه براي مقابله با اعراب را فراهم 
كرده است. خصومت شديد ميان رژيم بعث و كردها و كشتار وحشيانه اكراد توسط صدام 

حسين گوياي اين واقعيت است. 
شايان ذكر است كه عالوه بر دو وجه اشتراك مذكور، كارشناسان بيولوژيك اسراييل 
تمام تالش خود را به كار بس��ته اند تا ارتباط ژنتيكي ميان كردها و يهودي ها را به اثبات 
برس��انند تا از اين طريق مورخان اس��راييل را ياري كنند؛ گويا كردها در اصل از ريشه 
يهودي ها و اسراييلي ها هس��تند. در اين باره كارشناسان بيولوژي اسراييلي در دانشگاه 
عبري از لحاظ ژنتيكي ميان اس��راييلي ها و افراد ديگري از س��اير نژادها آزمايشاتي را 
انجام داده و با توجه به اين آزمايشات كه در سال 2001 در مجله ژنتيك امريكا منتشر 
شده است، كردهاي كردستان عراق از لحاظ ژنتيكي نزديك ترين ملت به يهودي هاي 
سفارديم )يهودي هاي شرقي( هستند و به اين طريق مي خواهد ثابت كند كه كردها و 

يهودي ها از يك نژاد هستند.2
ب. روابط تاريخي ميان اسراييل و کردهاي عراق

بررسي تاريخي وضعيت كردستان به ويژه پس از فروپاش��ي عثماني نشانگر آن است 
كه اين قوم بزرگ به داليل مختلفي كه مهم ترين آن قرار گرفتن در ميان كش��ورهاي 
همسايه مي باشد، هيچ گاه از وضعيت امنيتي آرامي برخوردار نبوده است. اين موضوع از 
آن جهت حائز اهميت است كه كشورهاي همسايه داراي اقليت قومي كرد، به بهانه هاي 

1. عليرضا خسروی و مهدی ميرمحمدی، بررسی اهداف، برنامه ها و زمينه های حضور اسراييل در عراق، تهران، 
مؤسسه ابرار معاصر، 1383، ص268-270.

2.http://www.baztab.com
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مختلف و به وي��ژه حف��ظ يكپارچگي س��رزميني تدابير 
س��ختي را در اين راس��تا اتخاذ مي نمودند. اين موضوع با 
شكل گيري تمايالت استقالل طلبانه و گروه هاي معارض 
كردي براي اين دولت ها با شدت بيشتري پيگيري مي شد. 
به عب��ارت ديگر حائل  ش��دن قوميت ك��رد در ميان اين 
كشورها، خود موجبات همكاري بيش��تر اين دولت ها در 
سركوب و پيشگيري از شكل گيري اقدامات اس��تقالل  طلبانه را فراهم مي ساخت و به 
اين ترتيب موضوع كردها به عنوان يكي از مس��ائل اصلي امنيت ملي اين دولت ها بدل 
گرديد. سركوب و فشارهاي شديد بر اين اقليت به ويژه در كشور عراق موجب گرديد تا 
اكراد در مقاطعي از حقوق اوليه خود نيز مح��روم گردند و از امكانات اوليه زندگي نظير 
بهره برداري از تغذيه مناسب و بهداشت نيز محروم باشند. اين موضوع سبب شد تا برخي 
از دولت هاي خارج اين منطقه در جهت منافع خود از مسئله كردها بهره برداري نموده 
و با تجهيز و همكاري با اين قوميت اهداف خود را دنبال كنند. از طرف ديگر اكراد عراق 
به منظور حفظ موجوديت خود و دستيابي به برخي از امتيازات، تنها راه پيش  روي خود 
را اتحاد و همكاري با دولت هاي خارجي قدرتمند و مهم تر از آن معارض با دولت مركزي 

تصور مي نموده اند.
از همين رو تاكنون هر تالشي در جهت ايجاد دولت كردي مستقل، بالفاصله با مخالفت 
سه كشور تركيه، ايران و عراق روبه رو شده است. هر يك به شكلي ابراز مخالفت كرده و 
هيچ  يك با اصل موضوع موافقت نداشته اند. اين مخالفت ها حساب شده بوده است زيرا 
هر كدام مي دانند در صورتي كه به آن تن دهند بايد بخش��ي از قلمرو خود را از دس��ت 
بدهند. اين در حالي است كه سرزمين هاي كردستان سرشار از منابع طبيعي �  به ويژه 

نفت  � مي باشند.
مخالفت هاي شديد اين سه كشور موجب گرديد كه كش��ورهاي غربي بعد از قرارداد 
لوزان موضعي واقعي و جدي در قبال استقالل كردها اتخاذ نكنند و مساعدت و همكاري 
خاصي ب��ا كردها از خود ب��روز ندهند و صرفاً برخ��ي از س��رويس هاي اطالعاتي غرب 
ارتباطاتي با بعضي از مقامات كرد ايجاد كرده اند تا در صورت نياز از آن ها به عنوان مهره 

جايگزين بهره برداري كنند.1

1. شلمو نكديمون، موساد در عراق و كشورهای همسايه، معاونت پژوهشی دانشكده امام باقر)ع(، تهران، 1382، 
ص37.

از لحاظ تاریخچه، روابط 
پيوند صهيونيست ها با 
کردهاي عراق به قبل 
دولت  شکل گيري  از 
اسرایيل و به فعاليت هاي 

آژانس یهود بر مي گردد
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جمهوري تركيه به صورت هدفمند و حساب شده اقدام به 
تصفيه كردهاي فعال در خاك خود كرد. آتاتورك و آن هايي 
كه پس از او روي كار آمدند ضربات مهلك و ويران كننده اي 
به ساختار قبايل كرد در تركيه وارد كردند. تعداد زيادي از 
نخبه هاي كرد را اعدام كردند و بقيه را نيز به جاهاي مختلف 
آواره ساختند. اين اقدام باعث شد كه مركز ثقل قبايل كرد 

به كردستان عراق منتقل شود.1
در واقع اين موضوع نگاه اس��راييل را به عنوان يك فرصت 

بالقوه متوجه كردستان عراق مي نمايد؛ چراكه عراق از دشمنان اصلي و قدرتمند اسراييل 
در منطقه محسوب مي گرديد و حضور دولت عراق در كنار ساير كشورهاي عربي براي 
مقابله با اسراييل خطرات فراواني را از بدو شكل گيري دولت اسراييل متوجه آن ساخته 
بود و لذا، رهبران اين رژيم اهميت ويژه اي را براي حضور در كردستان عراق و همكاري 

با اين قوميت معارض دولت مركزي در نظر مي گيرند. 
از اين رو به منظور بررس��ي دقيق اين رابط��ه و تأكيد بر نقش اين ارتب��اط به عنوان 
مهم ترين زمينه حضور اسراييل در عراق الزم است تا به ابعاد، اهداف و جايگاه اين ارتباط 

در نظر اين دو )اسراييل و اكراد عراق( پرداخته شود. 

آژانس یهود و رابطه با اکراد عراق
از لحاظ تاريخچه، روابط پيوند صهيونيست ها با كردهاي عراق به قبل از شكل گيري 
دولت اسراييل و به فعاليت هاي آژانس يهود بر مي گردد. در آغاز سال 1946 به منظور 
بررسي مشكل سرزمين اس��راييل كميته اي بريتانيايي � امريكايي تشكيل شد. فعاالن 
آژانس يهود از هر شخص يا تشكيالتي كه ممكن بود به نوعي بر تصميمات كميته مذكور 
به نفع اسراييل تأثير بگذارد ش��روع به تحقيق كردند. آن ها تالش نمودند كه اين قبيل 
اشخاص و تشكيالت را پيدا كرده و توجيه كنند. در همين راستا دو نفر از اعضاي شاخه 
سياس��ي به نام هاي موريس فيشر و دوس��تش يهودا هلمان جهت آماده سازي و توجيه 
كردها، آش��وري ها و ماروني ها اعزام ش��دند... هلمان با عنايت به اينكه فارغ التحصيل 
دانش��گاه امريكايی ها در بيروت بود و همچنين با توجه به اينكه قباًل خبرنگار »آژانس 

1. همان، ص37.

رابطه ميان اسرایيل و 
کردستان عراق به طور 
 ،1964 جدي از سال 
هنگامي که مئير اميت به 
ریاست موساد رسيد و 
اقدام به افزایش عمليات 
مهاجمانه عليه هدف هاي 

عربي کرد، آغاز شد
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اخبار بين المللي« و نش��ريه فلسطين پست1 بود، 
اطالعات خ��وب و گس��ترده اي در م��ورد زواياي 
سياس��ت هاي خاور ميانه در اختيار داشت. فيشر 
و هلمان ب��راي ايج��اد هماهنگي مي��ان كردها و 
آشوري هايي كه در مجامع خودشان ساكن بودند 
نياز به ت��الش فراواني نداش��ته اند و تنها الزم بود 
انديش��ه اي را كه بريتانيا در خصوص يهود ايجاد 
كرده بود تعديل كنند. آن انديشه اين بود كه يهود 
اقليتي است كه داراي حمايت و پشتوانه بين المللي 
است. در پي ديداري كه فيشر و هلمان از كردستان 
داش��ته اند آژانس يهود در يادداشتي كه به كميته 
مذكور � كميته بريتانياي��ي  � امريكايي � مي دهد 

نوشت:
با توجه به سرنوشتي كه كردها به آن متمسك شده اند درمي يابيم كه 
دولت هاي عرب تا چه حد در برخ��ورد با روحيه خودمختاري و اصول و 
ارزش هاي يك اقليت سياسي و متمدن كه تمدنش با تمدن آن ها فرق 

دارد ضعيف برخورد كرده اند.2
به منظور درك صحيح از نحوه و ميزان روابط يهود و اكراد عراق در ذيل به گزارشي كه 
اين دو نفر پس از حضور در كردستان و بررس��ي وضعيت منطقه و اهميت آن به آژانس 
ارائه مي دهند اشاره مي شود. در اين گزارش كه طبق نظر نويسنده يهودي كتاب موساد 

در عراق در بايگاني آژانس يهود موجود است. آمده است:
كردها از دو سال قبل به انحاي گوناگون به سمت ما آمده اند تا به آن ها 
بپيونديم و صدايمان را با صداي آن ها عليه دش��من مشترك خود � كه 

قوم عرب است � يكي كنيم.3 
رهبران كرد به وابسته نظامي اسراييل در بغداد به نام ارتشبد روزولت تأكيد كرده اند كه 

مبارزات صهيونيست ها و جنگ يهوديان در فلسطين را تأييد مي كنند.4 

1. بعدها به اورشليم پست تغيير نام می دهد.
2. همان، ص46.

3. همان، ص46، به نقل از بايگانی آژانس يهود.
4. همان، ص48.

نزدیکان بارزاني در رابطه با 
نقش کردها و شخص بارزاني 
در فراري دادن یهودیان از عراق 
فاش ساختند که: بارزاني با تمام 
وجود این طرح و اندیشه را 
پيگيري مي کرد زیرا یهودي ها 
براي خاطر ما کارهایي کردند. 
عمليات فراري  دادن یهودیان 
مساوي بود با به خطر انداختن 
کردها. خود بارزاني و پسرش 
شخصًا عمليات فراري دادن 

یهودیان را پيگيري مي کردند
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ريچارد ماورر� خبرنگار نيويورك پس��ت � در گزارش��ي كه پ��س از مأموريت خود به 
كردستان تهيه كرده است مي نويسد:

كردها مي گويند يهود تالش مي كند تمدن غرب را به شرق عقب افتاده 
بياورد. اين در حالي است كه عرب ها اين فرهنگ را نمي خواهند و از اين 

رو با يهود مقابله مي كنند.
نويسنده گزارش، اضافه مي كند:

كردها از ما سازمان دهي و آموزش مي خواهند و معتقدند فرستاده هاي 
اسراييلي قادرند همه قبايل درگير كرد را در گروه جنگنده واحدي جمع 
كنند و مي توانند آن ها را در زمينه انواع اس��لحه و مواد منفجره آموزش 

دهند.
او مي افزايد: 

وقتي كه از آن ها پرسيدم: »چرا شما به سمت يهود مي آييد و آيا جهت 
اخذ مساعدت است؟« 

به من پاسخ دادند: ما دشمن مشترك داريم و بايد عليه آن ها با يكديگر 
همكاري كنيم.
گزارش مذكور اضافه مي كند:

ش��مس الدين آغا، امير منطقه زاخو و عضو مجلس ع��راق در همين 
خصوص به من گفته است:

ما از بريتانيايي ها و امريكايي ها نااميد شده ايم و آماده ارتباط گيري با 
هر كسي هستيم و حاضريم هر گونه مساعدتي را از يهود دريافت نماييم.
وقتي از وي خواستم كه در زمينه اتحاد و جمع آ وري ملت كرد تالش 

كند در حالي كه مي ترسيد اظهار داشت:
ما چشم به راه هستيم كه يهود افرادي را براي آماده سازي ما اعزام كند. 
او از من خواس��ت كه اين پيغام را به مؤسس��ات يهود برسانم و اظهار 

داشت:
تعهد مي دهيم حفظ و حراس��ت الزم را از فرستاده شما صورت دهيم 

و قادريم هر يهودي را از طريق قاچاق به راحتي از بغداد منتقل كنيم.
نويسنده اين گزارش در پايان به آژانس يهود پيشنهاد مي كند:

اگر كردها با اعزام تعدادي كرد به اسراييل موافق باشند اين كار صورت 
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پذيرد و ما از اين طريق آن ها را آموزش دهيم و آماده كنيم. مايلم بيان 
كنم كه كردها به كرات چنين پيشنهادي را مطرح كردند.1

همان گونه كه در فوق آماده است رابطه يهود با كردها از پيشينه تاريخي برخوردار بوده 
و اين رابطه در ابتدا از سوي آژانس يهود مورد توجه و بررسي قرار گرفته است.

اسرایيل و رابطه با اکراد عراق
با شكل گيري دولت اسراييل در سال 1948، ارتباطات و توجه اسراييل به كردستان 
عراق وارد مرحله جدي تري مي گردد و اس��راييل از همان اوايل شكل گيري تالش هاي 
زيادي را در جهت تقويت روابط خود با كردس��تان عراق مبذول مي نمايد. در سال هاي 
1949� 1948 كردها فعاليت گسترده اي در صحنه بين المللي به انجام رساندند. يكي از 
اسناد وزارت خارجه اسراييل بيانگر اين واقعيت است كه دست اسراييل پشت تمام اين 
فعاليت ها بوده است. فعاليت هاي يادشده در س��ال هاي مذكور در زمينه هاي زير بوده 

است:
1. فعاليت در زمينه ارتباط گيري در سازمان ملل

2. انتشار مقاله هاي متعدد در روزنامه هاي مختلف 
3. تثبيت زبان كردي در مدرسه زبان هاي شرقي در پاريس

4. انتشار قاموس كردي � فرانسوي و تدوين كتاب دستور زبان كردي
5. كتاب آموزشي در خصوص كردها )معرفي كردها(

6. ايجاد مركز تحقيقات كردي در پاريس2
شايان ذكر است كه مش��كل كردها هر از چند گاهي در سازمان ملل مطرح شده ولي 

هرگز با اقدامي حقيقي براي حل آن همراه نگشته است.
به رغم روابط اشاره شده در فوق رابطه ميان اسراييل و كردستان عراق به طور جدي از 
سال 1964، هنگامي كه مئير اميت به رياست موساد رسيد و اقدام به افزايش عمليات 
مهاجمانه عليه هدف هاي عربي كرد، آغاز شد. ش��يمون پرز كه در مقام معاونت وزارت 
دفاع باقي مانده بود، به طور نهاني با كومران علي بديرخان � رهبر پير كرد � ديدار كرد. 
نخستين دوره آموزش افسران پيش مرگ كرد با نام رمز مرواد )قالي( در اوت 1965 آغاز 
شد و به مدت سه ماه ادامه يافت. در تابستان بعد لوي اشكول، نخست وزير وقت اسراييل 

1. همان، ص41-46.
2. همان، ص48.
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و مئيراميت از اريه ليووا ئلياف، مع��اون وزارت امور صنايع و 
توسعه از حزب كار خواستند كه به منطقه كردستان رفته و 
با مالمصطفي بارزاني ديدار كن��د. وي درباره مأموريت خود 

چنين مي نويسد: 
منطق��ه كردس��تان اي��ران را ب��ه خوب��ي 

مي شناختم و از نزديك با چند تن از اعضاي دولت ايران آشنايي داشتم. 
هيئتي كه عازم سرزمين كردستان گرديد، يك بيمارستان صحرايي و 
تمام وسايل آن را با خود همراه داشت و عده اي پزشك و پرستار اسراييلي 
نيز براي به كار انداختن اين بيمارستان جزو هيئت بودند. چند ماه بود 
كه بارزاني درخواس��ت مي كرد كه از لحاظ پزشكي به وي كمك شود. 
پس از چند روز نق��ل و انتقال، هيئت مورد نظ��ر مركب از چند جيپ و 
ماشين هاي باري به منطقه كردستان عراق رس��يد. با رسيدن به چادر 
رهبر كردها، مالمصطفي از اعضاي هيئت به گرمي استقبال كرد. چند 
روز پس از افتتاح بيمارستان صحرايي شهرت آن در سراسر كردستان 
پيچيد و پزشكان و پرستاران اسراييلي شبانه روز به كار مي پرداختند.1 

پانزدهم آوريل 1965 لوي اش��كول با گولدا ماير وزير خارجه وقت اسراييل، اسحاق 
رابين رئيس وقت ستاد ارتش اسراييل و رئيس موساد جلسه اي برگزار كرد. رئيس موساد 
موضوع كردها و اقدامات خاصي را كه اسراييل در دس��تور كار داشت طرح نمود. افراد 
حاضر در جلس��ه ضرورت دادن اولويت به قضيه كردها را تصويب كردند و اندك زماني 
پس از نشست مذكور يك فروند هواپيماي اسراييلي از نوع »ستارتوكروز« حامل نه تن 
تسليحات نظامي در فرودگاه تهران به زمين نشس��ت و از آنجا توسط ساواك به مقصد 
كردستان حمل گرديد. اين محموله حاوي تفنگ، اس��لحه بازوكا، مين و مواد منفجره 

بود.2 بارزاني در پاسخ، طي نامه مهمي به اسراييل نوشت:
اسراييل وعده داد و وفا كرد.

در بيستم آوريل 1965 نماينده كردها نامه اي براي نماينده موساد در تهران آورد كه 
در آن آمده بود:

بارزاني مايل است با فرستاده عالي رتبه اسراييلي در كردستان مالقات 

1. همان، ص53.
2 .برای آشنايی بيشتر به ميزان و نحوه ارس��ال تجهيزات جنگی از اسراييل به كردس��تان عراق رك: به اسناد 

ساواك، مركز بررسی اسناد تاريخی.

بارزاني از عمليات 
فراري  دادن یهودیان 
از عراق و نقشي که در 
انجام آن ایفا مي کرد 

اظهار فخر مي کرد
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كند. كما اينكه آماده اس��ت يك نماينده عالي رتبه را ب��راي مالقات با 
نماينده اسراييل به خارج از كردستان اعزام نمايد.

پس از اين اقدامات اس��راييل، مالمصطفي بارزاني در س��ال 1968 براي اولين بار به 
اسراييل مسافرت مي نمايد. يكي از عوامل صهيونيستي در اين رابطه مي گويد:

اولين ديداري كه بارزاني در نيسان س��ال 1968 از اسراييل داشت با 
تشريفات كم نظيري روبه رو شد. در كاخ تشريفات از وي استقبال رسمي 
س��نگيني به  عمل آمد؛ كاخي كه در آن از ميهمان خارج��ي و بعضاً از 
افرادي داراي مأموريت سري استقبال مي شود. در اين ضيافت هرگونه 
خوردني و نوشيدني دلنشين سرو شد. در اين ديدار تيمسار مئيراميت، 

رئيس موساد، به وسيله يوفال نئمان با بارزاني آشنا شد.1
با توجه به مقدمه اشاره شده در فوق، سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه اصوالً اهداف 
اس��راييل و كردها از ارتباط با يكديگر كدام اند و به عبارت ديگر چه عواملي در نزديكي 

روابط اين دو به يكديگر نقش داشته اند؟

علل توجه اسرایيل به کردها
شرايط خفقان حاكم بر عراق در دوران حكومت بعث مانع از آن مي شد تا اسراييل بتواند 
در راستاي دستيابي به اهداف خود در عراق دست به اقدامات وسيع و قابل توجهي بزند؛ 
چراكه هر گونه وجود نش��انه هايي از روابط و همكاري اتباع عراق با يهوديان و اسراييل 
سرنوشت خطرناكي را به همراه داشت. لذا اسراييل در اين دوران، تنها به صورت پنهاني 
و با اهداف خاصي در عراق حضور داشته اس��ت و مهم ترين زمينه آن وجود اقليت كرد 
عراقي معارض دولت مركزي در منطقه شمالي عراق بود. به رغم اين شرايط، اسراييل از 

داشتن ارتباط با كردها و همكاري با آن ها دو هدف ذيل را دنبال مي نمود:
1. فراري  دادن يهوديان

يهوديان عراق خصوصاً پس از جنگ 1967 در وضعيت بي نهايت بدي قرار داشتند و 
تحت تعقيب بودند. دولت تمامي يهوديان را ك��ه در ادارات و وزارتخانه هاي دولتي كار 
مي كردند و حتي آن هايي را كه در بخش هاي خصوصي ش��اغل بودند بازنشست كرد و 
خريد و فروش يا اجاره  دادن ملك و امالك و ثبت و نقل و انتقال هر گونه مالكيت را براي 
يهوديان ممنوع كرد. به بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري دستور داد كه ماهيانه بيش 

1. همان، ص63.
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از صد دينار به هر يهودي پرداخت نداش��ته باش��ند. به 
وكال و اطباي يهود دس��تور داد كه حق وكالت و طبابت 
غير يهودي را ندارند. تلفن هاي آن ها اعم از منزل، مطب 
و محل كار را قطع كرد و آن ه��ا را از عضويت در تمامي 
باش��گاه ها و انجمن ها محروم نمود. شخصيت هاي بارز 
آن ها را بازداش��ت و مورد محاكمه و ش��كنجه قرار داد. 
اماكن مقدسه يهود مصادره شدند. دولت همچنين يك 
مركز گردآوري يهوديان تأسيس كرد و آن ها را در مكان 
كوچكي به نام بعقوبه در نزديكي بغداد گرد آورد. شروع 

جو ترور عليه يهوديان باعث شد كه تعداد زيادي از آن ها در منازل خود بمانند و به اماكن 
عمومي تردد نكنند. 

همراه با فروكش  كردن آتش قتل و كش��تار، محدوديت هاي ايجادشده در مسيرهاي 
منتهي به مناطق كردنشين نيز كم شده بود؛ افرادي كه قصد فرار داشتند بايد به مناطق 
كرد نشيني مي رفتند كه به عنوان تفريح گاه و استراحت گاه استفاده مي شد و همچنين 

در مناطقي نظير صالح الدين ثقالوه و دربند ساكن مي شدند كه مورد ظن نبودند.1
از اين رو تنها راه ممكن براي خ��روج يهوديان از عراق، ف��راري  دادن آن ها از منطقه 
كردستان هم مرز ايران بود و كردهاي عراق به منظور نشان  دادن اهميت رابطه با اسراييل 

به رغم خطرات بسيار زيادي كه با آن مواجه بودند اين كار را بر عهده گرفتند.2 
اولين دوره فرار بزرگ يهوديان به كمك كردها و در خالل ماه هاي جوالي و آگوست 
1970 صورت گرفت و اين موضوع در خالل ماه هاي سپتامبر و اكتبر آن سال به اوج خود 

رسيد؛ به نحوي كه روزانه حدود پنجاه نفر يهودي از مرز ايران مي گذشتند.3
بارزاني از عمليات فراري  دادن يهوديان از عراق و نقش��ي كه در انجام آن ايفا مي كرد 
اظهار فخر مي كرد. روزنامه نگار امريكايي به نام جك اندرس��ون در مقاله اي كه نش��ريه 

واشنگتن پست4 مورخ 17 سپتامبر 1972 آن را منتشر كرد نوشته است:
زمير رئيس موساد طرح و نقشه رساندن مس��اعدت به يهوديان براي 

1. www.alarabiya.net/articles/2005/11/03/18287.html
2 .مشروح نقش كردهای عراق در فراری  دادن يهوديان و نيز روابط ميان اسراييل و شاه در اين خصوص، در كتابی 
كه توسط مئير عزری )سفير وقت اسراييل در ايران( در س��ال 2000 منتشر شده است، آمده است )مئير عزری، 

»يادنامه: كيست از شما از تمامی قوم او، ترجمه ابراهام حاخامی، اورشليم،2000(.
3. شلمو نكديمون، همان، ص348� 335.

4. همان، به نقل از روزنامه واشنگتن پست، 17سپتامبر 1972.

در واقع اسرایيل با بررسي 
اوضاع منطقه و وضعيت 
کشورهاي عربي درگير در 
جنگ به دنبال فرصت هایي 
مي گشت که تا حدودي فشار 
عليه خود را کاهش دهد. از 
همين رو وجود معارضه کرد 
در عراق یکي از فرصت هاي 
طالیي براي این رژیم در این 

راستا محسوب مي گردید
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فرار كردن از عراق را به بارزاني ارائه داد.
بعدها نزديكان بارزاني در رابطه با نقش كردها و شخص بارزاني در فراري  دادن يهوديان 

از عراق فاش ساختند كه:
بارزاني ب��ا تمام وج��ود اين طرح و انديش��ه را پيگي��ري مي كرد زيرا 
يهودي ها براي خاطر ما كارهايي كردند. عمليات فراري  دادن يهوديان 
مس��اوي بود با به خطر انداختن كردها. خود بارزاني و پس��رش شخصاً 

عمليات فراري  دادن يهوديان را پيگيري مي كردند.1
رهبران اس��راييل نيز با توجه به نقش كردها در كمك به يهوديان عراقي رضايت خود 
را از اين امر نش��ان دادند؛ به  گونه اي كه گولدا ماير از آن ها استقبال كرد. وي به معاون 

خود كرون گفت:
چه كسي باور مي كرد كه كردها براي فرار از عراق و آمدن به اسراييل 

به يهوديان كمك خواهند كرد؟!2
در همين رابطه نشريه الثوره عراق در سوم ژانويه 1973 در مقاله اي نوشت:

در مقابل كمك هايي كه اسراييل به كردها مي كرد، كردها به يهودي ها 
براي فرار از عراق و رفتن به اسراييل كمك مي كردند.3

اظهارات نزديكان بارزاني و همچنين واكنش رهبران اسراييلي و حتي نشريات منطقه 
نشانگر آن است كه در واقع بارزاني محور اصلي عمليات خروج يهوديان از عراق بود. به  
طوري كه پس از بيست و دو سال مصطفي قرداحي كه در دهه 1960 منشي بارزاني بوده 

است اعتراف مي نمايد:
بارزاني دستور نجات يهوديان از عراق و ارائه هر گونه همياري مورد نياز 

با آن ها را صادر كرد.4
2. تضعيف جبهه اعراب در جنگ عليه اسراييل

با مطرح  شدن ناصر به عنوان رهبر ناسيوناليسم عرب و س��ردمدار مبارزه با اسراييل، 
بسياري از كشورهاي عربي، با حمايت همه جانبه از او خود را در جبهه وي قرار دادند و با 
اعزام نيرو در اتحاد با او عليه اسراييل قرار گرفتند كه از جمله اين كشورها عراق بود كه 
داراي ارتش نيرومند و قوي بود. از همين رو شكاف در جبهه اعراب به منظور كاهش فشار 

1. همان، ص351.

2. همان، ص352.
3. همان،ص353، به نقل از نشريه الثوره عراق، ژانويه 1973.

4. همان، ص353.
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عليه اسراييل از اولويت هاي استراتژي اسراييل در 
جنگ قرار مي گيرد. 

ب��ه همين منظ��ور زمي��ر، رئيس وقت موس��اد 
پيش��نهادي را از ط��رف وزي��ر دف��اع اس��راييل 
موشه دايان در يكي از جلس��ات مطرح نموده بود 
كه تا حال حاضر به عنوان س��ندي س��ري مطرح 
اس��ت. اين پيش��نهاد در مورد جنگ فرسايش��ي 
عليه اس��راييل بود كه مصر آن را رهبري مي كرد؛ 
جنگي كه نهايتاً منج��ر به ايجاد جبهه ش��رق با 
مشاركت فعال اعراب عليه اس��راييل شد. نقشه و 

طرح موشه دايان در راستاي خنثي سازي اقدام مصر از طريق مشغول كردن ارتش عراق 
و واداشتن آن به باقي ماندن در كشور خود بود. 

در واقع اسراييل با بررس��ي اوضاع منطقه و وضعيت كشورهاي عربي درگير در جنگ 
به دنبال فرصت هايي مي گشت كه تا حدودي فشار عليه خود را كاهش دهد. از همين 
رو وجود معارضه كرد در عراق يكي از فرصت هاي طاليي براي اين رژيم در اين راس��تا 

محسوب مي گرديد.
كبوسته1 در خالل گشت زني هايي كه در منطقه كردستان عراق داشت به اين نتيجه 

رسيده بود كه:
تا زماني كه جبهه ميان كردها و عراق داغ باشد و عراقي ها به سركوب 
كردها مشغول باشند به نفع اسراييل است. زيرا به عراقي ها اين فرصت 
را نمي دهد كه نيرو به س��مت اس��راييل اعزام نمايند و در اين زمينه به 
اردني ها و س��وري ها كمك كنند. واضح اس��ت كه عراقي ها تحت هيچ 
شرايطي به كردها اجازه نمي دهند در مناطق كرد نشين بر چاه هاي نفت 
سيطره يابند و به همين دليل پيوسته براي حفظ و حراست از آن ها نيرو 

اعزام خواهند كرد.2
از همين رو در راستاي تحقق هدف مذكور يكي از شاخص ترين اقداماتي كه به عنوان 

1 .ميخائيل بن اری ملقب به كبوس��ته يكی از نيروهای چترباز ارتش اس��راييل محس��وب می شد كه به سبب 
تجربيات فراوانی كه در عمليات های اسراييل كسب كرده بود، از لحاظ نظامی هم وزن افرادی چون آريل شارون به 

حساب می آمد. او يكی از بنيان گذاران واحدهای گشتی اسراييل بود. 
2. شلمونكديمون، همان، ص360.

درگير کردن کشورهاي منطقه 
با یکدیگر به خصوص ایجاد و 
تشدید تنش بين ایران و عراق از 
یک سو و نيز ایجاد جنگ و ستيز 
بين کردهاي عراقي با دولت آن 
کشور بخشي از توطئه اسرایيل 
با هدف مشغول کردن دولت هاي 
تعميق  و  گسترش  و  منطقه 
اغتشاشات محلي و منطقه اي 
بود که در نهایت به سود دولت 

صهيونيستي تمام مي شد
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استراتژي اسراييل در جبهه ش��رق مي توان از 
آن ياد نمود، ممانعت از پيوس��تن ارتش عراق 
به ارتش جبهه متحد عرب بوده اس��ت. در اين 
راستا اسراييل ضمن شعله ور ساختن اختالفات 
ديرينه دو كش��ور ايران و عراق مي بايس��ت از 
توان و امكانات ايران بهره مي گرفت تا در ميان 
كردهاي عراق حضور يابد و با اين تير چند هدف 

را نشانه مي رفت: 
اوالً ب��ا تش��ديد و تقوي��ت اختالف��ات و 
درگيري هاي كردها با عراقي ها مانع از پيوستن 
ارتش عراق ب��ه ارتش متحد عرب ش��ود و ثانياً 
اختالفات ايران با عرب ها را تقويت كند و آن را 
تعميق بخشد. ثالثاً اختالفات ديرينه ايران و عراق را همچنان فعال و زنده نگه دارد. رابعاً 
با فعال  كردن بحث مبارزات كردها و طرح حقوق آن ها كشورهاي ايران، سوريه، تركيه و 

حتي ارمنستان را به خود مشغول سازد.1
به عنوان مثال در جريان يكي از جنگ هاي اعراب و اس��راييل، تسفي زمير از افسران 

اسراييل در نامه اي به نماينده موساد در ايران مي نويسد:
از نماينده موس��اد در تهران درخواس��ت كردم كه نامه اي به بارزاني 
بنويسد و از وي بخواهد كه دست به اقدامات تهديد آميزي عليه عراقي ها 
بزند. تحركاتي داشته باشند و واكنشي نشان دهند. روي مواضع عراقي ها 
آتش بريزند. كاري انجام دهند كه ارتش عراق را متوجه خود س��ازند. 
من خود مي دانس��تم كه تحركات كردها معجزه نخواهد كرد. وضعيتي 
كه آن ها در آن به سر مي برند امكان اقدامي بيش��تر از آنچه را كه تا آن 
زمان انجام داده بودند به آن ها نمي داد اما به رقم پيگيري ها، كردها هيچ 

تحركي از خود نشان ندادند.
نماينده موساد در تهران مي گويد:

من چيزي به كردها نگفتم و به آن ها نگفته ام كه اكنون بايد چه كنند 

1 .محمدتقی تقی پور، استراتژی پيرامونی اس��راييل، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1383، 
ص365.

در جنگ چهارم اعراب و اسرایيل 
معروف به جنگ رمضان در سال 
1973 ميالدي وقتي جاسوسان 
اسرایيلي حضور و ورود ارتش 
عراق براي مساعدت به نيروهاي 
سوري و مصری عليه اسرایيل را 
جدي ارزیابي کردند فوراً دست 
به کار شدند و جبهه جدیدي را در 
منطقه کردستان عليه دولت عراق 
به وجود آوردند تا عراقي ها قادر 
به حضور در چند جبهه به طور 
همزمان به خصوص جبهه ضد 

صهيونيستي نباشند
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اما اين احس��اس را در آن ها ايجاد كردم كه دست به عملياتي بزنند كه 
عراقي ها نتوانند آن را به كردها ربط دهند. ولي كردها با متمسك  شدن 

به هر گونه لطايف الحيلي از زير بار انجام آن شانه خالي كردند.1
هر چند كه كردها در قبال درخواس��ت اس��راييل در آن مقطع زماني2 اقدامي از خود 
نشان ندادند اما واكنش سردمداران اسراييل به اين مسئله به وضوح اهداف و استراتژي 

اسراييل از رابطه با كردها را نشان مي دهد. 
ادموني، مدير شركت شهرك سازي آژانس يهود مي گويد:

ما توقع داش��تيم كردها حداقل كاري حتي � هر چند كوچك و كم � 
انجام دهند. زيرا مشغول كردن هر مقدار از نيروي عراقي و جلوگيري از 
اعزام عراق به جبهه سوريه � اسراييل براي ما سود زيادي داشت. با اين 
همه كردها تمام آمال و آرزوهاي ما را نقش بر آب كردند و دست به هيچ 

 گونه عملي در اين راستا نزدند.3
درگير كردن كشورهاي منطقه با يكديگر به خصوص ايجاد و تشديد 
تنش بين ايران و عراق از يك سو و نيز ايجاد جنگ و ستيز بين كردهاي 
عراقي با دولت آن كشور بخشي از توطئه اسراييل با هدف مشغول كردن 
دولت هاي منطقه و گسترش و تعميق اغتشاش��ات محلي و منطقه اي 
بود كه در نهايت به سود دولت صهيونيستي تمام مي شد. به بيان ديگر 
صهيونيست ها با تضعيف قواي داخلي كشورهاي مسلمان و انحراف افكار 
عمومي منطقه به اشكال مختلف در صفوف مسلمانان اخالل مي كردند 

تا مانع اتحاد ضدصهيونيستي آنان شوند. 
عزرا دانين از مأم��وران كهنه كار يهودي س��رويس اطالعاتي اس��راييل در خصوص 

شگردهاي شيطاني اسراييلي ها چنين اعتراف مي كند:
براي من روش��ن بود كمك هايي كه م��ا به رزمندگان ك��رد در عراق 
مي داديم تفس��يري جز اين نمي توانست داشته باش��د كه ما از تراژدي 
كردها در راه آرمان هاي خود بهره كش��ي مي كرديم؛ ول��ي به هر حال 

1. شلمو نكديمون، همان، ص387.
2. شايان ذكر است كه در آستانه جنگ 1973 اعراب و اس��راييل، دولت عراق به ايران اطالع داد كه آماده است 
تا روابط ديپلماتيك خود را كه از سال 1971 قطع ش��ده بود از سر بگيرد. لذا با بهبودی روابط ايران و عراق در آن 
مقطع، كردها كه از حمايت همه جانبه شاه برخوردار بودند می ترسيدند تا با انجام اقدامات خرابكارانه عليه عراق، 

اين پايگاه مهم حامی را از دست بدهند.
3 .شلمو نكديمون، همان، ص387.
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حقيقت آن بود كه ما از اين راه با مش��غول كردن بخش درخور توجهي 
از ارتش عراق در رويارويي با مس��ئله كردها مزيت هاي نظامي به دست 

مي آورديم.1
اين استراتژي در حقيقت، بخشي از س��ناريوي بزرگتر صهيونيستي يعني قسمتي از 
استراتژي پيراموني اسراييل بود. س��اموئل كاتز از افسران سابق واحد اطالعاتي نظامي 

اسراييل درباره استراتژي پيراموني اسراييل در منطقه كردستان عراق نوشته است:
س��ال ها بود اس��راييل براي رويارويي با يك جن��گ تمام عيار با همه 
ملت هاي عرب از مراكش در غرب تا عربس��تان و عراق در شرق، آماده 
مي شد. براي كس��ب توانايي جهت ايس��تادگي در اين جنگ اسراييل 
استراتژي خاصي پديد آورده بود كه مي ش��د آن  را »دفاع از پيرامون« 
ناميد. بر اساس اين استراتژي اسراييل با دولت ها و ملت هاي غيرعرب و 
غيرمسلمان در خاورميانه اتحادهايي پديد مي آورد. لذا به  خاطر ترس 
از يكي  شدن نيروي اردن و عراق تالش هايي براي فعال  كردن كردها از 

جنبه نظامي صورت مي گرفت.2
اس��راييل فهميده بود كه حمايت از كردها فرصت عالي براي تضعيف عراق و ماشين 
قدرتمند نظامي آن اس��ت. لذا از كردها به ط��ور علني حمايت كرد. هم موس��اد و هم 
واحد اطالعاتي � نظامي از مبارزه آن ها پشتيباني مي كردند. ارتباط با كردها اطالعات 
ذي قيمت و دست اولي را در مورد ارتش عراق در اختيار اسراييل قرار مي داد. مالقات هاي 
پنهاني بين كردها و افسران ارتش اس��راييل صورت مي گرفت. از جمله افسراني كه به 
مالقات كردها رفتند سروان آريك رجو3 از افسران واحد نخبه تجسس و سرتيپ قندول 
)زيوي(4 معاون فرمانده شاخه عملياتي را مي توان نام برد. واحد اطالعات نظامي قادر بود 
از طريق شبكه موساد در كردستان تصويري از ارتش عراق به دست آورد. اين اطالعات 
شامل آرايش جنگي عراق و نمودار سازماني آن تا حد دسته، تعداد هواپيماهاي جنگي 

قابل پرواز و حتي نام اكثر خلبانان نظامي آن مي شد.5
در جنگ چهارم اعراب و اسراييل معروف به جنگ رمضان در سال 1973 ميالدي وقتي 

1. يان بلك و بني موريس، جنگ های نهانی اسراييل، ترجمه جمشيد زنگنه، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران، 
1372، ص234-235.

2. ساموئل كاتز، جاسوسان خط آتش، ترجمه محسن اشرفي، اطالعات، تهران، 1375، ص333-334.
3. Arik Regev
4. Rechavem Ghandle Zeevi

5. ساموئل كاتز، همان، ص333-334.
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جاسوسان اس��راييلي حضور و ورود ارتش عراق براي 
مساعدت به نيروهاي سوري و مصری عليه اسراييل را 
جدي ارزيابي كردند فوراً دس��ت به كار شدند و جبهه 
جدي��دي را در منطقه كردس��تان علي��ه دولت عراق 
به وجود آوردند تا عراقي ها قادر به حضور در چند جبهه 
به طور همزم��ان به خصوص جبهه ضد صهيونيس��تي 
نباشند. دكتر افرايم سنيه ژنرال كهنه كار صهيونيست 
در كتاب اسراييل پس از 2000 درباره منفعت اسراييل 
از كمك رس��اني به كردهاي عراق و تحريك و تجهيز 

آن ها عليه حكومت آن كشور و حتي نقش افسران نظامي و اطالعاتي اسراييلي در مناطق 
جنگي مزبور مي نويسد:

در دهه هاي 1960و1970 افس��ران ارتش اس��راييل ب��ه رزمندگان 
مالمصطفي بارزاني در جنگ با ارتش عراق كمك مي كردند. همچنين 
راهنمايي هاي اسراييل به كردها در ميادين جنگ در شمال عراق مثمر 
ثمر بوده و خود اكراد به اين امر اذعان دارند. در آن دوران اسراييلي ها به 
خوبي دريافتند كه از طريق كمك به اكراد عراق اس��راييل در سال هاي 

آتي از يك دوست و هم پيمان خوب برخوردار خواهد شد. 1
همان گونه كه بيان شد اسراييل به منظور دسترس��ي به اهداف خود كمك هاي مالي 
و نظامي بس��يار زيادي به كردها مي كرد. نكته حائز اهميت در اين رابطه آن اس��ت كه 
اين رژيم حتي در بسياري از موارد در راستاي تحقق استراتژي مذكور و تحريك كردها 
در عمليات  آن ها عليه دولت عراق نقش مهمي داش��ته است. جهت درك صحيح تر اين 
مسئله و تأييد نقش اسراييل در كردستان عراق قبل از فروپاشي صدام و به منظور تأكيد 
بر زمينه اصلي حضور اسراييل در عراق پس از صدام، به طور مختصر به يك نمونه از اين 

عمليات ها اشاره مي گردد.

عمليات الکندر
پس از بررس��ي هاي اوليه در خصوص قصد رهب��ري معارضه كرد ب��راي نابود كردن 

1. افرايم سنيه، اس��راييل پس از 2000،ترجمه عبدالكريم جادريف، تهران، دانش��كده فرماندهي و ستاد سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي، 1381، ص124-125.

اسرایيل فهميده بود که 
حمایت از کردها فرصت 
عالي براي تضعيف عراق و 
ماشين قدرتمند نظامي آن 
است. لذا از کردها به طور 
هم  کرد.  حمایت  علني 
موساد و هم واحد اطالعاتي 
ـ نظامي از مبارزه آن ها 

پشتيباني مي کردند
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تأسيسات نفتي عراق از سوي عقراوي1، وي گزارشي را در اين رابطه به اسراييل ارسال 
مي كند.

در ششم دسامبر 1968 اين نقش��ه و طرح در جلسه هفتگي وزارت دفاع مورد بحث و 
بررسي قرار گرفت و بنابر نظر موشه دايان مقرر شد امكان مشاركت با كردها در اجراي 
طرح مورد بررسي قرار گيرد. طبيعي بود اجراي چنين عملياتي بدون موافقت ايراني ها 
محال بود و بر همين اساس مئيراميت رئيس موساد به اتفاق هروبن در دسامبر 1968 
عازم تهران شدند تا اين موضوع را با حضور كرون، نماينده موساد در امور كردستان در 

ايران و همكاران او در ساواك مورد بحث و بررسي قرار دهند.
ايراني ها تا آن لحظ��ه با ورود به بح��ث تهديد تأسيس��ات نفتي مخال��ف بودند زيرا 
مي ترسيدند عراقي ها مقابله به مثل كنند و به تأسيسات نفتي ايران در خوزستان تعرض 

كنند اما در آن زمان موافقت كردند و اين محدوديت را برداشتند.
بيستم دسامبر موضوع يك بار ديگر در دفتر وزير دفاع مطرح و اهداف آن ترسيم شد و 
مقرر شد تا بيشترين حد ممكن به تأسيسات نفتي عراق خسارت وارد شود تا براي مدتي 

طوالني از كار مختل شود.2
عمليات كندر ني��از به دويس��ت و پنجاه نفر نيرو ب��راي همي��اري در زمينه كارهاي 
پشتيباني، ايجاد سد و مانع در راه ها، حمل و نقل و راه اندازي دستگاه ها داشت. كار نصب 

و راه اندازي توپ ها و خمپاره اندازها و استفاده از آن ها نياز به يك گروه خاص داشت.
از همين رو عقراوي همراه با افس��ران اس��راييلي ديگر، نقش مهمي را در تأمين اين 

نيازمندي ها بر عهده داشتند. 
پس از فراهم ش��دن امكانات و ش��رايط مورد ني��از، عمليات مذكور طب��ق اهداف از 
پيش تعيين شده انجام شد و پانزدهم مارس 1965 رسانه هاي گروهي خبر حمله هوايي 
به تأسيسات نفتي كركوك را پخش كردند. بعد از آن خبري پخش شد كه شركت نفت 
عراق آن  را بيان كرد. در اين خبر آمده بود كه ده قس��مت از دوازده قس��مت مخصوص 
تفكيك گوگرد ويران شده است و اين شامل تمامي تأسيسات نفتي مي شود كه از طريق 
لوله به بندر بنياس در س��وريه و بندر طرابلس در لبنان صادر مي ش��ود. اين تخريب و 

ويراني باعث كاهش پنجاه درصدي توليد نفت شد.
رسانه هاي گروهي نوش��تند كه اين تأسيسات نفتي به وس��يله توپ مورد هدف قرار 

1. اسحاق عبادي، ملقب به عقراوی، افسري با درجه سرگردي در يگان احتياط نيروي چتربازان اسراييل بود كه 
به عنوان نيروي مأمور به خدمت از سوي موساد به كردستان اعزام شده بود. وي متولد سوريه بود.

2. شلمو نكديمون، همان، ص305.
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گرفته اند و كردها تنها كساني هستند كه در منطقه 
داراي توپ هستند.

در ماه مي 1969 يعني ده هفت��ه پس از عمليات 
مذكور روزنام��ه ساندي تايمز1گزارش��ي مفصل از 
روزنامه نگار انگليس��ي به نام جون كيلبر اكن درباره 
اين عمليات منتشر كرد. اين روزنامه نگار با سامي2 
نشست مطبوعاتي برگزار كرده بود و گزارشي مفصل 
از عمليات مذكور ارائه داده بود. با وجود اين سامي 

نقش عبادي را در اين عمليات پوشانده بود.
حجم خس��ارت هايي كه در اين عمليات متوجه عراقي ها ش��د بالغ بر ده ميليون ليره 

استرلينگ بود و پااليشگاه به صورت كامل به مدت يك هفته تعطيل شد.
يك مجله فرانس��وي كه در زمينه نفتي چاپ مي شد در ش��ماره چهارم آوريل 1969 

نوشت:
اين عمليات ضررهاي س��نگيني را كه براي هر واحد تصفيه نفت خام 
به حدود يك ميليون ليره استرلينگ مي رسد وارد كرد. حداقل دو ماه 
طول مي كشد تا هر يك از واحدهاي صدمه ديده دوباره مورد بهره برداري 

قرار گيرند.3
در نامه اي كه سامي به تاريخ هفدهم مارس 1969 به عبادي مي نويسد آمده است:

دوست گرانقدرم اميدوارم همگي در صحت و سالمت باشيد. عمليات 
موفق آميز بود. ما مطمئن هستيم كه نقش تو در اين عمليات بسيار زياد 

و اساسي بود. اگر مشاركت تو نبود اين عمليات موفق نمي شد.4
حمله اي كه كردها به كركوك كردند باعث شد نظام بعثي عراق مجبور شود گفت وگوها 
را با كردها از سر بگيرد و به بارزاني وعده اجراي پيش��نهاد رئيس حكومت عراق بزاز را 

بدهد. وعده بزاز مربوط به ژوئن 1966 بود كه به اعطاي حقوق كردها مربوط مي شد.
از جمله عملي��ات ديگر كردها، كه اس��راييل در طراحي آن عليه عراق نقش داش��ت 

1. همان، به نقل از روزنامه ساندی تايمز، می 1969.
2 .سامي كه نام اصلي او محمود عبدالرحمان بود از نزديكان بارزاني محسوب مي گرديد و از جنگجويان كرد بود 

كه نقش اصلي را در هماهنگي عمليات الكندر با اسراييل بر عهده داشت.
3. همان، به نقل از مجله پترول اينفورماسيون چاپ فرانسه، 1969/1/4، ص310.

4. همان، ص305.

و  اصلي  مباحث  از  یکي 
جنجالي در پي جنگ امریکا 
عليه عراق در محافل مختلف 
به چالش کشيدن و رد ادعاي 
بوش براي مبارزه با تروریسم 
و برعکس، شروع جنگ براي 
تأمين منافع کمپاني هاي بزرگ 

نفتي امریکا بوده است
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مي توان به عمليات آناناس )با هدف درهم كوبيدن ارتش عراق در كردستان( و عمليات 
دوكان )ويران كردن سد دوكان مورخ 1969( اشاره نمود.

آنچه تاكنون در خصوص داليل توجه اسراييل به كردها اشاره گرديد، ناشی از روابط 
تاريخی ميان اس��راييل با اكراد و س��ابقه خدماتی است كه كردها به اس��راييل و يهود 
داشته اند. اما آنچه حائز اهميت است و در بخش های بعدی بيشتر به آن پرداخته خواهد 
شد، اهميت استراتژيك كردستان عراق برای اسراييل به عنوان يكی از قطب های اساسی 

استراتژی پيرامونی اين رژيم است.

نفت عراق و افزایش حضور اسرایيل در این کشور
در بررسي علل جنگ عراق همواره يكي از علل اساسي كه از سوي انديشمندان مختلف 
در مقاالت و همايش هاي علمي در كنار عوامل ديگر مورد تأكيد قرار گرفته است، موضوع 
برخورداري عراق از منابع نفتي و تالش امريكا براي در اختيار گرفتن، تسلط و تضمين 
نيازمندي هاي نفتي آين��ده اياالت متحده و به طور خالصه تأمي��ن امنيت منابع نفتي 
عنوان گرديده اس��ت. از همين رو يكي از مباحث اصلي و جنجالي در پي جنگ امريكا 
عليه عراق در محافل مختلف به چالش كشيدن و رد ادعاي بوش براي مبارزه با تروريسم 

و برعكس، شروع جنگ براي تأمين منافع كمپاني هاي بزرگ نفتي امريكا بوده است. 
در همين رابطه ولفوويتز يكي از نئوكان هاي مؤثر بر سياست هاي بوش و يكي از افراد 
اصلي طراح جنگ عراق در پنتاگون، در پاسخ به س��ؤالي در حاشيه اجالس امنيتي در 
س��نگاپور مبني بر اينكه چرا امريكا به رغم جدي بودن خطر كره شمالي و تالش آن در 
دستيابي به سالح هاي هس��ته اي، از حمله نظامي به اين كش��ور خودداري نموده اما با 

همين بهانه به عراق حمله كرده است، به صراحت عنوان مي كند:
بگذاريد ساده و شفاف به اين پرسش، پاسخ دهم؛ بارزترين تفاوت ميان 
عراق و كره  شمالي در اين است كه عراق در دريايي از نفت شناور است 

]در حالي كه كره شمالي از اين مزيت برخوردار نيست[.1
از سوي ديگر اخبار و اطالعات افشا شده پس از پايان جنگ و سرنگوني صدام و اشغال 
عراق بر واقعيت ديگري صحه گذاش��ت؛ كه يكي از اهداف اصلي جن��گ عراق نه تنها 
تأمين و تضمين نفت اياالت متحده و حفظ سلطه و كنترل امريكا بر منابع انرژي جهان 

1. http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,2763,970331,00.html» Iraq War Was About 
oil«
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بوده اس��ت، بلكه به صورت غيرمس��تقيم در پي تأمين 
نيازمندي هاي رو به رشد اسراييل نيز بوده است. 

از همين رو عراق به دليل در اختيار داشتن منابع عظيم 
و ارزان نفتي به ويژه در كركوك و موصل فرصتي مناسب 
را براي اسراييل فراهم آورده تا ضمن سرمايه گذاري در 
پروژه كالن نفتي اين كش��ور، با احداث خط لوله انتقال 
نفت از عراق به اسراييل، نيازهاي داخلي خود را برآورده 
س��ازد. در واقع اس��راييل با توجه به حمايت همه جانبه 
نئوكان ها از اين رژي��م مي خواهد در جه��ت تحقق اين 

آرزوي خود بهره برداري الزم را بنمايد.
اما قبل از اش��اره به برنامه هاي اسراييل براي دستيابي 

به اين هدف خود در عراق، بايد اذعان داشت كه تأمين منابع سوخت يكي از معضالت 
اساسي و موانع پيش  روي اسراييل در تداوم فرآيند رشد اقتصادي محسوب مي گردد. 

اين مهم به ويژه از دو منظر ذيل قابل توجه مي باشد:
1. اسراييل و چهار دولت عربي مجاور آن يعني لبنان، اردن، مصر و سوريه بيرون يا در 
كنار كمربند نفتي قرار دارند كه از ايران تا عراق و از آنجا تا خليج فارس امتداد مي يابد. از 

اين رو اسراييل، كشوري فاقد منابع نفتي براي رفع نيازهاي داخلي خود است.1
ضرب المثلي معروف در ميان يهوديان وجود دارد كه مي گويد:

پس از سال ها رنج و بدبختي در كشورهاي مختلف دنيا، موسي يهود 
را به سرزميني هدايت كرد كه جز آن س��رزمين، تمامي مناطق اطراف 

داراي نفت هستند.2 
2. به رغم اينكه منطقه خاورميانه سرشار از منابع نفت و گاز است اما به دليل دشمني 
ميان اس��راييل و كش��ورهاي عربي، دولت هاي عرب��ي از صادرات نفت به اين كش��ور 
خودداري مي كنند و لذا اس��راييل با مش��كل اساس��ي در تأمين موتور محرك صنايع 

زيربنايي خود مواجه است.
نكته ديگري ك��ه در همين رابط��ه قابل توجه اس��ت اين كه اس��راييل داراي يكي از 
اقتصادهاي برتر در خاورميانه بوده و با تغيير در استراتژي اسراييل از جنگ و درگيري 

1. جميل هالل، استراتژی اقتصادی اسراييل در خاورميانه، ترجمه سيدحسين سيدی و امير سلمانی رحيمی، 
مشهد، فردوسی، 1381، ص186. 

2. عليرضا خسروی و مهدی ميرمحمدی، همان، ص261.

عراق به دليل در اختيار 
داشتن منابع عظيم و ارزان 
نفتي به ویژه در کرکوک و 
موصل فرصتي مناسب را 
براي اسرایيل فراهم آورده 
تا ضمن سرمایه گذاري 
در پروژه کالن نفتي این 
کشور، با احداث خط 
لوله انتقال نفت از عراق به 
اسرایيل، نيازهاي داخلي 

خود را برآورده سازد
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به استراتژي اقتصادي، اين رژيم از رشد بسيار زيادي 
برخوردار گرديده به حدي كه امروزه در بسياري از 
فن آوري ها و تكنولوژي ها از رش��د قابل مالحظه و 
غير قابل قياسي نسبت به س��اير كشورهاي منطقه 
برخوردار اس��ت. اما نكته اساس��ي موضوع عدم در 
اختيار داش��تن منابع نفتي به عنوان موتور محرك 
كارخانج��ات و صنايع اي��ن رژيم اس��ت و از اين رو 
اس��راييل در اين بخش از كمبود و مش��كل اساسي 
برخوردار است. اين مسائل موجب گرديده است تا 
رهبران و پژوهشگران اسراييلي طرح هاي بس��يار زيادي را در زمينه تأمين منابع نفتي 
مورد نياز و در حقيقت دس��تيابي به يك منبع مورد اطمينان ارائه نمايند. اين مس��ئله 
به ويژه در منطقه خاورميانه كه تقريباً كليه كشورهاي صادركننده نفت، صادرات نفتي 
خود را به اس��راييل ممنوع كرده اند، براي اين رژيم از اهميتي مضاعف برخوردار است. 
يكي از شيوه هاي اساسي در طرح هاي اسراييلي براي حل بحران نفتي، طراحي خطوط 
انتقال نفت از كشورهاي منطقه به اسراييل بوده اس��ت كه در ذيل به نمونه هايي از اين 

خطوط انتقال اشاره مي گردد: 
خط ينبع � عقبه كه طول آن به حدود 950 كيلومتر مي رسد و از خط 
رأس تنوره � ينبع، در فاصله 800 كيلومتري غرب خليج فارس، منشعب 
شده و از سمت شرق، به عقبه مي رس��د. پيش بيني آن است كه توسعه 
اين خط، از طريق خطي موازي، صورت پذي��رد. اما هزينه آن، به دليل 

وجود زيرساخت هاي الزم، اندك خواهد بود؛
خط رأس تنوره � عقبه، كه طول آن حدود 1550 كيلومتر برآورد شده 
اس��ت، تقويت آن، با احداث خطي مس��تقيم ميان اين دو نقطه ممكن 

است؛
خط كويت � عقبه، كه طول آن به حدود 1300 كيلومتر مي رسد و از 
جنوب كويت، آغاز شده است و در سمت غرب، در جنوب مرز عراق، به 

سوي عقبه پيش مي رود؛
اتصال خط شركت نفت عراق به خط كويت � عقبه؛ اين خط، از كويت 
يا كنار آن مي گذرد و در هر دو حالت، به خط پيشنهادي كويت � عقبه 

وزیر خارجه رژیم صهيونيستي 
در حاشيه برگزاري نشست 
مجمع عمومي سازمان ملل 
در نيویورک در دیدار با ایاد 
عالوي، نخست وزیر موقت 
عراق اظهار اميدواري کرد 
که توافقنامه اقتصادي که در 
برگيرنده موضوعات نفتي 

باشد، با عراق امضا شود
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مي پيوندد. طول اين خط، در حالت اول، حدود 170 كيلومتر است و در 
حالت دوم، به حدود 270 كيلومتر مي رسد؛

امتداد تاپالين � حيفا؛ كه طول آن به حدود 170 كيلومتر مي رسد و به 
موازات خط اصلي براي خط شركت نفت عراق است.1

احياي خط لوله موصل ل حيفا
از جمله خطوط انتقال نفت كه داراي سابقه اجرايي است، خط لوله انتقال نفت موصل � 
حيفا است. اين خط لوله در دهه 30 و40 ميالدي توسط انگليس ها احداث گرديد و نفت 
 t1 و حيفا در اسراييل از طريق خط T عراق را به دو بخش تريپولي در لبنان از طريق خط
منتقل مي كرد. اين خط لوله از زمان عقب نشيني انگليس ها از فلسطين در آستانه جنگ 

استقالل طلبانه 1948 بسته شد و از آن زمان تا كنون هيچ استفاده اي از آن نمي شود.2
بندر و شهر حيفا در ساحل درياي سفيد در شمال فلسطين و در سرزمين هاي اشغالي 
واقع اس��ت. اين بندر اولين و بزرگ ترين بندر تجاري فلسطين محسوب شده و تنها راه 
ارتباطي دريايي بين اسراييل و كشورهاي غربي است و اسراييل از زمان اشغال فلسطين 

تاكنون از اين بندر به عنوان اهرم فشار اقتصادي بر اردن و سوريه بهره گرفته است.
لذا از برنامه هاي اين رژيم براي بهره برداري از نفت ع��راق، راه اندازي مجدد خط لوله 

موصل � حيفا است كه از زمان اشغال فلسطين متوقف شده بود. 
با شكل گيري اسراييل در خاورميانه در سال 1948 و آغاز خصومت اسراييل با اعراب، 
نفت عراق كه تأمين كننده نياز كش��ور فلس��طين بود قطع گرديد و اسراييل را از منبع 
ارزان و در دسترس نفت عراق و خط لوله موصل � حيفا محروم نمود. لذا اسراييل مجبور 
گرديد تا از ميان راه هاي جايگزين خط لوله قبلي، به روسيه توجه نمايد و قسمت اعظم 
نفت مورد نياز خود را از اين كشور خريداري كند؛ كه به نسبت خط لوله قبلي از جوانب 
مختلف نظير طوالني بودن مسير انتقال، از هزينه بس��يار بااليي برخوردار مي باشد3.از 
همين رو دس��تيابي به منابع مطمئن و ارزان نفتي همواره يكي از اهداف اس��راييل در 
منطقه وهمچنين نئوكان هاي طرفدار اسراييل در كاخ س��فيد بوده است. از اين منظر 
مي توان جنگ عراق را در راستاي منافع اسراييل نيز دانست؛ چراكه يك بار ديگر موضوع 

احياي خط لوله نفت موصل � حيفا را در نظر تصميم گيران اسراييل زنده نموده است.

1. جميل هالل، همان.
2. خبرگزاری مهر، »احتمال احيای انتقال نفت كركوك به اسراييل«،1384/4/22

3. Susan Taylor Martin,»Israel Pipe dream :getting oil frome Iraq«,times,August 15,2004.
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وزير خارج��ه رژيم صهيونيس��تي در حاش��يه 
برگزاري نشس��ت مجمع عمومي سازمان ملل در 
نيويورك در ديدار با اياد عالوي، نخست وزير موقت 
عراق اظهار اميدواري كرد كه توافقنامه اقتصادي 
كه در برگيرن��ده موضوعات نفتي باش��د، با عراق 
امضا ش��ود. وي ادامه داد كه اگرچه اين امر آسان 
نيست، اما امريكايي ها از چنين ابتكاراتي حمايت 
خواهند كرد.1 اين اظهار نظر وزير خارجه اسراييل 
نشانگر اطمينان اين رژيم از حمايت امريكا براي 
تحقق اهداف اس��راييل در عراق و از جمله احياي 

خط لوله موصل � حيفا است.
به دنبال همين اظهارات ايه��ود اولمرت، عضو حزب ليكود اس��راييل و وزير صنايع و 
بازرگاني كابينه اسراييل، در اظهار نظري متفاوت اعالم كرد روابط اسراييل و برخي از 
كشورهاي عربي از حالت عادي خارج و تل آويو موفق شده كه افق هاي وسيعي از روابط 

با كشورهاي عربي را برقرار كند2.
سخنان اولمرت موجب شد تا روزنامه هاآرتص، چاپ اسراييل، بخش هايي از »افق هاي 
وسيع« وزير صنايع را افشا كند. هاآرتص ضمن اشاره به اين كه يكي از اهداف جنگ عراق 

تأمين نفت اسراييل بوده است، نوشت: 
يكي از مقامات بلندپايه وزارت دفاع امريكا )پنتاگون( طي تلگرافي به 
مقامات وزارت امور خارجه امريكا از احتمال انتقال نفت عراق از كركوك 
به موصل و پس از آن به اردن و نهايتاً به حيفا واقع در ساحل درياي سفيد 
در شمال فلسطين اشغالي خبر داده است. اين اقدام نوعي سپاس امريكا 
از اس��راييل براي حمايت هاي بي دريغ تل آويو از واشنگتن در حمله به 

عراق تلقي شده است.3 
حتي قبل از حمله امريكا به عراق براي س��رنگوني صدام، در رايزني هاي انجام ش��ده 

1. http://www.janes.com/regional_news/africa_middle_east/news/fr/fr030416_1_n.
shtml» Oil from Iraq : An Israeli pipedream?« ,Qouted:Haaretz, 16 April 2003

2. خبرگزاری مهر، »احتمال احيای خط لوله نفت كركوك به اسراييل«،1384/4/24.
3. http://www.prisonplanet.com/articles/june2005/150605oilpipeline.html,»Pentagon 

telegram Discussed Iraq To Israel Oil Pipeline«, Haaretz,June 15, 2005

در  اسرایيل  شکل گيري  با 
خاورميانه در سال 1948 و آغاز 
خصومت اسرایيل با اعراب، 
نفت عراق که تأمين کننده نياز 
کشور فلسطين بود قطع گردید 
و اسرایيل را از منبع ارزان و در 
دسترس نفت عراق و خط لوله 
موصلـ  حيفا محروم نمود. لذا 
اسرایيل مجبور گردید تا از ميان 
راه هاي جایگزین خط لوله قبلي، 

به روسيه توجه نماید
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مقامات امريكايي با مخالفين صدام در امريكا، احمد چلبي قول داده بود تا براي بازگشايي 
مجدد خط لوله نفتي كركوك � حيفا تالش كند.1 اين تصميم از سوي گروه هاي مخالف 
صدام كه تصور مي شد در آينده عراق نقش مهمي را بر عهده داشته باشند؛ خود يكي از 
عوامل اطمينان بخش براي طرفدار اسراييل در پنتاگون نظير ريچارد پرل، داگالس فيث 

و ديگراني بود كه در واقع نقش اصلي را در آغاز جنگ عليه عراق داشته اند. 

شرکت هاي اسرایيلي در عراق
 از راهكارهاي اساس��ي كه دولت مردان امريكايي در فراهم نمودن حضور اسراييل در 
عراق در دستور كار قرار داده اند، اجازه حضور غيرمستقيم اسراييل در مناطقي از عراق 

در پوشش احداث شركت هاي مختلف نفتي و غير نفتي است.
 در واقع از يك طرف نياز رژيم صهيونيستي به بازارهاي مصرف جديد و از سويي نياز 
عراق به فناوري هاي زيربنايي و كاالهاي مصرف��ي مختلف، در كنار حمايت همه جانبه 
اياالت متحده از اين رژيم، شرايط مناس��بي را براي حضور اقتصادي اسراييل در عراق 

فراهم آورده است.
در همين راستا، شركت هاي اس��راييلي با توجه به حمايت اياالت متحده درصددند تا 
در قراردادهاي بازس��ازي عراق ش��ركت نمايند. جان تيلور، وزير خزانه داري امريكا در 
سخنان خود در نشس��ت اقتصادي در اردن از شركت هاي اس��راييلي براي بهره گيري 
از »فرصت جديد اقتصادي« در عراق دعوت به س��رمايه گذاري و مشاركت در بازسازي 
عراق نمود.2 همچنين مقامات رس��مي امريكا نيز بارها تأكيد كردند كه »در هاي عراق 
براي سرمايه گذاري و مشاركت اس��راييل در زمينه هاي مختلف« باز است. براي نمونه، 
معاون وزير خزانه داري امريكا از رژيم صهيونيس��تي دعوت كرد تا در خصوص تسريع 
در شناس��ايي و بهره برداري از منابع موجود در عراق با امريكا همكاري كند و فرصت را 

غنيمت شمرده و در عمليات بازسازي عراق نيز سهيم شود.3
بي ترديد وضعيت آشوب زده عراق و فقدان وجود زيرساخت ها و تشكيالت ايجاد كننده 
امنيت و نظم، بهترين فرصت براي ش��ركت هاي صهيونيستي است تا در ابتداي اجراي 

طرح در اين كشور شركت كرده و سود الزم و سرشاري را به چنگ آورد.

1. Ed Vuillamy,»Israel Seek Pipeline For Iraqi Oil«, the observer,23april,2003
2. عليرضا خسروی و مهدی ميرمحمدی، همان، ص261.

3. ندای قدس،»كردستان عراق گذرگاه ورود صهيونيست ها«، كميته فرهنگ و تبليغات جنبش جهاد اسالمی، 
تهران، 1382، س4، ش72، ص18.
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اتحاديه صنعتي صهيونيس��ت در س��ال 2003 اعالم كرد كه بيس��ت و يك ش��ركت 
اسراييلي قراردادهايي را در خصوص بازسازي عراق منعقد كرده اند كه ارزش آن به يازده 
ميليارد دالر مي رسد. اين قراردادها عمدتاً در زمينه هاي نظارت بر برنامه هاي كمك هاي 
بشردوستانه به مردم عراق، بازسازي تأسيسات زيربنايي، بهداشت، برق و آموزش است.1
در حال حاضر چندين ش��ركت اس��راييلي يا ش��ركت هايي كه به نوعي اس��راييل و 
يهوديان صاحب بخشي از سهام آن هستند، در عراق فعال اند كه از آن جمله مي توان به 

شركت هاي ذيل اشاره نمود:2
� شركت »دان« كه در زمينه صادرات اتوبوس هاي قديمي به عراق فعاليت مي كند؛

� شركت »ربينتكس« كه صادركننده جليقه هاي ضد گلوله است؛
� شركت »شيرپوينت حاسم« كه صادرات در هاي امنيتي به عراق را برعهده دارد؛

� ش��ركت»عيتس كارميل« كه صادركننده در و س��اير توليدات چوبي مورد نياز در 
پست هاي مرزي است؛

� شركت رنگ سازي»تمبور«؛
� شركت »تامي4« كه توليدكننده تجهيزات تصفيه آب است؛

� شركت »تمپو« كه توليد كننده مشروبات الكلي است؛
� شركت »ترليدور«، توليدكننده سيم خاردار؛

� شركت »تنور گاز«، توليدكننده وسايل آشپزخانه؛
� شركت »اسراييل ايريديوم«، توليدكننده و ارائه كننده خدمات و تجهيزات ماهواره اي 

و ارتباطي؛
� شركت»ساكان«، توليدكننده وسايل الكترونيك؛
� شركت »نان دان«، توليدكننده تجهيزات آبياري؛

� شركت نفتي»سونول گازولين3«.
نكته قابل توجه ديگر در خصوص فعاليت شركت هاي اسراييلي در عراق اين است كه 
اكثر شركت هاي اسراييلي كه موفق به عقد قراردادهاي پرسود در بازسازي عراق شده اند 

داراي سهام داران امريكايي هستند.4

1. http://www.palestine-info.co.uk/am/publish/article1333.shtml
2 .شايان ذكر است كه اين ادعاها از سوی مقامات كردی تكذيب شده و لذا تصريح بر صحت آن نيازمند استعالم 

درست و دقيق از آن هاست.
3. عليرضا خسروی و مهدی ميرمحمدی، همان، ص164.

4. http://www.nationalvanguard.org/story/php?id=3010,(The Iraq War: Who Benefits?)
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پس از حمله امريكا به عراق، ميزان صادرات مستقيم 
اس��راييل به عراق در ع��رض 3 ماهه اول س��ال 2004 
ارزشي معادل 2 ميليون دالر داشته است.1 البته بخش 
اعظم ص��ادرات كاالهاي اس��راييلي به عراق به ش��كل 

غيرمستقيم و از طريق مصر و اردن انجام مي شود.
شايان ذكر اس��ت كه مردم عراق به دليل ديدگاه هاي 
ضد اسراييلي خود، حاضر به مصرف كاالهاي اسراييلي 
نيستند و به همين دليل شركت هاي اسراييلي كاالها و 
خدمات خود را تحت پوشش و با برچسب شركت هاي 

اردني، مصري و بعضاً ترك ارائه مي نمايند. در همين راستا، رژيم صهيونيستي به منظور 
تس��هيل صادرات كاالهاي خود به عراق از طريق اردن، يك موافقت نامه تجاري با اين 
كش��ور در تاريخ 16 مه 2004 امضا نمود كه بر اس��اس آن موانع گمرك��ي عبور كاال از 
اسراييل به اردن رفع شد.2 الزم به ذكر است كه بس��ياري از سياست گذاران اقتصادي 
اس��راييل، بازار مصرف عراق را فرصتي مناس��ب براي ش��كوفايي اقتصادي بخش هاي 

مختلف صنعتي اسراييل مي دانند.
همچنين بايد اضافه نمود كه تنوع زمينه هاي فعاليت شركت هاي اسراييلي در عراق 
عالوه بر آن كه نشان دهنده اش��تهاي اقتصادي اسراييل در عراق اس��ت، بيانگر تالش 
اسراييل براي ايجاد نفوذ هر چه بيشتر در زمينه هاي مختلف و بهره گيري از اين نفوذ در 

برنامه هاي آتي خود در عراق است.
از همين رو است كه شركت هاي نفتي اسراييلي نيز در كنار ساير شركت ها، حضوری 
فعال در عراق داشته و سعي دارند تا با حمايت شركت هاي بزرگ نفتي امريكايي نظير 
هاليبرتون، درمناقصات بزرگ نفتي برنده شوند و طرح هاي زيربنايي عراق را عهده دار 

گردند. 
در همين رابطه، نيروهاي امريكايي براي تأمين سوخت مورد نياز خود در عراق، يك 
قرارداد 80 ميليون دالري را با يك ش��ركت نفتي اس��راييلي به نام »سونول گازولين« 

منعقد نموده اند.3
حمايت هاي امريكا از اسراييل به حدي است كه برخي از منابع ديپلماتيك نقل كرده اند 

1. Ibid , quoted: maariv, April 2,2004
2. Ibid.
3. www.israel national news.com

از راهکارهاي اساسي که 
دولت مردان امریکایي در 
فراهم نمودن حضور اسرایيل 
در عراق در دستور کار قرار 
حضور  اجازه  داده اند، 
در  اسرایيل  غيرمستقيم 
مناطقي از عراق در پوشش 
احداث شرکت هاي مختلف 

نفتي و غير نفتي است
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دولت بوش تأكيد نموده اس��ت:»تنها زماني از لغو تحريم هاي سازمان ملل عليه عراق 
حمايت خواهد كرد كه دولت عراق براي انتقال نفت به اسراييل موافقت نمايد.«1

دستيابي به منابع نفتي عراق و احياي مجدد خط لوله مذكور آن چنان براي اسراييل 
حائز اهميت است كه يوسف پاريتزكي وزير وقت امور زيربنايي رژيم صهيونيستي از آن 

به عنوان يك رؤيا ياد كرده است. وي افزود:
ما مي توانيم به يك منبع سرشار سنتي نفت دست يابيم و حتي قادر 
خواهيم بود تا مقداري از نفت خام مازاد ني��از خودمان را از طريق بندر 
حيفا صادر نماييم. اما قبل از هر چيز ما نياز ب��ه انعقاد قرارداد با دولت 
آينده عراق خواهيم داشت. و اين قرارداد زماني كه گروه هايي كه خواهان 
رابطه با اسراييل هستيد در عراق بر مسند قدرت بنشينند ممكن خواهد 

بود.2
ايجاد يا احياي يك خط لوله مستقيم از عراق به اس��راييل موجب كاهش هزينه هاي 
انرژي اين رژيم خواهد شد به گونه اي كه اس��راييلي ها معتقدند كه واردات نفت از عراق 
حدوداً 20درصد نسبت به روس��يه از هزينه كمتري برخوردار است و از طرفي ديگر در 
صورت تحقق چنين ايده اي، اين خط لوله از اردن خواهد گذشت و از آنجا كه امريكا با هر 
دو دولت اسراييل و اردن داراي روابط بسيار نزديكي است، اين مساله سبب خواهد شد 
تا خود امريكا نيز به منابع نفتي عراق دسترسي بهتري داشته باشد و وابستگي آن را به 

نفت عربستان صعودي تا حدودي كاهش دهد3.
 پاريتزكي اضافه مي نمايد: 

احياي مسير انتقال نفت عراق به اس��راييل از طريق خط لوله مذكور، 
براي اسراييل منافع اقتصادي بسيار بااليي را در بر خواهد داشت و شهر 

حيفا را به روتردام جديد مبدل خواهد ساخت.
اسراييل براي احياي خط لوله مذكور، عالوه بر چانه زني با مقامات امريكايي و عراقي، 
اقدامات ديگري را نيز در دستور كار خود قرار داده است. در واقع يكي از اهداف اسراييل 
از حضور در ش��مال عراق، تس��لط بر خط لوله »كركوك � يومورتاليك« است كه نفت 

1. http://www.thedossier.ukonline.co.uk/Web%20Pages/DAILY%20STAR_Securing» 
Securing iraq oil for Israel«

2.http://www.sptimes.com/2004/08/15/columns/Israel–s-pipe-dream-.shtml »Israel 
Pipedreem: Getting Oil From Iraq«

3. Ibid.
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شمال عراق را به تركيه مي برد و در حال حاضر 
نيز به دليل حمالت متعدد از كار افتاده اس��ت. 
هدف اس��راييل از تس��لط بر اين خط آن است 
كه انتق��ال نفت از طريق اين خ��ط لوله را براي 
هميشه غير ممكن س��ازد تا بدين وسيله عراق 

را به خط لوله »موصل � حيفا « محتاج نمايد1.
مقامات تركيه در واكنش به اين اخبار و اشتياق 
منابع اسراييلي در طرح و احياي خط لوله موصل 

� كركوك نگراني خود را ابراز نمودند؛ چراكه در حال حاضر همان گونه كه اشاره گرديد 
نفت عراق از طريق تركيه به يك بندر مديترانه اي در نزديكي مرز سوريه منتقل مي شود 
و به همين دليل تركيه از ترانزيت اين ماده درآمد بااليي را كسب مي نمايد. از همين رو 
منابع تركيه به اسراييل هشدار دادند كه تصميم و اقدام براي احياي اين خط لوله موجب 

سردي روابط آنكارا � تل آويو خواهد شد.2
ضمناً بايد توجه داشت كه سرمايه گذاري در پروژه هاي زيربنايي و طوالني مدت، خود 
نياز به عقد قراردادهاي بلند مدتي خواهد داشت كه نه تنها موجبات وابستگي عراق به 
شركت هاي اسراييلي را فراهم مي سازد، بلكه توجيهي مناس��ب براي حضور فعال تر و 

طوالني مدت اسراييل در عراق و دستيابي به اهداف ديگر اين رژيم نيز مي باشد.
اما نكته اي ك��ه در اينجا بايد بر آن تأكي��د نمود اينكه اگرچه منطقه ش��مال عراق به 
عنوان يكي از غني ترين منابع نفتي جهان، طمع اسراييل را به خود جلب كرده است اما 
همان گونه كه ذكر گرديد، اين امر تنها زماني به واقعيت تبديل خواهد شد كه دولتي كه 

در عراق بر قدرت مي نشيند از گذشته تمايالتي به اسراييل داشته باشد.3
از همين رو است كه پاريتزكي معتقد است كه: »انعقاد قرارداد احياي خط لوله انتقال 
نفت عراق به اسراييل بس��تگي به دولتي دارد كه پس از فروپاشي صدام زمام امور را به 

دست خواهد گرفت.«

1. http://www.mehrnews.com/fa/newsprint.aspx?newsId-61702 
2.Ronald,Hil ton,Iraqi Oil  For Israel,( http://wais.stanford.edu/Iraq/iraq_

IraqiOilForIsrael(110503).html),
Haaretz,2003
3.http://www.jewishsf.com/bk030418/i22b.shtml, Matthew,Gutman,»Iraq to Hifa Oil 

Pipeline Could Spur Economic Rebirth «

شایان ذکر است که مردم عراق 
به دليل دیدگاه هاي ضد اسرایيلي 
خود، حاضر به مصرف کاالهاي 
اسرایيلي نيستند و به همين دليل 
شرکت هاي اسرایيلي کاالها و 
خدمات خود را تحت پوشش و 
با برچسب شرکت هاي اردني، 
مصري و بعضًا ترک ارائه مي نمایند
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در اينجا نيز نقش كردس��تان عراق در ايجاد 
زمينه هاي الزم براي حضور اسراييل در عراق 
برجسته مي ش��ود؛ چراكه وجود منابع عظيم 
نفتي در كردس��تان و روابط تاريخي اسراييل 
با اكراد، زمين��ه الزم را ب��راي چانه زني و البي 
اسراييل در دستيابي به اهداف خود و از جمله 

احياي خط لوله انتقال نفت فراهم مي آورد. 
اما اين موضوع از نگاه تحليل گران مختلف با 

چند مانع سياسي روبه رو خواهد بود: 
1. دولت عراق را در صورت عقد چنين قراردادهايي با اسراييل با فشار روبه رو خواهد 

كرد؛ 
2. حفظ امنيت خط لوله بسيار مشكل است.1

ضمن اينكه واكنش كشورهاي همسايه عراق و به ويژه متحد استراتژيك اسراييل يعني 
تركيه را به همراه خواهد داشت؛ و حتي به رغم اظهارات مقامات اسراييلي ممكن است 
مخالفت اردن را نيز به همراه داشته باشد؛ زيرا اين كشور به عنوان مسير عبور خط لوله، 
خواهان دريافت حق ترانزيت قابل توجهي خواهد شد كه بايستي نهايتاً اسراييل و اردن 

به توافق نهايي دست يابند.2

جمع بندی و نتيجه گيری
بررسی های موجود نشان می دهد وجود زمينه هاي تاريخي براي اسراييل در كردستان 
عراق، موجب گرديده اس��ت تا عوامل اين رژيم تحت پوشش ش��ركت هاي اقتصادي و 
تجاري، احساس دين اكراد و برخی رهبران كرد به اسراييل، تمايالت و اظهارات رهبران 
كرد در برقراري رابطه با اسراييل و همچنين از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي براي 
نيروهاي كرد، اوالً حضور خود را در اين منطقه افزايش دهند و ثانياً به دليل هم مرز بودن 
كردستان عراق با مناطق كردنشين ايران، با به كارگيري شيوه هاي خاصي، اهداف ذيل 

را عليه جمهوری اسالمی ايران در دستور كار خود قرار دهند:
الف. ايجاد بازدارندگي و موازنه از طريق به وجود آوردن نيروي هم وزن حزب اهلل لبنان 

1. »Israel Pipedreem: Getting Oil From Iraq«,tims magazine, August , 2004
2.خبرگزاری مهر، »احتمال احيای خط لوله نفت كركوك به اسراييل«، 1384/4/22.

تنوع زمينه هاي فعاليت شرکت هاي 
اسرایيلي در عراق عالوه بر آن که 
اقتصادي  اشتهاي  نشان دهنده 
اسرایيل در عراق است، بيانگر 
تالش اسرایيل براي ایجاد نفوذ هر 
چه بيشتر در زمينه هاي مختلف و 
بهره گيري از این نفوذ در برنامه هاي 

آتي خود در عراق است
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در مرز جمهوری اسالمی ايران، با بهره برداري از نيروهاي آموزش ديده و جنگ ديده كرد 
نظير پيش مرگان و به ويژه ضدانقالب كردی؛ از طريق تسليح، تجهيز و آموزش؛

ب. داير كردن پايگاه هاي جاسوس��ي و ش��نود در مرز ايران و كنترل اقدامات نظامي 
جمهوری اسالمی ايران )به ويژه در خصوص تحركات و فعاليت هاي هسته اي(؛

پ. تهييج، ترغيب و حمايت از ايده ها و تمايالت تجزيه طلبانه اكراد. در واقع شايد بتوان 
اس��راييل را تنها طرفي دانس��ت كه همواره از تمايالت تجزيه طلبانه اكراد در دهه هاي 
گذشته حمايت نموده است؛ اين موضوع كه در راستاي يكي از استراتژي هاي كالن اين 
رژيم در منطقه خاورميانه يعني تجزيه كشورها به مناطق و بخش هاي مختلف بر اساس 
هويت هاي متنوع قومي و فرهنگي است، از اين لحاظ حائز اهميت است كه تقريباً تمامي 
كشورهاي داراي اقليت كرد، داراي بحران بوده و موضوع كردها همواره يكي از موضوعات 
اصلي امنيت ملي اين كشورها مطرح بوده است. از اين رو تالش اسراييل در ترغيب كردها 

براي تحقق استقالل كردستان عراق بدون ترديد با اهداف ذيل صورت مي گيرد:
1. تحقق تجزيه كردستان و حتي وضعيت فدرالي در كردستان عراق، ساير اكراد منطقه 
را در داشتن وضعيت مشابه تحريك مي نمايد. اين وضعيت موجب دامن  زدن به بحران 

كردي براي كشورهاي داراي اقليت كرد و به ويژه جمهوری اسالمی ايران مي گردد.
2. تحقق تجزيه كردستان عراق يا وضعيت فدرالي، به تدريج ادعاهاي اكراد در الحاق 
مناطق نفت خيز شمال عراق نظير موصل به كردستان1 را به دنبال خواهد داشت كه در 
اين صورت، اسراييل عالوه بر اينكه فرصت مناسب تري را در شوراندن اكراد ديگر كشورها 
به منطقه پيشرفته كردستان عراق خواهد داشت، به اهداف بلند مدت اشاره شده در اين 

پژوهش نيز دست خواهد يافت. 

1. شايان ذكر است كه صدام حسين به منظور كنترل تمايالت استقالل طلبانه اكراد و حفظ امنيت انرژي به عنوان 
مهم ترين منبع درآمد عراق، از طريق كوچ و مهاجرت اعراب سني به مناطق شمال عراق و به ويژه موصل، وضعيت 

جمعيتي اين مناطق را تغيير داد.
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 انقالب اسالمي در آثار یهودیان ایراني

هادی رستمی مراد
مقدمه

انقالب و وقوع آن در برگيرنده تغييرات بنيادين در يك جامعه در عرصه هاي مختلف 
سياسي، اجتماعي، فرهنگي و... مي باشد. انقالب اسالمي ايران نيز از اين قاعده مستثني 
نيست. يكي از بخش هايي كه متأثر از انقالب اسالمي گرديد اقليت ها از جمله كليميان 
ايران بودند. با توجه به آن ك��ه حركت انقالب حركت س��ريع و غافل گيركننده اي بود 
طبيعتاً اين حركت تأثيرات عميقي را بر جامعه كليمي ايران بر جاي گذارد و اين جامعه 
را دچار تحوالت مختلف نمود. نوشتار حاضر در پي بررسي بازتاب هاي انقالب اسالمي و 
نوع رويكرد اين اقليت در قبال انقالب اسالمي البته با بهره گيری از منابع آن ها مي باشد. 
اگرچه نتايج اين تحقيق ممكن اس��ت به مذاق جامعه كليميان ايران خوش نيايد ولي 
تالش بر اين بوده است تا گوشه اي از تاريخ كش��ور بر مبناي نگاهي مبتني بر واقعيات 

مورد كنكاش قرار گيرد.
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ترسيم فضاي پيش از انقاب در آثار یهودیان
مي توان گفت انقالب اس��المي يك امر تحميلي بر جامعه يهوديان ايران بود چرا كه با 
وجود فضاي مناسب برای اين اقليت در عرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي 
لزومي نداشت كه اين اقليت در فكر تغيير نظام سياسي جامعه ايران پيش از انقالب باشد، 
لذا موضع يهوديان در قبال انقالب بر مبناي يك اجبار بود تا انتخاب. ممكن اس��ت اين 
سؤال مطرح شود چه داليلي مبني بر اثبات نظر مثبت يهوديان به ادامه حكومت پهلوي 

بود. پاسخ به اين سؤال را بايد در آثار و نوشته هاي يهوديان ايراني جست وجو نمود.
در يك نگاه كلي بايد گفت دوران حكوم��ت پهلوي به ويژه پهلوي دوم دوران طاليي و 
اوج شكوفايي جامعه يهود البته از نگاه آنان بود. داليل اين موضوع از ديد يهوديان ايراني 

در مطلب زير قابل بررسي است:
در اين دوران يهودي��ان از اس��تقالل ديني و فرهنگ��ي بهره مند بودن��د. ترقي مالي 
بي س��ابقه اي را تجربه كردند و حقوق تقريباً مشابهي با س��اير هموطنان مسلمان خود 

داشتند كه برخي عوامل مؤثر در اين پيشرفت را مي توان به شرح زير فهرست كرد:
� ايدئول��وژي رژيم پهلوي كه بر اس��اس غرب گرايي، سكوالريس��م و 
ناسيوناليسم ش��كل گرفته بود فضاي مناس��ب براي اقليت هاي ديني 

ايران ايجاد كرده بود.
� فرآيند مدرنيزاسيون كه از انقالب سفيد، طرح هاي اقتصادي و درآمد 
نفت تغذيه مي شد به يهوديان كمك كرد اس��تعدادهاي خود را جهت 

مشاركت اجتماعي و ارتقاي وضعيت خود به كار گيرند.
� ش��كل گيري دولت قوي مركزي باع��ث كنترل كامل احساس��ات 

گروه هاي ضد اقليت شد.
� استحكام ارتباط با غرب به ش��اه انگيزه مي داد تا حقوق اقليت ها را 
رعايت و براي تقويت اجتماعي با تشكيالت يهودي سراسر جهان ارتباط 

برقرار كند.
� تأسيس دولت اس��راييل در 1948ميالدی، پيش��رفت سريع آن و 
پيروزي هاي يهوديان در جنگ با همسايگان عرب خود باعث ايجاد غرور 

و امنيت بيشتر يهوديان ايران شد.
� روابط نزديك ايران و اسراييل در اين قضيه بسيار مؤثر بود.

� ش��اه يهوديان را به عنوان وف��اداران به ايران و سياس��ت هاي خود 
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مي پذيرفت.
� اين كه ش��اه خ��ود را فرمانروايي بزرگ 
و مريد ك��وروش كبير، بخش��نده آزادي به 
يهوديان مي دانست براي رواداري گروه هاي 

اقليت ديني به او انگيزه ويژه اي مي داد.
� مهاجرت يهوديان به اس��راييل، خصوصاً 

اعضاي طبق��ات پايين ت��ر جامعه باعث پيش��رفت س��طح اجتماعي و 
اقتصادي يهوديان باقي مانده شد.

و باالخره مهم ترين علت حمايت شاه از يهوديان، افزايش قدرت مالي، 
سياسي و اجتماعي جامعه يهود به ويژه در امريكا و واشنگتن بود. 1

در منابع ديگر يهوديان نيز به موضوع فوق الذكر اشاره شده است كه به اجمال به چند 
مورد آن اشاره مي گردد:

� در نظر بنده بهترين دوران پادش��اهي ايران ب��راي يهوديان دوران 
محمدرضا شاه پهلوي و پدر او رضا شاه كبير بود. 2

� من اعتقاد دارم كه محمدرضا شاه پهلوي نسبت به اقليت هاي مذهبي 
همواره نظر موافق داشت و حقاً در تأمين امنيت اين جوامع كوشا بود و در 
دوران سلطنت سي و هفت ساله او جامعه يهود به ترقيات چشم گيري از 

لحاظ اقتصادي، فرهنگي و سالمت و امنيت جامعه دست يافت.3 
� دوران محمدرضاشاه )1979-1941( از نظر تاريخ يهود ايران به ويژه 
آن كه مصادف با احياي كش��ور مستقل اس��راييل است اهميت خاص 
دارد... سالياني از دوره محمدرضا ش��اه را مي توان اوج آسايش زندگي 

يهوديان دانست.4
� بزرگترين حادثه تاريخي براي يهوديان اي��ران مانند ديگر يهوديان 
در اين عصر استقالل كشور اسراييل بود كه در نخستين دهه پادشاهي 

1. هومن سرشار، فرزندان استر )مجموعه مقاالتي درباره تاريخ و زندگي يهوديان در ايران(، ترجمه مهرناز نصريه، 
تهران، كارنگ،1384، ص377�371.

2. منوچهر كوهن، خاطرات حاخام يديديا ش��وفط، لس آنجلس، بنياد فرهنگي حاخام يديديا شوفط، 2001، 
ص250.

3. گزارش خاطرات يوسف كهن، امريكا، بنياد يوسف كهن، 1993، ص303.
4. حبيب لوی، تاريخ جامع يهوديان، بازنوشته هوشنگ ابرامی، لس آنجلس، بنياد فرهنگی حبيب لوی، 1997، 

ص533.

در یک نگاه کلي باید 
گفت دوران حکومت 
پهلوي به ویژه پهلوي 
دوم دوران طالیي و اوج 
شکوفایي جامعه یهود 

البته از نگاه آنان بود
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محمدرضا شاه روي داد.1
با توجه به مطالب فوق بايد گفت حاكميت رژيم پهلوي در ايران از يك س��و و تشكيل 
رژيم غاصب اسراييل و تمايل شاه به داشتن روابط با اين رژيم از سوي ديگر زمينه هاي 
مساعدي را براي يهوديان ايراني به وجود آورد تا از اين فضا حداكثر بهره برداري را داشته 
باشند. زمينه هايي كه باعث شد تا شاه ايران به سمت و سوي برقراري روابط با اسراييل 

حركت نمايد، تحوالت و اوضاع حاكم بر خاورميانه در آن زمان بود.
 نزديكي مصر و سوريه با اتحاد شوروي شاه را متوجه اتحاد و همكاري 
با اسراييل كرده بود. پيروزي برق آساي يهوديان در جنگ اكتبر 1956 
اين كار را تسهيل كرده و فرصتي را در اختيار دولت اسراييل گذاشته بود 
كه نه تنها با تركيه بلكه با ايران و اتيوپي نيز همكاري استراتژيك برقرار 
كند و زمينه ميثاق حاشيه اي را فراهم سازد. طرح مزبور بر اين اساس بود 
كه اسراييل و اتيوپي و ايران و تركيه چهار كشور غير عرب منطقه همگي 
در مخالفت با نفوذ شوروي در خاورميانه متفق القول اند و از دخالت هاي 

عبدالناصر در ساير كشورهاي منطقه نگران اند.2
لذا با توجه به نياز ايران و اسراييل به داش��تن روابط با يكديگر اين انتظار مي رفت كه 
يهوديان ساكن در ايران جايگاه مناسبي را براي طرفين در ارتقای روابط برعهده داشته 
باش��ند؛ خصوصاً آن كه اس��راييل به داليل خاص ديگري بر اين موضوع اصرار داشت. 
استفاده از ظرفيت هاي يهوديان ايراني در افزايش توانمندي و قدرت اسراييل نكته مهمي 
بود كه دولت مردان اسراييلي از آن غافل نبودند. از اين كه يهوديان ايراني چه خدمتي 

مي توانستند براي اسراييل داشته باشند موارد متعددي را مي توان برشمرد:
� استفاده اطالعاتي از يهوديان ايراني

� افزايش جمعيت اسراييل با مهاجرت دادن يهوديان ايراني 
� كمك هاي اقتصادي يهوديان ايراني به اقتصاد اسراييل

براي روشن شدن ابعاد اين موضوع به مواردي چند استناد مي شود:
� اسراييل يك شبكه اطالعاتي در داخل تهران داشت كه از كليمي هاي 
ساكن آن شهر تشكيل شده و داراي اطالعات با ارزشي درباره نيروهاي 

1. همان، ص538.
2. عبدالرضا هوشنگ مهدوی، سياست خارجی ايران در دوران پهلوی، تهران، البرز، 1373، ص284.
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مخالف رژيم در پايتخت بود.1
� در دوران محمدرض��ا تع��داد 
محدودي از يهوديان ايران خواهان 
مهاجرت به اس��راييل ش��دند ولي 
اسراييل براي پذيرش آن ها دو شرط 

قائل شد: يا بسيار ثروتمند باشند تا ثروت خود را در اسراييل به كار گيرند 
و يا جوان و نيرومند باشند تا در ارتش اسراييل بتوانند خدمت مؤثر كنند. 
تعدادي از افرادي كه داراي دو شرط فوق بودند تقاضاي رفتن كردند و 
تقاضايشان مورد قبول واقع شد ولي بسياري از آن ها پس از يكي، دو سال 
اقامت خواستار مراجعت به ايران شدند. احتمال داده مي شد كه برخي 
از آن ها در اسراييل دوره اطالعاتي ديده اند تا از تخصص خود در ايران به 

سود اسراييل استفاده كنند.2
� به طور كلي مي ت��وان گفت هيچ يهودي متمكن ايراني نيس��ت كه 
الاقل يك آپارتمان در اسراييل خريداري نكرده باشد... يهوديان ايراني 
در حيفا و ناتانيا و اورش��ليم با مبالغ هنگفت مش��غول سرمايه گذاري 
مي باش��ند... تم��ام س��رمايه داران ب��زرگ مانن��د القانيان مش��غول 
سرمايه گذاري در اس��راييل مي باشند. قس��مت مهمي از سرمايه هاي 
ايران در رشته هتل سازي در اسراييل گذاشته مي شود... تمام اقدامات 
س��رمايه گذاري تحت نظر و هدايت آژانس اس��راييل )آژانس يهود( در 

تهران انجام مي گيرد.3
بنابراين بايد گفت با توجه به حجم باالي روابط شاه با اسراييل و همكاري هاي گسترده 
طرفين در موضوعات مختلف طبيع��ي بود كه يهوديان در عرصه ه��اي مختلف داراي 
جايگاهي بيش از حد و اندازه هاي يك اقليت در جامعه مس��لمان آن روز ايران باشند و 
طبيعتاً ادامه وضعيت موجود به نفع يهوديان بود؛ به عبارتي ادامه حكومت پهلوي مطابق 

خواست و نظر جامعه يهود آن دوره بود.

1. حسين فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي )خاطرات حسين فردوست(، تهران، اطالعات،1373، ج1، 
ص552.

2. سازمان هاي يهودي و صهيونيستي در ايران، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي، 1381، ص19.
3. هومن سرشار، همان، ص271.

استـفاده از ظرفيـت هاي 
یهودیان ایراني در افزایش 
توانمندي و قدرت اسرایيل 
نکته مهمي بود که دولت مردان 

اسرایيلي از آن غافل نبودند
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انقاب اسامي و تأثيرات آن بر جامعه یهود ایران
وقوع انقالب اسالمي شوك و ضربه رواني را متوجه جامعه يهود ايران نمود. در قاموس 
يهوديان قابل تصور نبود كه حركت انقالبي به ن��اگاه تمامي تاروپود حكومت پهلوي را 
درنوردد. شكل گيري انقالب اس��المي به معناي پايان دوران خوش يهوديان بود. ذكر 
نكته اي در اين جا الزم و ضروري است. ممكن است اين ذهنيت شكل گيرد كه با پيروزي 
انقالب جايگاه اقليت ها و در رأس آن ها يهوديان از س��وي نظام اسالمي ناديده انگاشته 
گرديد؛ در حالي كه واقعيت اين گونه نبود. نگاهي به مواضع امام)ره( و س��اير مسئولين 
در اوايل انقالب � اين موضوع به كرات از سوي يهوديان ساكن در كشور در بعد از انقالب 
مورد تأكيد قرار گرفت كه امام حساب يهوديان را از صهيونيست ها جدا می دانست � نشان 
مي دهد كه آن ها محدوديتي را به لحاظ برخورداري يهوديان از حقوق شهروندي همانند 
سايرين قائل نشدند. در واقع بايد گفت آسيبي كه يهوديان از انقالب پذيرا شدند رابطه 
مستقيمي به روابط حكومت انقالبي با رژيم صهيونيستی داشت. از دست رفتن پايگاه 
اس��راييل در ايران به معناي پايان رانت يهوديان در اين زمينه بود. بنابراين در تحليل 

موقعيت يهوديان در انقالب بايد متغير مهمي را به نام اسراييل همواره مدنظر قرار داد.
در آثار منتشرشده يهوديان به خوبي نگراني و اضطراب جامعه كليمي در از دست دادن 
موقعيت ممتاز خود و بالتكليفي در وضعيت جديد نمايان اس��ت. در اين زمينه به چند 

مورد اشاره مي گردد:
� در 1979م شورش سراس��ري مردم، رژيم پهلوي را سرنگون كرد و 
قدرت را به دولت اسالمي بخش��يد. در جو ناآرام انقالب جامعه يهودي 
ايران درگير خطرات ناشي از تفكر ضد يهودي ايرانيان قرار داشت. نسل 
جديد روشنفكران يهودي از رهبري انقالب براي يهوديان سراسر كشور 
تقاضاي امنيت و حفاظت در برابر مس��لمانان ضد يهود ايراني و س��اير 
خطرات احتمالي كرد. اما از آن جا كه س��ران يهودي بيش از حد تحت 
حمايت ش��اه پهلوي بودند هيچ دفاعي از جامعه يهودي صورت نگرفت 
و اگر روش��نفكران يهودي با دولت جديد كنار نمي آمدند به طور كامل 
نابود مي شدند. نس��ل جديد روشنفكر ايران توانس��تند با سود بردن از 
تجربه ها و راهكارهاي سياسي و اتخاذ سياستي خاص، بار ديگر پرده اي 
از مهارت هاي قديمي جامعه يهود در جهان را در اين برهه سخت تاريخي 
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به نمايش گذارند.1 
� انقالب اس��المي ط��ي دو دهه 
ق��درت خ��ود ايده هاي سياس��ي 
داخل��ي و خارجي اي��ران را كاماًل 
تغيير داد و از جمل��ه تأثير فراواني 
بر اقليت هاي ديني و نژادي بر جاي 
گذارد. دگرس��اني سياس��ت هاي 
ايراني در تف��اوت تفكر محمدرضا 
ش��اه پهل��وي و آي��ت اهلل روح اهلل 

خميني كاماًل مش��هود اس��ت. جهان بيني ]امام[ خميني كاماًل  نقطه 
مقابل ديدگاه پهلوي بود. گرايش به ايران باستان و ميراث كوروش كبير 
كه از دغدغه هاي اصلي فرهنگي و سياسي شاه بود جاي خود را به اعتالي 
سنت هاي امام علي)ع( داد. همان اندازه كه شاه به ميراث پيش از اسالم 
ايران وفادار بود انقالب اسالمي خواس��تار احياي فرهنگ و ارزش هاي 
اصيل اسالمي ش��د و همان طور كه شاه هوادار غربي س��ازي ايران بود 
انقالب اس��المي تأثير و تهاجم غرب��ي را تهديدي جدي مي دانس��ت. 
همچنين خالف ارتباط نزديك شاه با اياالت متحده امريكا، امام امريكا 
را ش��يطان بزرگ مي دانست و علي رغم ملي گرايي ش��ديد شاه، نظريه 
]امام[ خميني مرزهاي جغرافيايي و سياسي و قومي ميان امت مسلمان 
را نمي پذيرفت و ناديده مي گرفت. چنان كه مواضع اين دو ش��خصيت 
درباره اقليت هاي ديني با يكديگر متف��اوت بود. پس جامعه يهود ايران 
تحت تأثير تغييرات انقالبي كشور قرار گرفت و با اين كه تا سال 1979 از 
آزادي مطلوبي برخوردار بود تغييرات سياسي انقالب پيامدهاي مثبتي 

براي آن ها در بر نداشت. 2
� در ارديبهشت ماه سال 1358 حبيب القانيان كه رئيس وقت انجمن 
كليميان بود به حكم دادگاه انقالب اسالمي اعدام شد. در آن روز جامعه 

كليميان ايران از اين واقعه سخت ترسيده و پريشان گرديد.3

1. همان، ص365.
2. ماهنامه دينی، فرهنگی، خبری بينا، ارگان انجمن كليميان تهران، س1، ش3، ص1.

3. امنون نتصر، پادياوند، امريكا، مزدا، 1996، ج1، ص321.

حجم باالي روابط شاه با اسرایيل 
و همکاري هاي گسترده طرفين 
در موضوعات مختلف طبيعي 
بود که یهودیان در عرصه هاي 
مختلف داراي جایگاهي بيش 
از حد و اندازه هاي یک اقليت 
در جامعه مسلمان آن روز ایران 
باشند و طبيعتًا ادامه وضعيت 

موجود به نفع یهودیان بود
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واکنش یهودیان در قبال انقاب اسامي
از آن جا كه حفظ وضع موجود در قبل از انقالب خواس��ته جامعه كليمي آن روز بود، 
روند رو به گس��ترش حركت انقالب اس��المي جامعه كليمي اي��ران را باالجبار وادار به 
موضع گيري در قبال حركت مردم نمود. اين موضع گيري طيف مختلفي را در اين جامعه 
در بر مي گرفت. به عبارتي حركت انقالب موجب ش��قوق در بين يهوديان گرديد. البته 
قابل ذكر است كه اين اختالف مربوط به نحوه و شيوه هاي واكنش در قبال حركت انقالب 
اسالمي بود و گرنه حفظ منافع يهوديان و چگونگي تأمين آن در فضاي جديد مورد اتفاق 
قاطبه جامعه يهود در ابتدای انقالب بود. مي توان موضع گيري هاي صورت گرفته را در 

قبال وقوع انقالب اسالمی در چند طيف تقسيم بندي نمود:
الف. مخالفت با انقالب

عده اي از يهوديان اميد به بازگشت آرامش به كشور و ادامه حكومت پهلوي داشتند. در 
اين زمينه به موردي استناد مي شود:

يهوديان ايران هنوز اميدوارند كه ش��اه باالخره شورشيان را سركوب 
كرده و اوضاع را به كمك ارتش عوض خواهد كرد.1

البته قابل ذكر اس��ت اين موضوع تنها به يهوديان ايراني اختصاص نداشت بلكه رژيم 
صهيونيستی نيز روي اين مسئله حساب باز نموده بود:

اسراييل به دو دليل حاضر نبود پايگاهش را در اين كشور مهم نفت خيز 
ترك كند اوالً معلوم نبود اگر يوس��ف هارملين س��فير و كارمندانش را 
به كشور احضار مي كردند دوباره اجازه بازگش��ت به ايران به آنان داده 
مي شد؛ ثانياً به رغم مهاجرت تعدادي از يهوديان هنوز 50 هزار يهودي 

در ايران باقي  مانده بودند.2 
البته گفتني است اين طرز تفكر در بين يهوديان از اقبال كمتري برخوردار بود و بيشتر 
يهوديان و در رأس آن ها رهبرانش��ان طرز تفكر ديگري را دنبال مي كردند. شايد بتوان 
اعدام حبيب القانيان را با توضيح مذكور تفسير نمود؛ چراكه با وجود خدمات گسترده 
وي به اسراييل چه لزومي داشت كه نامبرده به رغم توصيه هاي مكرر يهوديان حاضر به 
خروج از كش��ور نگردد! گو اين كه اين تصور وجود داشت كه حكومت انقالبي دوام پيدا 

نخواهد كرد.

1. عبدالرضا هوشنگ مهدوی، همان، ص457.
2. منوچهر كهن، همان، ص284.
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ب. همراهي با انقالب
طيف ديگري از يهودي��ان و در رأس آن ها رهبران 
ديني جامعه يهود خواس��تار همراه��ي يهوديان با 
حركت م��ردم و همراه نش��ان دادن آن ها ب��ا امام و 
روحانيون در رون��د تحوالت انقالب بودن��د. در اين 
زمينه مي توان به نقش مؤثر حاخام يديديا ش��وفط 
رهبر ديني وقت يهوديان اشاره كرد. وي تالش زيادي 
را در جهت همگام س��ازي يهوديان ب��ا فضاي جديد 
كشور به عمل آورد. كتاب خاطرات نامبرده و اشاره 

وي به ديدارهای متعدد با روحانيوني از جمله امام، شهيد بهشتي، مرحوم طالقاني و... از 
جمله موارد قابل ذكر در اين رابطه مي باشند. به جهت آشنايي بيشتر با اين طرز تفكر به 

مواردي در اين زمينه اشاره مي شود:
� بعد از آبان ماه 1357 به تدريج تب و طوفان انقالب آيت اهلل خميني 
باال گرفت. من نمي دانم چه دست هايي در كار بود و چگونه با آن سرعت 
شاه كنترل مملكت را از دس��ت داد. جريان طوري بود كه ما اسراييل ها 
بايستي با آن همراه مي ش��ديم. در فرهنگ يهود قانوني وجود دارد كه 
اس��راييل ها بايد هميشه نس��بت به خواس��ت اكثريت ملتي كه در آن 
س��رزمين زندگي مي كنند احترام بگذارند و بزرگان آن مملكت را قدر 
بدانند. در روزهاي انقالب هم به نظر مي رس��يد اراده مردم ايران تغيير 
حكومت ش��اه بود. بنده به درس��ت يا غلط بودن و يا داليل انقالب و يا 
ماجراهاي پشت پرده هيچ  كاري ندارم. آن چه كه واقعيت داشت تغيير 
حكومت و ضرورت همراهي و هماهنگي ما اسراييل هاي ايران با انقالب 

بود.1 
� در طول تاريخ پس از ظهور دين مبين اسالم جامعه يهود ايران همواره 

مشمول عنايات روحانيت اصيل ايران بوده است.2
� به دنبال اظهار عالقه معتمدان و رهبران جامعه يهود سرانجام نامه اي 
با امضای روحانيون عالي مق��ام حاخام يديديا ش��وفط و حاخام اوريل 

1. گزارش خاطرات يوسف كهن، همان، ص16.
2. همان، ص319�318.

از این که یهودیان ایراني چه 
براي  مي توانستند  خدمتي 
اسرایيل داشته باشند موارد 
متعددي را مي توان برشمرد: 
استفاده اطالعاتي از یهودیان 
ایراني، افزایش جمعيت اسرایيل 
با مهاجرت دادن یهودیان ایراني 
و کمک هاي اقتصادي یهودیان 

ایراني به اقتصاد اسرایيل
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داويدي، انجمن مركزي كليميان و... خطاب به آيت اهلل خميني تنظيم 
گرديد كه ضمن آن قاطعانه اعالم ش��ده بود كه يوس��ف كهن نماينده 
منتخب مردم جامعه يهود بوده و در تمامي دوران مش��روطيت جامعه 
يهود نماينده اي فداكار و از خود گذشته چنان او نداشته است و آن چنان 
مورد اقبال و عالقه مردم مي باش��د كه هر گاه اراده كن��د مردم جامعه 
يهود حتي در ش��رايط انقالب هم مجدداً به اتفاق آرا براي نمايندگي به 
او رأي خواهند داد و در خاتمه تقاضا شده بود كه امام بنده را از پرداخت 
حقوق نمايندگي و مجازات هاي مق��رر درباره نمايندگان معاف نمايند. 
در حقيقت اين اقدام روحانيت يهود و انجمن هاي مركزي نسبت به من 
درخور هر گونه ستايش است كه خدمتگزار خود را در اين شرايط سخت 
تنها نگذاشته است. نامه مذكور با وسايلي به حضور امام خميني فرستاده 
شد و به ش��وراي انقالب احاله گرديد و پس از بررس��ي الزم من اولين 

نماينده مجلس بودم كه شوراي انقالب با رأي خود مرا معاف نمود.1
موارد فوق گرچه حكايت از همراهي يهوديان با انقالب اسالمي داشت ولي بايد گفت 
تناقضات متعدد در مطالب عنوان شده در آثار يهوديان صداقت آن ها را به شدت زير سؤال 
مي برد چراكه افرادي كه تا ديروز سينه چاك نظام شاهنشاهي بودند به ناگاه رنگ عوض 
كرده و مدافع انقالب اسالمي مي شوند. جالب اين كه اين افراد خود به نداشتن صداقت 
در قبال انقالب اس��المي اذعان كرده و تغيير موضع خود را ناشي از تغيير فضاي كشور 
مي دانند. به راستي اگر مطالب فوق را بپذيريم كه يهوديان ارادت خود را به روحانيت و 
انقالب اسالمي نشان داده اند چرا اين ارادت در پيش از انقالب نمود نداشته است؟ اگر 
به  راستي حركت انقالب تداوم نداشت، آيا يهوديان پشتيبان حركت مردمي بودند؟ و يا 

منافع خود را در قدرت حاكم جست وجو مي كردند؟
پ. خروج از کشور

بخشي از جامعه يهود به دنبال گسترش موج انقالب و نا اميدي از ادامه حكومت پهلوي 
تصميم به خروج از كشور گرفت. البته ذكر اين نكته ضروري است كه اين خروج با هدايت 
رهبران جامعه و دولت اس��راييل صورت پذيرفت. در آثار منتشرشده يهوديان موضوع 
خروج اين افراد از ايران در بحبوحه انقالب مورد نظر قرار گرفته است كه به ذكر مواردي 

در اين زمينه مي پردازيم:

1. همان، ص306.
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� طي يادآوري ه��اي مكرر ب��ه جناب 
حاخام يديديا ش��وفط از ايشان خواستم 
كه با آرامش و اشاره به مردم تفهيم كند 
كه صالح اس��ت در صورت امكان بدون 
سروصدا )مهاجرت( نمايند. بديهي است 
طرح اين امر به صورت رس��مي از سوي 
من با ايشان گذش��ته از ايجاد وحشت و 
اضطراب بين مردم، عكس العمل ش��ديد 
رژيم و س��اواك را نيز در پيش داشت كه 

تهديد مي نمودند شما مي خواهيد رژيم مملكت را متزلزل و تاروپود آن 
را به هم بريزيد و اين در ساير هم ميهنان هم اثر فوق العاده مي گذاشت.1
� مقارن همان ايام به منظور تقويت روحيه و روشنگري مردم با وجود 
آش��وب هاي خطرناك و احتمال خطرات جاني براي شخص من مرتباً 
به شهرس��تان هاي يهودي نش��ين... مس��افرت و ضمن تقويت روحيه 
روشنگري، مردم را تشويق به عليا نمودم كه نتيجتاً در حدود 40000 
نفر يهودي قبل از انقالب اي��ران را ترك نمودند و آن ه��ا كه نرفتند به 

علت هاي عاليق مادي و گرفتاري هاي شخصي خودشان بوده است.2
� در پي انقالب اسالمي سال 1979 ميالدي در ايران، يهوديان ايراني 
به ساير كشورها از جمله امريكا و اسراييل مهاجرت كردند و عده كمي 
در ايتاليا و ساير كشورهاي اروپايي ساكن ش��دند. اما جمعيت اصلي و 

مستقل مهاجران يهودي در اياالت متحده امريكا شكل گرفت.3
� نخست وزير اس��راييل اطمينان داد همه توان خود را براي كمك در 

جذب و اسكان يهوديان ايراني در اسراييل بسيج خواهد كرد. 4
ت. کمك به اعضای سفارت اسراييل در تهران

يكي از اقدامات مهم يهوديان س��اكن در ايران در قبال حركت انقالب، ياري رساني به 
اتباع اسراييلی شاغل در سفارت اسراييل در تهران بود كه در اوج بحران نتوانسته بودند 

1. همان، ص308�307.
2. هومن سرشار، همان، ص19.

3. امنون نتصر، پادياوند، همان، 1997، ج2، ص332�331.
4. منوچهر كهن، همان، ص335.

بخشي از جامعه یهود به 
دنبال گسترش موج انقالب 
و نا اميدي از ادامه حکومت 
پهلوي تصميم به خروج از 
کشور گرفت. البته ذکر این 
نکته ضروري است که این 
خروج با هدایت رهبران 
جامعه و دولت اسرایيل 

صورت پذیرفت
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از كشور خارج شوند. نكته جالبي كه بايد بدان اشاره 
داشت تناقضي است كه اين بخش از آثار يهوديان با 
بخش هاي پيشين مبني بر همراهي آن ها با حركت 
انقالب دارد. يكي از تأكيدهايي كه امام)ره( در روند 
مبارزات خود در بع��د از قيام 15 خرداد داش��ت و 
همواره به عنوان يكي از اص��ول تفكرات وي مطرح 
بود، طرح خطر اسراييل براي مسلمانان و لزوم مقابله 
با آن بود. اگر يهوديان داعيه حمايت از حركت امام 
را در فرآيند مبارزات براي پيروزي انقالب داشتند، 
كمك آن ها به اعضای سفارت اسراييل جهت خروج از كشور و فراهم آوردن تسهيالت 
به آن ها چه تفسير و معنايي مي تواند داشته باش��د؟ براي روشن شدن بيشتر ابعاد اين 

موضوع، به برخی موارد از آثار منتشر شده از سوی يهوديان اشاره می گردد:
� موقعي كه انقالب ش��د تمام كارمندان س��فارت اس��راييل به منزل 
يك يهودي پناه بردند. تم��ام پول هاي نقد، دفاتر حس��اب و مدارك و 
ماش��ين هاي آخرين سيستم و همه وس��ايل زندگي ش��ان را هم باقي 
گذاشتند و رفتند. يك يهودي پدر آمرزيده اي كه كارمند سفارت كانادا 
بود براي همه آن ها پاسپورت گرفت و تا آن جا كه من مي دانم با اسامي 

مستعار اين ها شبانه از ايران رفتند.1
� اجازه بفرماييد كه خاطره اي را در حضورتان معروض بدارم كه شايد 
غير از من و جناب حاخام يديديا كس��ي از اين جريان اطالعي نداشته 
است. درس��ت چند روز پس از وقوع حادثه بهمن ماه 1357 بود كه در 
گيرودار همه اين مسائل و اتفاقات و ناهنجاري ها و نگراني ها و مخاطرات 
اطالع پيدا كردم كه تمامي اعضای سفارت اسراييل را بازداشت كردند. 
در جايي مخفي شده بودند و به هر حال پيدايشان كردند. سياست وقت 
آن روز كه با سياست امروز تش��ابه ندارد منجر به اين شد كه آقايان بعد 

از مدتي آزاد شدند و بي سروصدا با يك هواپيما از ايران خارج شدند.2
� ناگهان به وس��يله يكي از دوس��تان كه از مخفي گاه م��ن با خبر بود 

1. گزارش خاطرات يوسف كهن، همان، ص274.
2. همان، ص315.

آسيبي که یهودیان از انقالب 
پذیرا شدند رابطه مستقيمي به 
روابط حکومت انقالبي با رژیم 
صهيونيستی داشت. از دست 
رفتن پایگاه اسرایيل در ایران 
به معناي پایان رانت یهودیان در 
این زمينه بود. بنابراین در تحليل 
موقعيت یهودیان در انقالب باید 
متغير مهمي را به نام اسرایيل 

همواره مدنظر قرار داد
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اطالع يافتم كه امروز صبح تعدادي در حدود سي نفر از اعضای سفارت 
اسراييل در ايران را كه در محلي مخفي شده بودند غافل گير و بازداشت 
كرده اند. معلوم شد با تعقيب آش��پز سفارت به محل مخفي گاه آنان پي 
برده اند. واقعاً براي من تعجب آور بود كه آقايان با آن همه دستگاه عظيم 
اطالعاتي رودست خورده و تهران را ترك نكرده باشند. من بالفاصله با 
آقاي حاخام يديديا شوفط تلفني تماس گرفتم. با صداي بسيار ناراحت و 
گريه آلود اعالم داشت كه هم اكنون اين جريان را به او هم اطالع داده اند 
و گزارش دهنده گفته كه تنها شما و دو نفر از اين جريان مطلع هستيد 

و الغير.1
در مطالب فوق نكات مهمي نهفته است كه اجماالً به چند مورد آن اشاره مي گردد:

� اين مطالب از زبان يوس��ف كهن آخرين نماينده يهوديان در مجلس شوراي ملي در 
زمان حكومت پهلوي بيان شده است.

� حاخام يديديا شوفط همان فردي اس��ت كه تالش فراواني را در جريان انقالب براي 
همراه نش��ان دادن يهوديان با آن به عمل آورده و در كتاب خاطرات خود به تفصيل به 
ديدار با علما اشاره و خود را شخصيتی جلوه داده كه گويا نقش مهمي را در ياري رساني 

به انقالب بر عهده داشته است.
� در مطلب فوق اشاره شده كه تنها كهن و ش��وفط آن هم به واسطه فردي از موضوع 
اعضای سفارت اسراييل اطالع داش��ته اند. به راس��تي آن ها با اعضای سفارت اسراييل 
چه ارتباطی داش��تند كه اين گونه نگران وضعيت آينده آن ه��ا بودند؟ از طرفي با توجه 
به اوضاع متش��نج آن روز جامعه ايران آن ها چگونه و به چه طريقي به چنين اطالعاتي 

دست يافته اند؟ 
ث. حفظ و خروج سرمايه

در اوج تحوالتي كه منجر به پيروزي انقالب اسالمي گرديد بخشي از جامعه ايران كه 
وابسته به رژيم پهلوي بودند به داليل مختلف سعي نمودند سرمايه هاي خود را از كشور 
خارج س��ازند. اين موضوع قابل تعميم به جامعه يهود آن زمان نيز می باش��د. عده اي از 
يهوديان به دور از گيرودار تحوالت ابتدای انقالب در پي آن بودند تا منافع خود را حفظ 
كنند و مانع از تأثيرگذاري روند انقالب در اين زمينه شوند. در اين خصوص نيز مي توان 

به مواردي چند اشاره داشت:

1. منوچهر كهن، همان، ص287.
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� آقايان شاه رفتني است. موقعي هم كه برود حتماً بلوايي خواهد شد. 
بياييد در حق خودتان و در حق ما و جماعت فكري كنيد. حداقل برويد 

هر چه پول نقد داريد، هر چه در دسترس داريد بفرستيد خارج.1
� به خاطر دارم كه در روز 16 بهمن 1357 كه تهران در آتش سوزي و 
كشتار فرو رفته بود به يادم افتاد كه قسمتي از اين وجه بالمصرف مانده 
است. در زير رگبار گلوله و آشوب در خيابان ها خودم را به سازمان برنامه 
و بودجه رس��انيدم و در حالي كه كارمندان در س��اختمان زنداني شده 
بودند درخواس��ت انتقال وجوه باقيمانده را براي خريد مركز فرهنگي 
جوانان يهود ايران دادم كه با زحمت بسيار مسئولين امر را در گوشه هاي 
مختلف پيدا نمودم و اوراق مربوطه را به امضای آنان رسانيدم تا اين وجوه 

بالمصرف نمانده و حق جامعه ما تضييع نشود.2
مطالب فوق به خوبي روش��ن مي س��ازد زماني كه مردم اي��ران در روزهاي منتهي به 
حكومت پهلوي با نثار جان خود در پي به ثمر رساندن نهال انقالب بودند جماعت يهودي 
چگونه در تالش بود تا صرفاً منافع خود را ولو به قيمت آسيب رساندن به انقالب تأمين 

نمايند.

انقاب اسامي و یهودیان ایراني خارج از کشور
همچنان كه در سطور فوق اشاره گرديد به دنبال وقوع انقالب اسالمي بخشي از جامعه 
يهود ايران ادامه وضعيت موجود را به نفع خود ندانسته و خروج از كشور را بر ماندن در 
آن ترجيح دادند. البته بايد گفت خروج اين عده به بهانه وقوع انقالب بهانه اي بيش نبود. 
در موضوع خروج يهوديان از كش��ور می توان به آمار ذيل با اس��تفاده از منابع يهوديان 

استناد جست:
يهوديان باقي مان��ده در ايران زير نظر حكوم��ت جامعه اي 80000 تا 
100000 را تشكيل مي دادند. در مجموع قريب 15 تا 25 هزار يهودي 
به اس��راييل،30 تا 40 هزار به امريكا و حدود 10 هزار نفر به كشورهاي 

ديگر مهاجرت كردند.3
از آن جا كه در بين يهوديانی كه به خارج مهاجرت نمودند افرادي بودند كه در حكومت 

1. گزارش خاطرات يوسف كهن، همان، ص297.
2. هومن سرشار، همان، ص252.

3. امنون نتصر، همان،1996، ج1، ص243.
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پهلوي داراي منافعي بوده و تش��كيل حكومت 
اس��المي را بر نمي تابيدند لذا با سكني  گزيدن 
در خارج از كشور، اقدام به مخالفت با جمهوري 
اس��المي و تالش براي براندازي آن نمودند. با 
توجه به اين كه قس��مت عم��ده مهاجرت ها به 
امريكا صورت گرفت، بنابراي��ن فعاليت عمده 
اين دسته از يهوديان در امريكا متمركز گرديد. 
محوره��ای فعاليت اي��ن دس��ته از يهوديان را 

مي توان در محورهاي زير جست وجو نمود:
� ظلم و س��تم رواش��ده به يهوديان و ناديده 
انگاشتن حقوق آن ها از سوي جمهوري اسالمي

� تالش جهت س��رنگوني جمهوري اسالمي 
ايران به طرق مختلف

� تالش جهت حفظ و يكپارچگي جامعه يهود ايراني در خارج از كشور
� تأسيس مراكز مطالعاتي و تحقيقاتي با هدف تاريخ سازي براي يهوديان 

� حفظ و ارتقای ارتباطات با يهوديان داخل كشور
� گسترش برنامه هاي ديني از قبيل تأسيس كنيسه و مراكز ديني با هدف جلوگيري از 

كم رنگ شدن عامل ديني در بين يهوديان مهاجر از ايران
� تالش جهت حفظ هويت ايراني يهوديان مهاجر و جلوگيري از به تحليل رفتن آن ها 

در جوامع پذيرنده
براي تحقق اهداف ذكرش��ده مؤسسات و نهادهاي مختلفي از س��وي يهوديان ايراني 

تشكيل گرديد كه در اين رابطه مي توان به برخی از اين موارد اشاره داشت:
� شوراي سازمان هاي يهودي ايران و امريكا

� فدراسيون يهوديان ايراني امريكا
� انجمن يهوديان ايران � امريكا)سيامك(

� مركز فرهنگي ارتز
� مركز تاريخ شفاهي يهوديان

� بنياد حبيب لوي
� و سازمان هاي متعدد ديگر

در اوج تحوالتي که منجر به 
پيروزي انقالب اسالمي گردید 
بخشي از جامعه ایران که وابسته به 
رژیم پهلوي بودند به دالیل مختلف 
سعي نمودند سرمایه هاي خود را از 
کشور خارج سازند. این موضوع 
قابل تعميم به جامعه یهود آن زمان 
نيز می باشد. عده اي از یهودیان به 
دور از گيرودار تحوالت ابتدای 
انقالب در پي آن بودند تا منافع خود 
را حفظ کنندو مانع از تأثيرگذاري 

روند انقالب در این زمينه شوند
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در رابطه ب��ا فعاليت هاي يهودي��ان ايراني در خارج 
از كش��ور، قس��متي از اين موارد در برگيرنده زندگي 
اجتماعي آن ها در خارج از كش��ور است، لكن قسمتي 
از اين فعاليت ها اقدامات تخريبي آن ها عليه جمهوري 
اسالمي ايران مي باشد كه اين موضوع با پيروزي انقالب 
اسالمي آغاز ش��د و كماكان ادامه دارد. بخشي از اين 
فعاليت ها مربوط به افرادي است كه در قبل از انقالب 
در ايران فعاليت داشتند. افرادي نظير هما سرشار كه 

نقش عمده اي را در مخالفت با جمهوري اسالمي بر عهده دارند.
� سرشار در آس��تانه پيروزي انقالب اس��المي، ايران را ترك كرد و در 
امريكا به صف ضدانقالب سلطنت طلب پيوست و به عنوان روزنامه نگار 
و تهيه كننده و مج��ري برنامه هاي تلويزيوني با وس��ايل ارتباط جمعي 
متعلق ب��ه آن ها هم��كاري كرد. وي وابس��ته به طيف س��لطنت طلب 
ضدانقالب و از هواداران سلطنت رضاپهلوي است و همواره مي كوشد تا 
فعاليت هاي مربوط به او را پوش��ش خبري داده و يا از طريق مصاحبه و 
گفت وگو موجبات جعل شخصيت براي وي را فراهم آورد. وي تشكيالت 
فدراسيون يهوديان ايراني را در امريكا سازماندهي كرد و خود سردبير 

مجله شوفار ارگان اين گروهك شد.1
� وي در روز شش��م اوت 1996 جايزه دوستي اس��راييل و امريكا را از 

سوي بنياد بني صيون دريافت كرد.2
عالوه بر افراد، سازمان هايي نيز در اين رابطه فعال مي باشند كه براي نمونه مي توان به 

گروه فريبرز مطلوب اشاره داشت.
� اعضاي اصلي و مؤس��س گروه فريبرز مطلوب را عده اي از يهوديان و 
صهيونيست هاي فراري تشكيل مي دهند: افرادي نظير الياس اسحاقيان، 
امير ابسلت، شكراله برآوريان، داود بخشنده، نعيم پيري، عزت دليجاني، 
نسيم طوبا،كرمانشاهچي، نجات گباي و عده اي ديگر كه هر يك نقشي 
عمده در نفوذ صهيونيس��م به كش��ورمان داش��ته و از ابتداي پيروزي 

1. نيمه پنهان، سيمای كارگزاران فرهنگ و سياست، تهران، كيهان، 1379، ج4، ص81�80.
2 همان، ص86.

یکي از اقدامات مهم یهودیان 
ساکن در ایران در قبال 
حرکت انقالب، یاري رساني 
به اتباع اسرایيلی شاغل در 
سفارت اسرایيل در تهران 
بحران  اوج  در  که  بود 
نتوانسته بودند از کشور 

خارج شوند
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انقالب اس��المي نقش��ي تخريبي عليه 
نظام جمهوري اس��المي ايران بر عهده 
گرفته اند. اي��ن افراد در بيانيه رس��مي 
خود اعالم كرده اند كه با هدف دميدن 
روح اميد به نيروهاي مخالف جمهوري 
اس��المي در س��ال 1366 گروه فريبرز 

مطلوب را تشكيل دادند.1
در خصوص فعاليت يهوديان ايراني در جهت همكاري 
با گروه هاي س��لطنت طلب و تالش براي براندازي نظام 
اس��المي نش��ريه ف��وروارد در مطلبي با عن��وان جبهه 
جديد ب��راي تغيير رژيم در ايران ابع��اد جالبي را از اين 

همكاري بازگو نموده است. اين نشريه از سه مثلث محافظه كاران امريكايي، گروه هاي 
سلطنت طلب و سازمان هاي يهودي به عنوان جبهه جديدي براي براندازي نظام اسالمي 

ياد كرده و مي نويسد:
جوانه هاي ي��ك ائتالف مرك��ب از بازه��اي محافظ��ه كار امريكايي، 
سازمان هاي يهودي و سلطنت طلب ايراني به كاخ سفيد فشار مي آورند 
تا كوش��ش هاي امريكا براي تغيير رژيم ايران تشديد شود. پويا ديانيم2 
رئيس كميته امور اجتماعي يهوديان ايراني مقيم لس آنجلس كه خود 
از طرفداران سياس��ت بازها در مورد ايران اس��ت مي گويد: »به منظور 
تقويت حمايت از سياست تغيير رژيم در ايران ميان بازهاي دولت بوش، 
گروه هاي يهودي و حاميان ايراني رضا پهلوي معاهده اي بس��ته ش��ده 
است. وي مي افزايد بسياري از يهوديان ايراني عاشق رضا پهلوي هستند 

زيرا دوران پدر وي عصر طاليي براي يهوديان بوده است.«
در ادامه اين نشريه مي افزايد:

ش��كل گيري اين ائتالف يادآور تدارك براي تهاجم به عراق و در نظر 
گرفتن نقشي مثل احمد چلبي، رئيس كنگره ملي عراق و شخصيت مورد 
پسند نومحافظه كاران امريكا براي رضا پهلوي است. پهلوي داراي روابط 

1. معماران تباهی، سيمای كارگزاران كلوپ های روتاری در ايران، تهران، كيهان، 1377، ج4، ص18�.17.
2. پويا ديانيم همچنين رئيس كميت��ه حمايت از اقليت های دينی در ايران می باش��د كه فعاليت های تخريبی 

متعددی را عليه ايران در امريكا سازماندهی كرده است.

فعاليت هاي  با  رابطه  در 
یهودیان ایراني در خارج از 
کشور، قسمتي از این موارد 
در برگيرنده زندگي اجتماعي 
آن ها در خارج از کشور است، 
لکن قسمتي از این فعاليت ها 
اقدامات تخریبي آن ها عليه 
ایران  اسالمي  جمهوري 
مي باشد که این موضوع با 
پيروزي انقالب اسالمي آغاز 

شد و کماکان ادامه دارد
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خوب با گروه هايي است. پهلوي براي شوراي انستيتوي يهودي براي امور 
امنيتي در لس آنجلس سخنراني داشته است. پهلوي همچنين بي سرو 
صدا با مقامات عالي رتبه اس��راييلي تماس داش��ته و به طور خصوصي 
با نخست وزير ش��ارون و نتانياهو نخست وزير پيش��ين و موشه كتساف 

رئيس جمهور ديدار داشته است.1
بايد گفت اقدامات تخريبي اين دسته از يهوديان ايراني عليه انقالب اسالمي در ابعاد 
مختلف نمود داشته است. انتشار مجالت و كتب مختلف، البي با گروه هاي صهيونيستي، 
انجام سخنراني، برپايي سمينارها و ميزگردهاي مختلف از جمله موارد قابل ذكر در اين 

رابطه مي باشد.

انقاب اسامي و مهاجرت یهودیان
در بررسي موضوع يهوديان ايراني و انقالب اس��المي يكي از موضوعاتي كه همواره از 
سوي آنان مطرح می باشد، طرح مس��ئله اي به نام مهاجرت يهوديان از كشور و نسبت  
دادن آن به تحوالت انقالب اسالمي است. در آثار مربوط به يهوديان داخل كشور در بعد 
از انقالب شاهد هس��تيم به كرات و در مقاطع مختلف از اين موضوع ياد شده است. در 
اين آثار اين گونه تداعي مي شود كه يهوديان به دليل فشارها و تبعيض هاي اعمال شده 
اقامت در خارج از كش��ور را به زندگي در آن ترجيح داده ان��د و نكته جالب آن كه وقوع 
انقالب اسالمي و سياست هاي جمهوري اس��المي را عامل اين پديده معرفي مي كنند. 
در ابتدا به مواردي از ديدگاه هاي يهوديان در آثار آن ها اشاره و در ادامه به اين شبهات 

پاسخ داده می شود.
� با انقالب اسالمي گروهي از ايرانيان كه شرايط تازه را بر نمي تابيدند 
ميهن خوي��ش را ترك نمودند. بيش��تر اين افراد به طبق��ات ثروتمند، 
تحصيل كرده، متخص��ص و جوانان فعالي كه رش��د اجتماعي و علمي 
خ��ود را در وضعيت انقالب، جن��گ و بحران هاي اقتصادي � سياس��ي 
در خطر مي ديدند وابس��ته بودند. اقليت هاي ديني ه��م دقيقاً چنين 
وضعيتي داشتند؛ افزون بر اين كه فشار نوعي از تبعيض و محدوديت را 
بر شانه هاي اجتماعشان متحمل مي شدند و اين شرايط براي يهوديان 

1. www.Forward.com (2003/5/16)
الزم به ذكر است مجله فوروارد قديمی ترين نشريه يهوديان امريكا است كه از سال 1897 در نيويورك منتشر 

می شود.
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دو چندان بود و روند مهاجرت آنان 
كه طي سده گذشته ادامه داشت 
در دو دهه اخير ش��تاب بيشتري 

گرفت.1
� بح��ران موجود اقتص��ادي در 
كش��ور، نامش��خص بودن ضوابط 
اقتص��ادي و اجتماع��ي، تحقي��ر 
مس��تمر كليميان مخصوص��اً از 

طريق صدا و سيماي جمهوري اس��المي ايران و حوادث ناخوشايند كه 
بعضاً اتفاق مي افتد، از جمله عللي است كه موضوع مهاجرت را در ميان 

كليميان ايران به يك معضل اجتماعي تبديل كرده است.2
� بروز مشكالت و سخت گيری ها در سال های اوليه انقالب را می توان 
تا حدی عادی و از پيامدهای هر انقالب دانس��ت، منتهی با گذشت 27 
سال از انقالب، جامعه ما متأسفانه هر روز با گونه های خاصی از ضديت 
و مخالفت و توهين به شعائر مذهبی و اعتقادات خود و به عبارت ديگر، 
گونه ای يهود ستيزی روبه رو بوده است. چاپ كتب و مقاالت غيرمستند 
و برخالف واق��ع و از همه بدتر، تهي��ه و پخش س��ريال ها و برنامه های 
تلويزيونی از آن گونه هس��تند... به جرأت می توان گفت كه درصد قابل 
توجهی از مهاجرت ه��ای كليميان به خارج از كش��ور را باعث گرديده 

است.3
حال كه مش��خص گرديد يهوديان، جمهوري اس��المي و سياس��ت هاي آن را عامل 
مهاجرت و تشديد آن عنوان مي كنند، الزم است اين موضوع بررسي شود كه آيا انقالب 
اسالمي موجب مهاجرت يهوديان ايراني از كشور گرديده يا اينكه عوامل ديگري در اين 

زمينه به ايفاي نقش مي پردازند؟
بايد گفت مهاجرت يهوديان يك فرآيند طوالني مدتي بوده كه سال ها پيش از انقالب 
ايران آغاز گرديد كه تا به امروز نيز ادامه دارد. در اين ميان تشكيل رژيم غاصب اسراييل 

عامل مهمي در افزايش مهاجرت يهوديان از ايران بوده است.

1. ماهنامه دينی، فرهنگی، خبری بينا، همان، س5، ش21، مرداد تا آبان1381، ص37.
2. همان، س2، ش9، ارديبهشت و خرداد 1379، ص2.

3. همان، س6، ش25، ارديبهشت 1384، ص6.

رویکرد مثبت یهودیان به انقالب 
 1357 اسالمي تنها در سال 
نمود آشکاري داشت و قبل از 
آن هيچ گونه حرکتي که دال بر 
فعاليت مثبت یهودیان در راستاي 
تأیيد یا همراهي با انقالب به 
خصوص در سال هاي خفقان 
رژیم پهلوي باشد، وجود نداشت
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بررسي آمار مهاجرت يهوديان ايراني در قبل از انقالب نشان مي دهد كه 
بين سال هاي 1952 تا 1971 رقمي در حدود 61000 يهودي از كشور 
خارج گرديده اند. ارقام فوق نشان مي دهد در سال هاي قبل از جنگ 6 
روزه يعني از سال 1962 تا 1965 هر سال بيش از دو هزار نفر به اسراييل 

رفته اند تا براي جنگ آماده شوند.1
آمار فوق و اسناد متعدد منتشرشده س��اواك به خوبي نشان مي دهد مسئله مهاجرت 
يهوديان و حتي ترك تابعيت اين افراد موضوعی بوده كه رژيم پهلوي سال های متمادی 
با آن سر و كار داشته است. اگرچه اسناد و مدارك فراواني در اين رابطه وجود دارد ولي 
براي روشن   نمودن ماهيت مهاجرت يهوديان بهتر است به مطالب منتشرشده خود آنان 

استناد كنيم:
سده هاي متوالي اس��ت كه يهوديان خاورميانه و س��رزمين اسراييل، 
ارتباط ديني خود را حفظ كرده اند. ايش��ان دعاگ��وي يكديگر و هوادار 
آرمان صهيون اند و به مؤسس��ات يهودي در اس��راييل كمك مي كنند 
و بسياري س��المندان يهودي به اس��راييل به س��رزمين مقدس خود 
بازگش��ته اند ت��ا در آن ج��ا بميرند و در همان س��رزمين دفن ش��وند. 
انگيزه هاي ديني مهم ترين علت مهاجرت به اس��راييل بوده و هنوز هم 
هست. شكل گيري صهيونيسم، علت جديد و مضاعف مهاجرت ديني با 
هدف تأسيس يك دولت يهودي به اسراييل شده است. اين عقيده ريشه 
در باور بازگشت به س��رزمين مقدس و آمدن منجي موعود دارد. براي 
تحقق آرمان صهيون، يهوديان مي بايس��ت عبري بياموزند، به اسراييل 
بروند، زمين را آباد كنند و به فعاليت براي تشكيل جامعه يهودي دامن 

بزنند.2
مجموع مطالب فوق گويای آن است كه مهاجرت يهوديان به سال هاي پيش از انقالب 
اسالمي باز مي گردد. البته قابل ذكر است كه در جريان انقالب افرادي كه نمي توانستند با 
وضعيت جديد كنار بيايند الجرم مبادرت به ترك ايران نمودند. اگرچه علل و انگيزه هاي 
خروج اين افراد از كشور در مجال اين بحث نمي گنجد ولي در يك نگاه كلي افرادي كه 
نمي توانستند حاكميت يك نظام اس��المي را بپذيرند خروج از كشور را بر ماندن در آن 

1. سازمان های يهودی و صهيونيستی در ايران، همان، ص478�477.
2. هومن سرشار، همان، ص231.
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ترجيح دادند؛ بنابراين طيف گسترده اي از افراد در جريان انقالب از كشور خارج شدند 
كه بخشي از اين روند به يهوديان اختصاص داشت؛ لذا در تحليل اين موضوع بايد خروج 
يهوديان در ابتداي انقالب را در يك فرآيند كلي مورد بررسی قرار داد، نه اين كه انقالب 
را به عنوان يك حركت ضد يهودي كه موجب خروج يهوديان از كشور شد، مطرح نمود.
البته بايد گفت طرح موضوع انقالب به عن��وان عامل مهاجرت يهوديان بهانه اي بيش 
نبود، چراكه عوامل داخلي و خارجي ديگري در اين زمينه در حال ايفاي نقش بودند. در 
بحث عوامل داخلي در مطالب پيشين اشاره شد كه چگونه در بحبوحه انقالب رهبران 
جامعه يهود، يهوديان را تش��ويق به خروج از كش��ور و خارج نمودن سرمايه هاي خود 
نمودند. در بح��ث عوامل خارجي نيز بايد به نقش آژانس يهود و دولت اس��راييل جهت 
بهره برداري از موضوع اشاره كرد چراكه با طرح خطر انقالب براي يهوديان، خيلي راحت 
و بدون دردسر و پرداخت هزينه مي توانستند موجبات مهاجرت يهوديان و اسكان آنان 
را در اسراييل فراهم سازند. بنابراين طرح موضوع مهاجرت يهوديان و نسبت  دادن آن به 

انقالب اسالمي جفايي است كه يهوديان به نظام اسالمي نسبت داده اند.

نتيجه گيری
در روند بررسي انقالب اسالمي و تأثيرات آن بر جامعه يهود و واكنشي كه يهوديان در 
قبال اين حركت بروز دادند، سعي شد تا با استناد به مطالب و گفتار يهوديان اين موضوع 
مورد كنكاش قرار گرفته و گوشه هايي از تاريخ معاصر كشورمان بر مبناي واقعيات بازگو 

شود. در يك جمع بندي از مطالب ارايه شده بايد گفت:
1. وقوع انقالب اسالمي به مانند شوكي بود كه بر پيكره جامعه يهود وارد و موجب شد 
تا موقعيت ممتاز آن ها در حاكميت پهلوي � كه به واسطه نقش اسراييل بود � پايان يابد.

2. واكنش يهوديان در قبال انقالب اسالمي و اقبال به آن ناشي از فضاي سنگين انقالب 
بود كه بر اين جامعه سايه افكنده و اين جامعه را وادار به پذيرش آن به رغم ميل باطني 

خود نمود.
3. رويكرد مثبت يهوديان به انقالب اسالمي تنها در سال 1357 نمود آشكاري داشت و 
قبل از آن هيچ گونه حركتي كه دال بر فعاليت مثبت يهوديان در راستاي تأييد يا همراهي 

با انقالب به خصوص در سال هاي خفقان رژيم پهلوي باشد، وجود نداشت.
4. در آثار يهوديان به طور كلي از انقالب اسالمي به عنوان يك حركت ضديهودي ياد 

مي شود كه باعث مهاجرت عده زيادي از يهوديان از كشور گرديد.
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چشم اندازی به انقالب مشروطه در ایالت استرآباد
استان گلستان فعلی

غالمرضا خارکوهی1
اشاره 

14 مرداد س��الروز صدور فرمان مشروطيت است كه در س��ال 1285شمسی صورت 
گرفت. درست است كه انقالب مش��روطه غالباً معطوف به تهران بود ولی اياالت زيادی 
بودند كه نقش بارزی در اين قيام ايفا كردند. يكی از اين مناطق ايالت استرآباد يا استان 
گلس��تان فعلی بود. اين ويژگی خود نشانگر چند ش��هری بودن انقالب مشروطه است. 
عالوه بر اين مشاركت روس��تاييان منطقه را نيز می بايست در اين قيام مورد توجه قرار 
داد؛ اعم از پشتيبانی مادی و مالی و هم نيروی انسانی كه تقديم می كردند. روستاييان 
در شرايطی فداكاری می كردند كه خود دچار سختی های معيشتی و نا امنی های مفرط 

و مشكالت اياب و ذهاب بودند. 
از سوی ديگر در تاريخ معاصر كشور ما به طور اعم و در استان گلستان به طور اخص، 
انقالب مشروطه را مي  بايست منش��أ مهم ترين تحوالت اجتماعي � سياسي به حساب 
آورد. بی شك حوادث دوران مش��روطه و تحوالت سياس��ی پس از آن نقش مهمی در 

1. تاريخ نگار انقالب در استان گلستان
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سرنوش��ت مردم ايران در س��ال های بعد ايفا نمود كه بازخورد اين تحوالت با گذشت 
بيش از يك صد س��ال از آن قيام هنوز كم و بيش در جامعه ما مش��هود اس��ت. ش��ايد 
مهم ترين دستاورد سياس��ی مش��روطه اين باش��د كه قيام فوق آينه عبرتی شد برای 
حماسه سازان انقالب اسالمی در سال 57 كه نه به رژيم پادشاهی مجال تنفس دادند و 
نه به سكوالرهای غرب زده فرصت ميدان داری. نه روحانيت عرصه را برای روشنفكران 
و ليبرال های غرب زده و شرق زده خالی كرد و نه امام خمينی اجازه داد كه كسی سر در 

ديگ پلوی سفارتخانه های روسيه، امريكا و انگليس فرو برد.
پس جا دارد كه به انقالب مش��روطه و حوزه نفوذ جغرافيايی آن در خطه گلس��تان، 
به عنوان نشانه چند شهری بودن آن بپردازيم و تحوالت سياسی ناشی از آن را از آغاز تا 

ابتدای كودتای رضاخان به طور اختصار مورد كنكاش قرار دهيم. 
کليد واژه ه�ا: استان گلستان � ايالت استرآباد � گرگان � راميان � فندرسك � علی آباد 
كتول � تركمن صحرا � پيروزي و اس��تبداد � روس��يه � انگلس��تان � انقالب مش��روطه 
� شيخ حس��ين مجتهد )مقصودلو اس��ترآبادی( � س��يدطاهر مجتهد � س��عداهلل خان 

ميرفندرسكی � امير اعظم � محمدعلی شاه � قيام جنگل � ميرزا كوچك خان.

نارضایتی مردم و انقاب مشروطه
مش��روطه واژه اي فارس��ي � عربي، به معناي ش��رطي، محدود، يا تعديل يافته است. 
خواست مركزي انقالب مشروطيت ايران تأسيس سلطنتي محدود يا تعديل يافته بود 
كه بزرگترين دس��تاورد � هر چند ناپايدار � انقالب ايران نيز محسوب مي شود؛1 و اين 
خواست، به دليل ظلم و ستم بيش از حدي بود كه كاس��ه صبر مردم مسلمان را لبريز 
كرده بود؛ به طوري كه عموم مردم از شاه و دولت مردان او، و حكام واليات از جمله واليت 
استرآباد )استان گلستان فعلي( به تنگ آمده بودند. لذا مهم ترين هدف انقالب مشروطه 
را بايد تحقق نسبي عدالت و رهايی از س��لطه حاكمان ستمگر دانست. چنان كه يكي از 

نويسندگان مي گويد:
عامه مردم تحت اين كلمه مش��روطيت، فقط حكومتي مي خواستند 
كه خوب باشد و ظلم و اجحاف نكند. گرچه هر صنف، از خوبي و عدالت 
چيزي مي  فهميدند. خالصه اينكه مردم جز يك نظر كلي مبهم كه منشأ 

1. محمدعلي همايون كاتوزيان، اقتصاد سياسي ايران، تهران، مركز، 1373، ص101.
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آن عدم رضايت باشد نداشتند.1
در واقع مردم از ظلم و بی عدالتی و بی كفايتی حاكمان قاجار خسته شده بودند. مردم 
بيچاره از دو سو مورد ظلم و تعدی بودند؛ از يك سو توسط حاكمان رسمی دست نشانده 
پادشاهان قاجار، و از سوی ديگر به وسيله خان های گردن كلفت محلی كه همواره مورد 
حمايت حاكمان دولتی بودند. زيرا خان ها براي س��تمگري و چپاول مردم، دستشان با 
حكام دولتی در يك كاسه بود. در چنين شرايطي خوانين خطه علي آباد كتول � از مناطق 
شرقی استان گلستان � هر باليي س��ر مردم منطقه مي آوردند. چنان كه حجت االسالم 

شيخ رضا شريفی گرگاني در خاطرات خود مي گويد: 
مال غالمرضا � جد من2� و مالقاسم تجری � كه بعداً شهيدش كردند � 
و سيدنعمت اهلل ديلمی، و سيدحس��ين ضيايی پلنگ، )كه پلنگ ها يك 
طايفه هستند( اين ها توی دهانه ]محمدآباد كتول[ جمع می شوند و فتوا 
می دهند كه اموال علی محمد خان بايد داغون و تقس��يم بشود.3 ثروت 
علی محمد خان خيلي زياد بوده شامل گله های گوسفند، گله های گاو، 
گله های اسب و چيزهاي ديگر، آن وقت خزينه اش در نصرآباد شاهرود 
بود، مردم بعد از اين فتوا همه اين ها را داغون ك��رده بودند. مردم قصر 
خان را محاصره مي كنند پسرش را مي كش��ند و خودش هم به جنگل 

فرار مي كند...
خوب چرا علما اين فتوا را دادند مگر او چه كار می كرد؟ حاال بگذاريد 
من بعضی از جنايت هايش را بگويم كه مرتكب می شد، مثاًل می گفتند 
كه يك نفری برايش يك قدری گردو آورده بود، آمدند و گفتند كه ما اين 
را چی بهش بدهيم، گفتند صد تا گردو را بشكنيد تا معلوم شود كه مغز 

دارد يا نه؟، صد تا را شكستند، هفت تايش پوك بود. خان گفت: 
صد تا گردو روی سرش بشكنيد، پنجاه تا كه شكستند مرد.

در آن زمان يخچال و اين جور چيزها نبود، از توی سوراخ های كوه يك 

1. شفق، خاطرات مجلس و دموكراسي چيست؟، ص141.
2. به گفته آقای علی دنكوب: جناب حجت االسالم والمسلمين حاج شيخ رضا شريفی معروف به شريفی گرگانی، 
فرزند مالمحمد و نوه مالغالمرضای معروف هس��تند كه خود مالغالمرضا مفتی منطقه بود و بنا به فتوای ايشان 
علی محمد خان معززی كتولی كه به مردم كتول ظلم فراوان روا می داشت مورد خشم مردم قرار گرفت و در نهايت 

متنبه گرديد. 
3. به گفته حجت االس��الم ش��ريفی گرگانی آقايان علما كه از طوايف مختلف منطقه بودن��د در دهانه � محل 

سرچشمه زارو � جمع شدند و فتوا دادند كه بايد اموال علی محمد خان داغون بشود.
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نفر � كه می گويند شكارچي بوده � به سفارش خان برايش يخ مي آورد، 
يخ ها را هم به باال چلی ك��ه مركز ييالق اين خان ها ب��وده، كه االن هم 

هست، می برد، می گويند: 
حاال كه ي��خ آورده چی بهش بدهيم و چه كار بكني��م؟ خان می آيد و 
نگاه می كند، مثل اينكه يك گوش��ه از يخ ها مقداری كثيف بوده يا يك 
سنگ يا چيز ديگر تويش بوده، اين جا دو جور نقل كرده اند، يك روايت 
می گويند كه خان دستور داد سر شكارچي را بتراشند و يخ ها را گرفتند 
و به سرش بستند تا ُمرد و اين جوری او را كشتند، روايت ديگر اين است 
كه می گويند دست هاي شكارچي را بستند و يخ ها را دو تكه كردند و به 
گوش هايش بستند و گفتند همين جور بايد بروی تا سيامرگو، آن وقت 
از چلی تا سيامرگو حدوداً بيش از س��ی كيلومتر است، آن  هم راه های 

كوهستاني و پر از سنگ كه تقريباً بدترين راه ها هستند.
حتي خان دو نفر از علماي منطقه را هم شهيد كرد؛ يكي سيدحسين 
ميركتولی بود كه از علمای بزرگ ما بود و قبل از فتوا ش��هيدش كردند 
و ديگري مالقاسم تجری و يكی از كساني بود كه فتواي داغوني را داده 
بود و بعد از تقس��يم اموال علی محمد خان ش��هيد ش��د. ماجراي قتل 
سيدحسين ميركتولی قبل از مالقاسم تجری واقع شد. آقای ميركتولی 
يكي از علمای بزرگ ما بود كه به خاطر آن كه او براي دفاع از حق مردم 
وساطت می كند تا به آن ها ظلم و اجحاف نشود خان او را شهيد مي كند. 
نی يك وسيله تقريباً پنج متری است براي مساحت كردن زمين. بيست 
در بيست ني می شود يك هكتار، آن وقت ها نوعاً شالی و برنج و اين جور 
چيزها خيلی ارزش داش��ت، بعد وقتي عوامل خان می خواهند � فرض 
كنيد � اينجا را نی بكنند اين عالم بزرگ می آيد واس��طه می ش��ود كه 
امسال چون خشكامي ش��ده و به خاطر بي آبي تقريباً برنج عمل نيامده 
و امسال محصول مردم كم است، او به خان گفته بود كه امسال اراضي 
مردم را نی نكنيد و به اين ها تخفيف بدهيد، خالصه اين عالم روحاني را 
كشتند. حتي خان می خواست او را به دم اسب ببندد و پيكرش را روي 
سنگالخ ها بكشانند. نعشش را كسی جرئت نمی كرد بلند كند، اما يك 
عده ای فداكاری كردند نعش را به استرآباد � يعني همين گرگان فعلي 
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� آوردند و االن در آنجا مقبره ای دارد. البته سيدحس��ين ميركتولی از 
علمای بزرگي بود كه حتي ناصرالدين شاه او را می شناخت...

مالقاس��م تجری يكی از آقايانی اس��ت كه عليه علي محمد خان فتوا 
داده بود كه او را هم بعداً ش��هيد كردند، حاال می گويم. ما در آنجا دو تا 
شهيد عالم داده ايم، يكی آقای ميركتولی بود كه قبل از فتوا شهيد شد 
و يكی هم مالقاسم تجری بود كه بعد از فتوا شهيد شد.1 كتول طايفه ای 
است از جمله طايفه تجری ها كه مالقاس��م تجری از اين طايفه بوده و 
جزو همان هايی بوده كه فتوا داده ب��رای داغاني آقای علی محمد خان، 
او مجتهدي مبارز و نترس بود. مختار از نوكران علی محمد خان بود كه 
به او مهتر می گفتند � يعنی كس��ي كه دنبال اسب ها است � مثل اينكه 
پسر علی محمد خان، مالقاسم را شب نوزدهم ماه مبارك رمضان دعوت 
می كند كه براي مراسم احياء به باال چلی برود. اين هم يك توطئه بود، 
خود آقای مالقاسم هم در سيامرگو زندگی می كرد، ييالق تجری ها در 
سيامرگو بود، خان ها هم باالچلی بودند، الستان هم كه جای دنكوب ها 

است. طايفه ها هر كدام يك ده جداگانه برای خودشان داشتند.
خالصه مالقاس��م به باالچلی می رود مراس��م احيا را برگزار می كند، 
سپس موقع برگشتن می خواست با قاطر برود به سيامرگو كه روستاي 
خودش بود، از باالچل��ی تا س��يامرگو خيلی راه اس��ت تقريباً تمامش 
كوهستانی اس��ت و حدوداً بيش��تر از 30 كيلومتر است. او می خواست 

همان شب خودش را به مجلس احيای خودشان در سيامرگو برساند. 
مختار به تحريك پسر علی محمد خان توی راه كمين كرد و ايشان را 
شهيد می كند و فرار می كند... مردم س��يامرگو هم كه منتظر می مانند 
مي بينند او نيامد كه نيامد. تا باالخ��ره می بينند كه قاطرش بی صاحب 
آمد. بعد اين ها رفتند و ديدند كه بين راه ش��هيد ش��ده است، سپس او 
1. خوانين همواره يكي از مخالفان سرسخت روحانيت بوده اند. چنان كه خاطره اي مربوط به حدود اواسط دهه 
سي  شمسي از زبان مرحوم حجت االسالم والمسلمين ش��يخ عبدالنبی احمدی )از انقالبيون نهضت امام خمينی 
و از دانش آموختگان حوزه علميه كوهستان � واقع در منطقه هزار جريب بهشهر مازندران � و از شاگردان مرحوم 

آيت اهلل كوهستاني معروف( نقل شده كه می گويد: 
پدرم با بعضی خوانين و اربابان علی آباد معاشرت داشت و هميشه از بزرگی و عظمت آيت اهلل 
كوهس��تانی برای آن ها تعريف می كرد، ولی آنان با روحانيت ميانه خوبی نداشتند و چندان 

اعتقادی به آقای كوهستانی نيز نداشتند... 
احمدرضا احمدي)ناسح گلستاني(، ديدار با احرار )زندگی نامه شيخ عبدالنبی احمدی(، مؤلف، 1388، ص4.
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را به گرگان بردند. غائله ای شد اين موضوع. مختار را خودشان ]عوامل 
خان[ گرفتند، كتكش زدند و بعد هم در راه كه او را به گرگان می بردند 
فراری اش دادن��د. مختار هم بعد از ف��رارش نزد س��پهدار تنكابنی كه 
هزار فاميل بودند رفت و در آنجا به او زمين و زن دادند. و در آنجا ش��د 

مختارخان، ايلچی بيك يا ايلچی خان، يك چنين لقبی به او دادند.1
بنابراين مطالبه عدال��ت و امنيت و آرامش عمومی يك هدف عام در ميان قش��رهای 
مختلف جامعه بود و حتی تصور نمايندگان مجلس شورای ملی دوره اول � افرادی مثل 
حسام االسالم � هم اين بود كه »سلطنت مش��روطه يعنی سلطنت عادالنه]و[ حكومت 

ظالمانه نمي شود.«2
يكی  ديگر از نمايندگان مجلس نيز معتقد بود كه در »سلطنت مشروطه« رشوه نبايد 
گرفته شود، ماليات بی جهت نبايد كم يا زياد شود. عزل و نصب حكام نبايد بدون تصويب 

و اطالع مجلس باشد.3 

بسترها و عوامل شروع قيام
البته مشخص نيست چه روزي انقالب مشروطه شروع شده و چه شخص يا اشخاصي 
آغازگر آن بودند، ولي مي  توان حوادثي را ديد كه مجموعاً موجبات پيدايش اين انقالب 
را فراهم كرده است؛ از جمله شكس��ت ايران در دو جنگ با روس��يه كه هر بار منجر به 
از دست  دادن بخش��ي از خاك ايران ش��د و خصوصاً دره هاي سرس��بز و حاصل خيز و 
مصفاي گرجستان و قفقاز، س��واحل  آباد و زرخيز رودخانه جيحون و زمين هاي شرق 
و غرب س��احل درياي مازندران كه از نقاط آباد جهان به شمار مي روند؛4 و نيز برقراري 
كاپيتوالسيون به ضرر ملت ايران كه عماًل مش��كالتي را براي مردم به ويژه مردم استان 
گلستان و خطه شمال ايجاد كرده بود، بي كفايتي خاندان قاجار و حاكمان منصوب در 
واليات از جمله منطقه استرآباد كه ظلم و ستم را به حد اعلي رسانده بودند، و به خاطر 
بي لياقتي و بي تدبيري آن ها نظام اجتماعي جامعه به هم ريخته و ناامني، قتل، غارت و 
بي قانوني مردم را خسته كرده بود؛ به اضافه توسعه ارتباط ايرانيان با اروپاييان و مشاهده 

1. از خاطرات سيدرضا ش��ريفی گرگاني در مصاحبه با مركز اسناد انقالب اس��المي قم، جلسه 8 �7، با اندكي 
ويرايش و تلخيص.

2. مشروح مذاكرات مجلس ملی، دوره  اول، جلسه46، ص46.
3. همان، جلسه34، ص34.

4. محمداسماعيل رضواني، انقالب مشروطيت ايران، كتابخانه ابن سينا، تهران، 1345، ص50.
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اصول كش��ورداري ملل پيش��رفته، اعطاي 
امتيازاتي ك��ه دول روس و انگليس به خاطر 
رقابت در ايران به دس��ت مي آوردند، وام ها و 
قرض هاي خارجي ك��ه حكومت از بيگانگان 
مي  گرفت و به جاي آن كه صرف پيش��رفت، 
رفاه و آسايش مردم نمايد، صرف عياشي ها 
و تفريحات شاه و درباريانش مي  شد و سپس 
اقس��اط اين بدهي هاي خارجي را حكام شاه 
در واليات مختل��ف به عن��وان ماليات هاي 
كمرش��كن از مردم بيچ��اره مي  گرفتند؛ به 
طوري كه مثاًل از دهقانان و كش��اورزان � كه 
80 درصد جمعيت كشور را تشكيل مي  دادند 
� در س��ال، چهل نوع ماليات اخذ مي شد1 و 
فش��ار س��نگيني بر زندگي و معيشت مردم 

فقير گلس��تان و سراسر كش��ور، به ويژه روس��تاييان مناطق كويري وارد مي  گرديد كه 
خود اين ها نشانه بي اعتنايي حاكمان وقت نسبت به سرنوشت مردم و جايگاه و منزلت 
اجتماعي آن ها بود. به همين علت ش��اه و حكام او در واليات مردم را رعيت و نوكر خود 

مي  پنداشتند نه ولي نعمت خود. 2 
اما علت العلل انقالب و ريشه اصلي روش��نگری های علمای اسالم در مركز و فراخوانی 
مردم به عدالت اس��المی، كه آوازه آن به سراسر كشور می رس��يد و نارضايتي ها از جور 
بي حد و اندازه اي بود كه در زمان پادش��اهان قاجار در كشور رواج يافت. بناي پادشاهي 
قاجار از آغاز بر ستمگري نهاده شده بود؛ به طوري كه س��تمكارترين فرد اين سلسله، 
همان سرسلس��له آن يعني آقا محمدخان قاجار محسوب مي  ش��ود.3 با مطالعه تاريخ 
قاجاريه گاهي انس��ان به اين فكر مي  افتد كه گويي زشتي ستم و قبح ظلم از ميان رفته 
بود. عالوه بر بي عدالتي هاي شاه، حتي ظلم هايي كه از ناحيه شاهزادگان و حكام و عمال 
قاجار در مورد رعيت اعمال مي  شد، چنان دامنه دار و سخت بود كه مطالعه آن موي را بر 

1. سيد جالل الدين مدني، تاريخ سياسي معاصر ايران، قم، دفتر انتشارات اسالمي، 1361، ج1، ص54 �53.
2. غالمرضا خاركوهی، استان گلستان در انقالب اسالمی، تهران، عروج، 1391، ج1، ص4.

3. زادگاه آقا محمدخان قاجار ايالت استرآباد بوده است.

محمد عليشاه
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اندام انسان راست مي كند.1 به قول مخبر السلطنه هدايت: 
ايران را بي س��اماني و پريش��اني فرا گرفته، روس از يك سو مي كشد و 
انگليس از يك سو، تركيه هم سري توي س��رها مي آورد... خزانه خالي 
اس��ت و دولت محتاج پول... به انواع اسامي  از رعيت نقد و جنس گرفته 
مي شود. مردم، آن كه در شمال اس��ت خود را به روس بسته، آن كه در 
جنوب است به انگليس. وزرا چشمشان به سفارتين ]روس و انگليس[ 
است... شاه مريض است و گرفتار به درد خود. رجال و دولت همه در فكر 
منفعت... مردم چيزهايي ش��نيده اند و آرزوهايي در دل دارند. بمبي در 

سينه ها مخفي است تا كي بتركد.2 
اما اين بمب در ماه محرم س��ال 1323 هجري قمري3 تركيد و آن به 
خاطر جش��ن عيش و نوش جمعي از مردان و زنان اروپايي در محفلي 
به نام »بال كستومه« بود كه چندي پيش در تهران برگزار شد و در آن 
مسيونوز بلژيكي )وزير گمركات و وزير پست و تلگراف ايران( با پوشيدن 
لباس روحانيت به مس��خره بازي و عياش��ي پرداخت و عكس آن را هم 
منتشر كردند. وقتي اين عكس به دست مردم مسلمان افتاد، آن ها از اين 
اهانت آن شخص اروپايي به دين و علماي خود به خشم آمده و به رهبري 
روحانيت در تهران فرياد وا اسالما و وا محمدا سر دادند. مرحوم آيت اهلل 
بهبهاني بر روي منبر رفت و به شدت آن را محكوم نمود و خون مردم را 
به جوش آورد؛ آن چنان كه »طالب و سادات و حاضرين در مجلس، صدا 
را به گريه و زاري بلند كردند. طالب كه مهيا و مستعد بودند، عمامه ها را 
از سر انداختند و يقه پيراهن ها را پاره نموده و هياهوي غريبي در شهر 

به راه افتاد.4 
 انتشار اين عكس ها آش��وبي به پا كرد و مردم، بانك استقراضي روس را ويران كردند. 
حوادث يكي پ��س از ديگري موجب قليان احساس��ات و انقالب مي  ش��د. در اين ميان 
عوامل دولت، دو نفر از تجار محترم قند را در تهران به بهانه  گران  كردن آن، چوب زدند. 

1. محمداسماعيل رضواني، انقالب مشروطيت، ص57 �56.
2. مهدي قلي هدايت )مخبرالسلطنه(، خاطرات و خطرات، تهران، زوار، 1344.

3. اول محرم سال 1323 هجري قمري در آن سال مصادف با 17 اسفند سال 1283 هجري شمسي و 8 مارس 
1905 ميالدی بود.

4. ناظم االسالم كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، به اهتمام اكبر سعيدي سيرجاني، تهران، آگاه، 1361، ص187. 
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در آن زمان عين الدوله ص��در اعظم بود كه به خاطر ظلم و ج��ور و بي كفايتي او، تقريباً 
در نوك پيكان حمله و اعتراض عمومي  انقالبيون ق��رار گرفت. رهبري و هدايت اصلي 
مش��روطه خواهان ابتدا در دس��ت آيت اهلل بهبهاني، آيت اهلل طباطبايي و آيت اهلل شيخ 
فضل اهلل نوري بود كه نفوذ فوق الع��اده اي در ميان طبقات مختل��ف به ويژه عامه مردم 
داشتند. در مقابل، عين الدوله هم با پشتيباني مظفرالدين شاه تمام سعي و تالش خود 

را براي سركوب، بازداشت، تبعيد و كشتار انقالبيون به كار مي  بست. 
خالصه آن كه وقتي با اصرار و پافش��اري انقالبيون، مظفرالدين ش��اه مجبور به قبول 
صدور فرمان تأسيس »عدالت خانه« شد، باز هم عين الدوله با تأسيس آن مخالفت كرد 
كه در نتيجه مردم خواستار بركناري او از مقام صدر اعظمي  شدند و شاه هم به ناچار او 

را از مقامش عزل نمود. 

مشروطه بی مشروعه
هر چند كه رفته رفته نفوذ عوامل سرسپرده دربار و برخی روشنفكران غرب و شرق زده 
كه يا سر در سفارت روس، يا سر در سفارت انگليس داشتند، آن ها هم ميدان دار معركه 
شدند و مسير انقالب را به س��متي كه مغاير با ديانت مردم بود كش��اندند، تا آن جا كه 
آيت اهلل نائيني � بنابر بعضی اقوال � كتابي كه خود در حمايت از مش��روطيت نوش��ته 
و منتش��ر كرده بود، پس گرفت1 و ش��يخ فضل اله نوري ناچار ش��د براي اصالح انقالب 
مشروطه، نظريه »مشروطه مشروعه« را مطرح نمايد. بعد هم ديديم كه همان متنفذان 
منحرف و ضددين، او را منزوي و خانه نش��ين كردند؛ در حالی كه نظريه شيخ فضل اله 
نوري يكی از با ارزش ترين ميراث پايدار جنبش های شيعی معاصر به رهبری آن شيخ 
فرزانه محسوب می شود. جنبش مش��روعه خواهی برخالف ادعای غيرواقعی مورخين 
تاريخ معاصر ايران، ناشی از حب استبداد يا پاسداری از حريم سلطنت و رژيم استبدادی 
توسط آن شيخ ش��هيد نبود؛2 بلكه تقابل نوعی از انديش��ه سياسی شيعی � اسالمی در 
برابر رهبران غرب زده ای مثل حسن تقی زاده بود كه مشروطه را فرزند روحانی انگلستان 

1. اين كتاب تنبيه االمه و تنزيه المله به قلم آيت اهلل محمدحسين نائيني نام دارد كه سال ها بعد مجدداً توسط 
آيت اهلل سيدمحمود طالقاني تحت عنوان حكومت اسالمي  منتشر شد و امروزه به عنوان يكي از منابع مهم، مورد 

توجه نظريه پردازان علوم سياسي و مورخين تاريخ معاصر مي باشد.
2. مظفر نامدار، رهيافتی بر مبانی مكتب ها و جنبش های سياسی معاصر در يكصد سال اخير، پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعالت فرهنگی، تهران، 1376، ص241.
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می پنداشتند1 و چش��م به كمك های آن دولت اس��تعماری و ضداس��المی داشتند و 
می خواستند دولتی كاماًل س��كوالر و غرب زده را در ايران حاكم نمايند. مرحوم آيت اهلل 

سيدحبيب اهلل طاهری گرگانی در خاطراتش می گويد:
انگليسی ها تاريخ كشور و تاريخ قيام مشروطه را در پرده ای از ابهام فرو 
بردند؛ چنان كه بعد هم ديديم كه مرحوم ش��يخ فضل اله نوری كه ابتدا 
خودش از طرفداران پر و پا قرص مش��روطيت بود وقتی متوجه شد كه 
صحبت از حاكميت انگليسی ها بر ايران است بر ضد مشروطه انگليس 
قيام كرد و مردم هم كه از واقعيت ها اطالع نداشتند تشكيالت سياسی 
انگليسی ها توانست او را به دار بكشد و مردمی هم كه برای مشروطيت 
داغ بودند و بی اطالع از واقعيت ها ايس��تادند و برای اعدام كردن ش��يخ 
ش��هيد كف زدند. البته بخش اعظم مردم آن موقع فهميدند و پشيمان 

هم شدند.
وقتی در نجف اشرف بودم پيرمردی كه يكی از بزرگان آنجا )و به نظرم 
نوه آخوند خراسانی، آن فقيه بزرگ و صاحب كتاب كفايه( بود، برای من 
صحبت كرد و گفت: مرحوم آخوند كه با مش��روطيت همراه بود، وقتی 

1. ايرج افشار، اوراق تازه ياب مشروطيت و نقش تقی زاده، نامه تقی زاده به سفارت انگلستان، تهران، جاويدان، 
1359، ص79.

نصرت اهلل خان اميراعظم)نفر نشسته(. وي دو بار در سال هاي1324 و 1328ه�  ق 
حاكم استرآباد شد تا عاقبت به سال1333ه� ق به دست اسماعيل خان شعاع لشكر 

دامغاني به ضرب گلوله كشته شد.
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جريان شيخ فضل ال�ه نوری برايش روشن شد، خواست عازم ايران گردد 
و قرار شد كه او با عده زيادی از علمای نجف به همراهش به ايران بيايند 
و مردم را روشن نمايند كه در مسئله مشروطيت اشتباه صورت گرفته 
است. اما انگليس��ی ها كه از اين جريان ها مطلع ش��دند مانع مسافرت 

آخوند به ايران گرديدند.
آن پيرمرد گفت: ولی صب��ح روز موعود كه قرار بود ايش��ان به همراه 
سايرين به طرف ايران حركت نمايند و ما هم به صورت آماده رفته بوديم 

كه با ايشان حركت كنيم، در صبح همان روز آخوند فوت كرد.
ايشان )حدس شان بود يا علم داشت، من االن يقين ندارم( می گفت: 

آخوند خراسانی را با يك استكان آب جوش مسموم كرده بودند.
 از اين كارها انگليسی ها احتماالً زياد داشتند. اين مسئله در آنجا اتفاق 

افتاد. در خود ايران هم كم كم مردم روشن شدند. 1 

مشروطه خواهی در ایالت استرآباد
وقتی قيام مش��روطه در تهران آغاز ش��د اخبار حوادث و رويدادهاي آن يكي پس از 
ديگري به استرآباد � خطه گلستان فعلي � مي رسيد. در نتيجه مردم اين خطه هم كه از 
مظالم بي حد و حصر حكام اين واليت به تنگ آمده بودند، به رهبري يكي از روحانيان 
محلی به نام شيخ حس��ين مقصودلو كه به شيخ حسين مجتهد معروف بود و با همراهي 
جمعي از افراد آگاه و ش��جاع به نام هاي شيخ حمزه، شيخ غالمحسين، اسماعيل قاضي، 
محمد قاسم كاشف، حسين رسول زاده، سيدطاهر مس��اوات، رمضان علي قاضي وكيل 
التجار، حبيب اهلل خان مقصودلو، محمدرضا باقري، سيدمحمد ستايش، محمد شفيع و 
رحيم خان مقصودلو )كه در فروردين سال 1288 شمسي به دست عده اي از تركمن هاي 
طرفدار محمدعلي شاه به شهادت رسيد( و عده اي ديگر، علم قيام را بر ضد استبداد بر 
افراشتند و با تشكيل انجمني از مشروطه خواهان )كه تقريباً مشابه كميته هاي انقالب 
اسالمي  در نهضت امام خميني بود(، به اداره منطقه و برنامه ريزي براي هدايت مبارزه 
و برگزاري جلسات، و روش��نگري و اطالع رس��اني به مردم و جلب حمايت آن ها براي 
گس��ترش مخالفت ها بر ضد شاه و صدر اعظم و حكام او در اس��تان گلستان  پرداختند. 

1. خاطرات آيت اهلل حبيب اهلل طاهری گرگان��ی، مصاحبه و تدوين غالمرضا خاركوه��ی، تهران، حوزه هنری، 
1388، ص25.
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آن ها عالوه بر اين با مشروطه خواهان س��اير نقاط به ويژه تهران، مازندران و گيالن نيز 
ارتباط برقرار كردند. نكته جالب آن كه برخالف ساير نقاط كشور كه )بنابر نظر برخي از 
مورخان( در انقالب مشروطه روستاييان نقشي نداشتند، در استان گلستان، روستاييان 
اين خطه از فندرس��ك گرفته تا علي آباد كتول، گرگان، كردكوي و بندر گز، با هدايت 
علماي مناطق نقش موثري ايفا كردند. عالوه بر اين انجمن مشروطه  خواهان استرآباد 
هم توجه خاصي به مشاركت روستاييان در اين نهضت داشتند؛ به همين دليل، برخي 
از اعضاي انجمن، مسئول ارتباط با روستاها و تنوير افكار و جلب مشاركت آن ها شدند. 

ش��دت عالقه مردم اس��تان گلس��تان به انقالب مش��روطه و ادامه فعالي��ت انجمن 
مش��روطه خواهان آن قدر زياد بود كه گاهي كفن مي  پوش��يدند و در خيابان هاي شهر 
راهپيمايي مي كردند و ش��عار »ي��ا علي يا علي« و ش��عارهاي ديگري مث��ل »زنده باد 
مشروطه، پس��ت باد محمدعلي شاه«، »محمدعلی شاه نمش��ه، مشروطه بی پا نمشه« 
س��ر مي  دادند. آن ها تقريباً هر روز با برگزاري تظاهرات و تجمعات عمومي  در مساجد 
منطقه به خصوص مسجد مصال )سرچشمه(، مس��جد جامع، مسجد گلشن و مدرسه 
محمدتقي خان، به سخنان روشنگرانه ش��يخ محمدحسين مقصودلو و ساير روحانيان 
و شخصيت هاي برجسته و مبارز مش��روطه گوش فرا مي  دادند و به ادامه مبارزات خود 
تا سقوط مستبدين به خصوص محمدعلي ش��اه تأكيد مي نمودند؛ به طوري كه هر روز 
بر هيجان انقالب افزوده مي  شد و شاه و حكامش، و نيز قشون روس در استرآباد بيشتر 
احساس خطر و ترس مي كردند و جاسوسان روسي و انگليسي به طور مرتب اخبار قيام 

مردم اين منطقه را به مقامات خود مخابره مي  نمودند. از جمله:
� )19 آذر 1287 شمسي(: 

مشروحه... اگنت ما حاوي اين راپورت است كه تقريباً دو هزار نفر در 
يك مسجد جمع شده و تقاضاي اعاده مشروطه را دارند. 150 نفر سوار 

تركمن هم با آن ها مع )همراه( بوده.1 
� )دي ماه سال 1287 شمسي(: 

به موجب راپورت هاي اخيره از قنس��ول روس مقيم استرآباد، هيجان 
ميليون )مشروطه خواهان( در آن جا خيلي شدت دارد.2 

� )14 بهمن 1287 شمسي(: 

1. احمد بشيري، آبي، تهران، نو، 1362، ج2، ص383.
2. همان، ص413.
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امي��ر مك��رم حكم��ران ) مس��تبد اس��ترآباد( ارگ را ]از ت��رس 
مشروطه خواهان[ س��نگربندي نموده و 150 نفر س��رباز در قلعه قديم 
نصب نمود. روز بعد ميليون دكاكين خود را بسته و در يك مسجد جمع 
شدند و رؤس��اي آن ها رأي قطعي دادند كه حاكم]مستبد[ بايد از شهر 

خارج شود.1 
� )6 فروردين 1288 شمسي(: 

در اس��ترآباد، اهالي به انبار مهمات هجوم برده، اسلحه برداشتند و به 
استقبال انقالبيون ش��تافتند. در فندرس��ك و صحرا، هيجان شديدي 
برقرار اس��ت. غارت و كش��تار قطع نمي  شود. اس��تدعا دارم در تقويت 

مستحفظين كنسولگري]روس[ سريعاً اقدام كنيد.2 
� )7 فروردين 1288 شمسي(: 

قريب به بيست نفر از ميليون )مش��روطه خواهان( وارد بندر جز)گز( 
شده و تلگراف خانه و گمرك را تصرف نمودند.3 

� )8 فروردين 1288 شمسي(:
قريب سه هزار نفر مردم با بيرق سرخ بيرون رفتند كه ميليون را به شهر 
استرآباد ورود دهند و آن ها را با فريادهاي »زنده باد مشروطه و پست باد 

محمدعلي شاه« داخل نمودند.4 
� )11 فروردين 1288 شمسي(: 

مستحضر مي دارم كه انقالب مهم در استرآباد بروز نموده و ما مصلحت 
ديده ايم كه 25نفر به عده مستحفظين قنسولگري خودمان ]روس[ در 

آن شهر بيفزاييم.5 
� )26 فروردين 1288 شمسي(: 

اهالي ايلخاني فندرسك شوريده و ساالر مقتدر را از خود رانده بودند. 
س��االر مقتدر، تركمن هاي يموت را از تمام صحرا گرد آورد، و دس��تور 
داد روس��تاهايي را كه از انجمن ]مشروطه خواهان[ طرفداري مي كنند 

1. همان، ص469.
2. احمد بشيري، كتاب نارنجي، تهران، نور، جلد دوم، 1366، ص117.

3. احمد بشيري، آبي، همان، ص530.
4. همان، ص530.
5. همان، ص448.
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ويران گردانند. با آن كه روستاييان نوميدانه از روستاهاي خودشان دفاع 
مي  كردند، تركمن ها بيشتر دهات را گرفتند. مانند محمدآباد، كريم آباد، 
جعفرآباد، وليك آباد، اوزينه و چند روستاي كوچك را هم غارت كرده و 
به آتش كشيدند و 6000 تن از آن ها ]تركمن هاي طرفدار استبداد[، به 
سوي استرآباد روانه گرديدند. اكنون، شهر از سه طرف در محاصره آنان 
است. روستايياني كه دهاتشان غارت يا سوزانده شده است، به شهر روي 

آورده و پنهان گرديده اند.1 
البته مردم مشروطه خواه در اين مبارزه سخت، متحمل زحمات و خسارات مالي، جاني، 
روحي و رواني زيادي ش��دند؛ چرا كه مستبدين نسبت به س��ركوب، اذيت و آزار، قتل، 
تجاوز، ايجاد ناامني، سرقت اموال و دستگيري آن ها از هيچ كوششي كوتاهي نمي  كردند. 
خصوصاً كه حدود 7 ماه در سال 1286 شمسي استرآباد بدون حاكم بود و حتي ماه ها 
جيره و مواجب قشون دولتي هم يا به آن ها پرداخت نمي شد و يا توسط فرماندهان شان 
حيف و ميل مي  گرديد، كه در نتيجه سربازان هم خشم خود را گاهي بر سر مردم بيچاره 
خالي مي كردند و به زور اموالشان را مي  گرفتند. مش��كل تنها همين نبود بلكه افرادي 
مثل شيخ محمدباقر فاضل )كه بايد او را شيخ زمين خوار ناميد، چون بسياري از اراضي 
كشاورزي مردم را فروخت( و حاجي س��يد طاهر هم به خاطر همراهي با مستبدين يا 
كم لطفي در حق مشروطه خواهان، مشكالت مردم انقالبي را مضاعف مي  كردند. چنان كه 

آيت اهلل سيدكاظم نورمفيدي در اين باره مي  گويد:
افراد متعددي براي من نق��ل كرده اند كه پدرب��زرگ مادري ام، حاج 
محمدمهدي توكلي يا همان حاجي نو ك��ه من او را نديده ام، در جريان 
انقالب مش��روطيت در محله چهار راه ميدان عباسعلي گرگان زندگي 
مي كرد. در اين محل مرحوم حاج س��يد طاهر � كه از علماي اين شهر 
بود � جزء مس��تبدين و طرفداران ش��اه قاجار بود. ب��ه همين دليل هم 
مردم س��اكن اين محل، بيش��تر طرفدار او بودند و ظاهراً تنها كسي كه 
در اين محل با مشروطه خواهان بوده، پدربزرگم بوده است. در آن موقع 
بين مش��روطه خواهان و مس��تبدين درگيري و اختالف بود و هر گروه 
عليه گروه ديگر فعاليت مي كرد. لذا طرفداران استبداد براي پدربزرگم 
� كه همه او را به خوبي و ديانت و تقوا مي ش��ناختند � ايجاد دردس��ر و 

1. احمد بشيري، نارنجي، همان، ص135.
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مزاحمت مي كردند و چنان به او فشار آوردند كه ايشان مجبور شد مدتي 
به طور موقت خانواده و زندگي اش را از محله ميدان عباس��علي به محله 
ميخچه گران و سرپير، ببرد و در آنجا سكني گزيند. چون در آنجا مرحوم 
حاج حسين مقصودلو بود كه از سران مشروطه خواهان و مشروطه طلبان 

انقالب گرگان محسوب مي شد.1
اما مرحوم آيت اهلل س��يد حبيب اهلل طاهری  گرگانی كه نبيره مرحوم حاج  سيدطاهر 
مجتهد است انقالب مش��روطه را بازی انگليس��ی ها می داند و ضمن دفاع از سيد طاهر 
معتقد است در جريان انقالب  مشروطه در منطقه گرگان، او جانب مرحوم شيخ  فضل اله 

نوری را گرفته بود. مرحوم طاهری می گويد: 
از جمله كسانی كه به حكم وظيفه شرعی خطر مشروطيت و حاكميت 
انگليسی ها را به مردم گوشزد كرد مرحوم حاج سيد طاهر حسينی بود. 
آن مرحوم فردی اهل علم بود كه سال ها در نجف اشرف درس خوانده بود 
)و به درجه اجتهاد رس��يده بود(. او ظاهراً بزرگترين عالم منطقه از نظر 
مسائل سياسی و اجتماعی بود و مردم به آن ها خيلی عالقه مند بودند. 

يكی از پسرانش به  نام آقا ميرزا مهدی هم در نجف تحصيل كرده بود. 
من ش��خصاً از مرحوم رئيس الذاكرين ش��نيدم كه می گفت: مرحوم 
حاج سيدطاهر مستبد نبود و كس��ی را هم كه به نام حاج  شيخ  حسين 
مقصودلو ]به عنوان رهبر مشروطه طلبان استرآباد[ آورده بودند از نظر 
موقعيت روحانی، ش��ايد خيلی خيلی عقب تر از حاج سيدطاهر بود. اما 
آن ها مرحوم س��يد طاهر را يك مس��تبد معرفی كردند و از اين قضايا 
سوء اس��تفاده كردند كه از جمل��ه هدف آن ها ضربه زدن به ش��خصيت 
مرحوم حاج س��يدطاهر بود. ولی س��يدطاهر هم در موقعيتی نبود كه 
بتواند با آن ها درافتد و موقعيت را از دست شيخ حسين مقصودلو بگيرد 
تا اينكه بعدها اين مس��ئله برای مردم روشن ش��د كه مشروطيت بازی 

انگليسی ها بود، تحت عنوان قيام و انقالب عليه استبداد.
اجماالً مسئله محبوبيت مرحوم حاج سيد طاهر چيزی نبود كه دشمن 
بتواند ضربه بزند ولی برای عده ای تا مدتی اين ابهام ايجاد شد كه شايد 
مرحوم حاج سيدطاهر با مشروطيت مخالف بود كه البته چنين چيزی 

1.مصاحبه مؤلف با نامبرده.
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نبوده است.
اين خانواده ]طاهری[ يك خانواده صاحب نفوذ در ميان مردم بودند 
لذا اينكه می گويند ايشان ]حاج سيد طاهر[ با استبدادی ها رفيق بود از 

آن اشتباهات تاريخی است.1 
گاهي اوق��ات هم مخالفان با س��خنان ك��ذب و كنايه هاي خود مش��روطه خواهان را 
مي  آزردند. از جمله وقتي حاجي حسين � معروف به حاجي حسين بقچه � از استرآباد به 
راميان رفته بود و در بين اجتماع كنندگان آنجا ساز مخالفت با مشروطه زده بود، مردم 
انقالبي چنان به خش��م آمدند كه عده اي او را روي دس��ت بلند كرده و در گودالي پر از 

منجالب و كثافات حمام انداختند.2
البته برخي از مخالفان مشروطه پا را از اين فراتر گذاشتند، تا آن جا كه آن ها عده اي از 
اراذل و اوباش محالت را تحريك كردند تا جلوي در خانه اس��ماعيل قاضي و برادرش � 
رئيس انجمن تجار � را در محله دربنو، نفت ريخته و آتش زدند و سپس 20 خانه ديگر 
مشروطه طلبان را نيز سنگ باران نمودند. در پاس��خ به اين جنايت يكي از اهالي شجاع 
شهر به نام آقا محمود، مسببين را چوب زد، ولي فرداي آن روز الت ها و اوباش به دستور 
مستبدين او را در جلوي ميدان عباس��علي گرگان كتك زدند. ولي انجمن استرآباد به 
همت اعضاي خ��ود و با حمايت حاج محمدحس��ين مقصودل��و و رحيم خان مقصودلو 
هميشه آمادگي مقابله با ضد انجمني ها را حفظ مي نمودند. لذا در همين ايام در مقابل 
تهاجم ضد انجمني ها، مشروطه طلبان در مسجد جامع استرآباد تجمع كردند و خواهان 
اخراج امير مكرم شدند؛ زيرا وي در تحريك ضدانجمني ها دست داشت. )عالوه بر اين 
در شرايطي كه مردم سخت درگير مبارزه بودند و با فقر و تنگ دستي دست و پنجه نرم 
مي كردند، عده اي امثال امير مكرم به ثروت اندوزي و زمين خواري مش��غول بودند، به 
خاطر همين وقتي او 2/5 دانگ كردمحله � كردكوي فعلي � را به بهاي 40 تومان خريد و 
سپس آن را به ميرزا جعفر � منشي سرسپرده قنسول روس در استرآباد � اجاره داد، اين 
داد و ستد باعث پخش شايعات متعددي عليه وي و افزايش فشار مشروطه طلبان براي 

اخراج امير مكرم از اين منطقه شد.(
اي��ن در حالي ب��ود ك��ه ه��ر روز جمع بيش��تري از م��ردم روس��تايي و ش��هري به 
مشروطه خواهان مي پيوستند؛ چنان كه در همين بحبوحه 200 نفر از فوج سدن رستاق 

1. خاطرات آيت اهلل حبيب اهلل طاهری گرگانی، همان، ص25.
2. محمدعلي سعيدي، تاريخ راميان و فندرسك، راميان، مؤلف، 1364، ص109.



28
7

آباد
ستر

ت ا
 ايال

 در
طه

شرو
ب م

قال
ه ان

ی ب
داز

م ان
چش

92
ن 

ستا
 تاب

36 
اره

شم
م 

 ده
ال

 س
وم

ه س
دور

با هدايت مسعودالممالك با تفنگ به مسجد جامع استرآباد آمدند و با مشروطه طلبان 
اعالم همبستگي نمودند. 

ت��ا اينكه با اوج گي��ري مبارزات مش��روطه طلبان، امي��ر مكرم به وحش��ت افتاد و در 
ديوان خانه ش��هر س��نگربندي نمود و 150 س��رباز را هم به قلعه كهنه )گرگان جديد 
فعلي( برد و آماده نبرد با انقالبيون شد. ايوانف � كنس��ول روس در استرآباد � نيز اعالم 
كرد مردم تفنگ هايي را كه قباًل از ديوان خانه خريده اند يا امانت گرفته اند به امير مكرم 
بس��پارند. هدف او از اين اقدام در حقيقت خلع س��الح مجاهدين مش��روطه طلب بود. 
پانصد نفر از اهالي شهر تفنگ ها را تحويل دادند، ولي حدود 1000 نفر تفنگ هايشان را 
پنهان كردند. به دستور انجمن )مشروطه طلبان( كسبه شهر مغازه هاي خود را بستند 
و بازاريان متحصن شدند. ولي با وس��اطت عده اي از بزرگان استرآباد، مشروطه طلبان 
متفرق گرديدند و امير مكرم از شهر بيرون رفت. انجمن بالفاصله 400 مجاهد را مسلح 
نمود و پس از يك مهلت 10روزه، قشون دولتي ضد مشروطه استرآباد را متفرق و توپ 
و تفنگ آن ها را ضبط كرد؛ به طوري كه شهر تا چند روز توسط انجمني ها � حبيب اله و 
رحيم خان مقصودلو � اداره مي  شد. در اين مدت مجاهدان اجتماعاتي تشكيل مي  دادند 

و مراسم آن ها هم غالباً در مصالي سرچشمه و مسجد جامع گرگان برگزار مي شد.1 

ضدیت روس ها با مشروطه خواهان استرآباد
اما مخالفان مشروطه فقط چند خان و فئودال و آدم جاهل و عالم بي سياست و حكام 
وابسته به دربار نبودند، بلكه قشون قدرتمند روس كه حضور نامشروعي در ايران، به ويژه 
در استان گلس��تان داش��ت، نيز از مخالفان سرسخت مش��روطيت و طرفدار استبداد 
محمدعلي شاه محسوب مي شد. در واقع هم عوامل داخلي مثل روحاني نمايان، مالكين و 
فئودال هاي ضد مشروطه و مخصوصاً دربار محمدعلي شاه، و هم فرماندهان روس در اين 
منطقه )و انگليس در مناطق تحت نفوذش( منبع اصلي حمايت و تأمين اعتبار دشمنان 
مشروطه بودند. البته بخشي از اعتبار و هزينه هاي مخالفان مشروطه هم از طريق دزدي 

و راهزني و مصادره اموال انقالبيون و مردم بي دفاع تأمين مي شد.
گرچه در استان گلستان آقاي حسين قلي مقصودلو وكيل الدوله، جاسوس انگليس بود 

1. اسداهلل معطوفي، استرآباد و گرگان در بستر تاريخ ايران، مشهد، درخشش، 1374، ص296-297.
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و گزارشات و اخبار روزانه را به سفارت انگلستان در تهران مخابره مي كرد،1 اما قنسول 
روس در استرآباد، در امور داخلي اين منطقه دخالت تام داشت، آن چنان كه گاهي مردم 
براي حل مش��كالت خود به او مراجعه مي كردند و از او كمك مي طلبيدند. روس ها هم 
تالش مي كردند تا كليه امور اجتماعي و حتي خصوصي مردم را در دست بگيرند. تا هم 
نقش عدليه، هم نظميه، هم مقننه و هم نقش والي گري را در اين منطقه ايفا نمايند و هم 
تمام مراكز قدرت و تصميم گيري منطقه را قبضه، و عوامل سرسپرده خود را در اين مراكز 
حاكم نمايند. چنان كه فرمانده قنسول روس در گرگان، اعضاي انجمن نظار استرآباد را 
� كه افراد موجه و مشروطه خواهي بودند � تنها به خاطر اينكه آنان حاضر به تسليم در 

برابر خواسته هاي غيرقانوني او نبودند، وادار به استعفا نمود: 
18 ماه جون ] ژوئن[ رف��ت � 1914 در باب انجم��ن نظار. به موجب 
تلگراف عديده از وزارت داخله ]كه[ براي ايالت مي  رس��د ]تا[ يك نفر 
وكيل از اس��ترآباد معين نمايند، دو، س��ه مجلس در ديوانخانه منعقد 
]شده[ هفت نفر نظار را مش��خص كرده، از تاريخ ش��انزدهم رجب در 
مس��جد جامع گردآمده به تصوي��ب اعضاي انجمن تعرف��ه مي دادند و 
مدت س��ه روز چهارصد تعرفه دادند. اس��امي  انجمن نظار از قرار ذيل 
است: آقا سيد جمال مجتهد رئيس انجمن � آقا شيخ اسمعيل قاضي � 
ساعدالسلطنه سرتيپ � حاجي شيخ علي تاجر� آقا رمضان وكيل التجار 
� كرباليي علي عطار. اين هفت نفر مشروطه خواه و مردمان بي غرض و 

مرض بودند. 
كرباليي نظرخان ساالر اشرف، به تصويب قنسول، نايب الحكومه شده 
است. همه روزه س��ه مرتبه مجبور است به قنس��ول خانه رفته، راپورت 
اداره حكومتي و كارهاي شهري را به اطالع قنسول برساند. به تحريك 
قنسول سردار افخم را واداشت ميرزا محمدمهدي پسر حاجي سيد طاهر 
مجتهد را كه علناً بر ضد مشروطيت تا به حال رفتار نموده است در جزو 
انجمن نظار باشد. ]در[ اعالن دولت هفت نفر منظور شده، ]اما[ ساالر 

1. وي مأمور و جاسوس انگلستان و اصالتاً بنگالدشي بوده است؛ چون شمال ايران تحت نفوذ روس ها قرار داشت. 
وي از جانب انگليس��ي ها كه در جنوب ايران اقتدار داشتند م�أموريت خود را در اس��ترآباد انجام مي  داد. نامبرده 
به وساطت و اجازه آقاي علي خان قره داغي كه از تيره مقصودلوهاي س��رخنكالته هستند، شهرت مقصودلو را بر 
خود نهاد. )سيدضياء ميرديلمي ، تاريخ كتول، ص147( گزارشات روزانه اين جاسوس كه امروزه به عنوان يكي از 
مهم ترين منابع تاريخ مشروطه در استان گلستان محسوب مي شود، در سال هاي بعد در قالب دو جلد كتاب به نام 

مخابرات استرآباد منتشر شد.
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اشرف هشت نفر قرار داده اند. شب نوزدهم ماه جون چند اليحه و اعالن 
به تحريك مغرضين از طرف كسان حاجي س��يدطاهر مجتهد براي بر 
هم زدن انجمن نظار نوشته، در مسجد و خانه هاي ايشان و براي ايالت 
فرستادند. روز نوزدهم شيخ اس��معيل قاضي از نظارت انجمن اعراض 
نموده در مسجد جامع حاضر نشد. ميرزا محمدمهدي را عوض مشاراليه 
آورده انجمن بر هم خورد. ايالت به رئيس انجمن مي  گويد: عموماً استعفا 
بدهيد. رئيس انجمن با س��ايرين با كمال ش��عف فوراً استعفاي خود را 
نوشته به حكومت دادند. مقصود ايالت و ساالر اشرف اين بود ] كه[ بعد 
از استعفاي اعضاي انجمن، به ميل قنسول روس چند نفر وطن فروش را 
]به جای آ ن ها[ معين نمايند. چون اهالي شهر از حاالت وطن فروش ها 
مس��بوق هس��تند، لهذا ]به آن ها[ رأي نخواهند داد. مجدداً حكومت 
اس��ترآباد جمعي از علما و تجار را احضار كرده، براي انجمن جديد رأي 

مي  خواهد.
اهالي جواب دادند: هفت نفر اعض��اي انجمن نظار مردمان بي غرض و 

بي طرف بوده اند، علت استعفاي آن ها چه بود؟
ايالت جواب داده: من خبط كردم، ش��ما برويد آقا سيدجمال رئيس 

انجمن را با سايرين راضي نماييد تعرفه بدهند.
لكن ]اگر[ هر آينه محرك نمي ش��دند، تا به حال ب��ا كمال دلگرمي  و 
خوش��وقتي، اين هفت نفر تعرفه داده ]و[ يك نفر وكي��ل قابلي معين 
كرده ]و[ به تهران مي  فرستادند. افسوس ]كه[ قنسول روس مانع است 
و ساالر اش��رف بي اندازه كمك مي  كند. س��ردار افخم هم شخصاً پارتي 

روس ها مي  باشد.1
روس ها مي  خواستند كس��ي در اين منطقه بدون اجازه آن ها حتي آب نخورد و همه 
چيز مطابق سياست و برنامه آن ها انجام شود و همه تابع فرامين آن ها باشند؛ چنان كه 

در ادامه همين سند چنين آمده است:
در استرآباد ]كسي[ بدون اجازه قنس��ول نمي  تواند دخالت در كاري 
نمايد. همه روزه از ناحيه قنسول يك حرف ]دس��تور[ براي كارشكني 

مشروطيت و ترس اهالي شهر منتشر مي  شود. 

1. ايرج افشار و محمدرسول دريا گشت، مخابرات استرآباد، تهران، تاريخ ايران، 1363، ج1، ص450� 400.
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دخالت روس ها در استان گلستان آن قدر افزايش يافت كه در اواخر سال 1328 هجري 
قمري مردم در اعتراض به دخالت هاي بي مورد آن ها در مسجد جامع گرگان گرد آمدند 
و تصميم گرفتند كه در آن سال عيد نوروز را جشن نگيرند. عالوه بر اين علماي استرآباد 
با ارسال تلگرافي به محضر دو نفر از مراجع بزرگ نجف آقايان مالمحمدكاظم خراساني 
و شيخ  عبداهلل مازندراني نظرشان را در مورد تحريم مصرف كاالهاي روسي � كه در آن 
زمان در اين منطقه زياد ش��ده بود � جويا گرديدند و مظالم و مفاس��د حضور آنان را در 
ايران يادآور شدند، كه آيات عظام فوق در پاسخ علما و مردم استرآباد، آن ها را به پرهيز 

از استعمال كاالهاي خارجي و جهاد اقتصادي با آنان فرا خواندند: 
جنابان، مس��تطابان، عمده اركان اس��الم، آقايان علما اع��الم و امراء 
عام و تجار فخام و ساير طبقات ملت دين پرس��ت استرآباد )ايدهم اهلل 
بنصرالدين( تلگراف محترم رسيد. هر چند به بعض مالحظات و انتظار 
فراهمي  تمام مقدم��ات، هنوز حكم به حرمت امتعه روس��يه، به عموم 
مسلمين اعالن نشده، مترصد موقع هستيم، ليكن عموم غيرت مندان 
اسالم و پيروان حضرت خاتم النبيين صلي  اهلل عليه  و   آله الطاهرين البته 
اين معني را تا به حال فهميده اند و به رأي العين مي بينند كه استعمال 
امتعه خارجه در بالد اسالميه تا به حال به چه درجه موجب ذهاب ثروت 
مملكت و نسخ منابع داخله و فقر و فالكت ملت و تسلط كفار بر مسلمين 
ش��ده. حاال به ذهاب بيضه  اسالم و زوال اس��الميت و استقالل مملكت 
هم � العياذ باهلل تعالي � نوبت رس��يده. بقاء سالدات روس به بهانه حفظ 
تجارت روس��يه در ايران، تدريجاً به كنيسه  شدن مساجد و تبديل اذان 
به ناقوس و پامال ش��دن روضه منوره حضرت ثامن االئمه � صلوات اهلل 
عليهم � خداي نخواسته مؤدي خواهد بود. انشاءاهلل تعالي عموم آقايان 
علما و امراء و تجار محترم و طبقات غيرت مندان اسالم تمام اين مفاسد 
را نصب العين خود فرموده به همان فطرت پاك ايماني و به شرافت طبع 
اسالم پرستي از اين امتعه خبيثه و فصول عيش كه موجب ذهاب دين 
مبين و استيالی كفر بر ممالك اسالميه اس��ت با عزمي  راسخ و جزمي  
ثابت به كلي اغماض و در فوز به فيض اين »جهاد اقتصادي« كه به منزله 
جهاد و ش��هادت در ركاب امام زمان ارواحنا فداه اس��ت، مسارعت و بر 
همديگر مسابقت خواهند فرمود. انشاءاهلل تعالي )ثبتكم  اهلل تعالي جميعاً 
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بالقول الثابت في الحيوه الدنيا و في االخره(1
از سوي ديگر علت جانبداري نيروهاي روس��ي از طرفداران استبداد اين بود كه آن ها 
منافع خود را در حمايت از محمدعلي شاه قاجار مي  ديدند و مي  دانستند كه در صورت 
پيروزي مش��روطه طلبان، جلوي زياده خواهي هاي آن ها گرفته مي  شود. از سوي ديگر 
روس ها در حال رقابت با انگليسي ها بودند و از اين مي  ترسيدند كه انگلستان در برخي 
از رهبران و جريانات مشروطه نفوذ كند و در صورت پيروزي انقالب مشروطه، مقامات 
جديد و انقالب��ي ايران، همه امتيازات را به انگليس بدهند و در اين ميان س��ر روس��يه 
بي كاله بماند. رقابت اين دو شيطان خارجي آن قدر زياد بود كه ديگ پلويشان هر روز 
براي پذيرايي از عده اي رهبران بزرگ مش��روطه خواه در تهران بار بود و هر يك س��عي 
داشتند تعداد بيشتري از سران انقالب را جذب و در بين آن ها نفوذ نمايند كه چنين هم 
شد. ولي امثال ش��يخ فضل  اله نوري2 كه حاضر نبودند زير پرچم روس يا انگليس بروند 

می بايست باالي دار مي  رفتند! 3 

1. موسي نجفي و رسول جعفريان، سده تحريم تنباكو، تهران، اميركبير، 1373، ص91-92.
2. حاج ش��يخ فضل اله نوری كجوری متولد دوم ذی حجه س��ال 1259 ق، فرزند مالعباس كجوری است. او از 
شاگردان ممتاز ميرزا محمدحسن شيرازی )رهبر قيام تنباكو بر ضد انگليس( و داماد و خواهرزاده حاج ميرزا حسين 
مجتهد نوری بود. ش��يخ  فضل اله، در تهران از مجتهدين طراز اول عهد مشروطيت بود و با سيد عبداهلل بهبهانی و 
ساير مشروط خواهان روابط نزديك داشت. تفوق دانش دينی او بر ديگران محرز بود و همين سبب نفوذ كالم او در 
مردم شده بود. ادوارد براون در كتاب تاريخ انقالب ايران، شيخ  فضل اله را از پايه گذاران اصلی نهضت مشروطيت 
می داند. حاج ش��يخ فضل اله نوری با همه نقشی كه در برپايی و پيروزی انقالب مش��روطه داشت وقتی ديد افراد 
نفوذی و فرصت طلب سكاندار آن و مجلس شورای ملی ش��ده اند به مخالفت با آن برخاست. لذا در دوران متأخر 
مشروطيت، به سبب پافشاری شيخ بر »مشروطه مش��روعه« اختالف و درگيری مابين او و ديگر رهبران سكوالر 
ايجاد شد و او را متهم به نقض آزادی نمودند. او می گفت: »مشروطه ای كه از ديگ پلوی سفارت انگليس سر بيرون 
بياورد به درد ما ايرانی ها نمی خورد.« با اين همه محرز است كه شيخ نوری با مبانی تجدد اروپايی كه در مشروطيت 
استحكام می يافت مخالفت شديد داشت. شيخ پس از فتح تهران ، توسط يفرم خان ارمنی دستگير و توسط دولت 
به اصطالح انقالبی محاكمه و در 13 رجب سال 1327ق به دار آويخته می شود. رئيس دادگاه او فردی بود به  نام 
شيخ ابراهيم زنجانی كه خود يك روحانی نمای سرس��پرده انگليس و عضو لژ فراماسونری ضد شريعت اسالم بود. 
مرحوم جالل  آل احمد می گويد: »من نعش آن بزرگوار را بر سر دار همچون پرچمی می دانم كه به عالمت استيالی 
غرب زدگی پس از دويست سال كشمكش، بر بامسرای اين مملكت برافراشته شد.« از نقاط برجسته حيات سياسی 
شيخ، يكی مخالفت با تحصن مشروطه خواهان در سفارت انگليس، و ديگری بست نشينی خود وی در حرم حضرت 
عبدالعظيم شهر ری، و مهم تر از همه پافشاری او بر »مشروطه مشروعه« می باشد. به راستی جرم او نه مخالفت با 
مشروطه واقعی، بلكه مشروطه وارداتی از انگليس و اروپا بود كه ديانت و ارزش های اعتقادی مردم را ترويج می كرد. 

او مخالف مجلس شورای ملی نبود بلكه می گفت:
ما آن مجلس شورای ملی را می خواهيم كه عموم مسلمانان آن  را می خواهند؛ به اين معنی كه عموم مسلمانان 
مجلسی می خواهند كه اساسش بر اسالميت باشد و برخالف قرآن و برخالف شريعت محمدی و برخالف مذهب 

مقدس جعفری قانونی نگذارند. 
]رك: لحظه ای و سخنی با سيد محمدعلی جمالزاده، همشهری، تهران، ص325 و جالل آل احمد، غرب زدگی، 

تهران، رواق، 1365، ص78 و نشريه ايام، ش28، مقاله حجت االسالم دكتر علی ابوالحسنی )منذر(، ص2[
3. غالمرضا خاركوهی، استان گلستان در انقالب اسالمی، همان، ص16 �17.
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در مورد فرصت طلبي هاي انگليسي ها در انقالب مشروطه دكتر رضاقلي معززي � يكي 
از اهالي شهرستان علي آباد كتول � نقل مي  كرد: 

در سنه 1967 ميالدي در يكي از خانه هاي شهر تولوز فرانسه مستأجر 
بودم. پيرمردي تقريباً نودساله به نام ويليام اوركينس كه اهل اسكاتلند 
انگلس��تان بود و در آن خانه زندگي مي  كرد، چون فهميد كه من ايراني 
هس��تم، روزي از من پرسيد: مي داني اس��ترآباد كجاست؟ گفتم: آري، 

گفت: علي محمد خان كتولي را مي  شناسيد؟
من تعجب كرده و پيش خ��ود گفتم: اينجا كجا و اي��ن پيرمرد كجا و 
علي محمد خان كجا!؟ لذا با اينكه علي محمد خان را مي شناختم، ولي 
براي اينكه ببينم چه مي  خواهد بگوي��د گفتم: خير. او گفت: من در ايام 
مشروطيت، مأمور انگلس��تان در ايران بودم... ما انگليسي ها در رابطه با 
ايران مي  دانستيم كه گنج هاي مهمي  در دست مالكين و خوانين وجود 
دارد كه به هيچ قيمتي حاضر نيس��تند آن ها را از دس��ت بدهند. لذا ما 
حركت مردم را در قضيه مشروطيت به دس��ت گرفته و در مناطقي كه 
مي  دانس��تيم چنان گنج هايي وجود دارد، زمينه س��قوط صاحب آن را 
فراهم مي  كرديم كه گنج )نصرآباد( علي محمد خان، يكي از آن ها بوده 

كه اشياء قيمتي فراواني در آن وجود داشت.
دكتر رضا قلي مي گفت: 

هنوز از آن اشياء در موزه هاي خارج، كم و بيش موجود است. 
البته آنچه در داغاني منزل علي محمد خان و امثال او مشهود مي باشد، حركت مردم 
عليه ظلم و اس��تبداد آنان بوده اس��ت. بديهي اس��ت كه در اين فرصت ها و حركت ها و 
تحوالت سياسي و اجتماعي، عده اي همواره سوء اس��تفاده كرده و از آب گل آلود ماهي 
مي گيرند. ضمناً دست  داشتن بيگانگان و خصوصاً انگليس در به انحراف كشاندن قيام 

مردم و ايجاد مشروطيت، قطعي است كه جاي توضيح آن اين جا نيست.1

شيرینی پيروزي، تلخی استبداد دوباره 
باالخره پس از حدود يك سال مبارزه و تالش پيگير، مبارزان پيروز شدند و مظفرالدين 
ش��اه كه مردي ميگس��ار و عياش و مريض بود، مجبور ش��د كه فرمان مش��روطيت را 

1. سيدضياء ميرديلمي، تاريخ كتول، فاضل آباد، 1368، ص140�141.



29
3

آباد
ستر

ت ا
 ايال

 در
طه

شرو
ب م

قال
ه ان

ی ب
داز

م ان
چش

92
ن 

ستا
 تاب

36 
اره

شم
م 

 ده
ال

 س
وم

ه س
دور

صادر كند و لذا روز 11 مرداد سال 1285 شمس��ي )1324 ه.ق( روز جشن و شادماني 
مشروطه خواهان و عزاي طرفداران استبداد در سرتاس��ر كشور و واليت استرآباد بود.1 
اما هنوز جوهر اين فرمان خش��ك نش��ده بود كه مظفرالدين ش��اه فوت كرد و پسرش 
محمدعلي شاه كه مردي خودخواه، مس��تبد و طرفدار سياست روسيه در ايران بود، در 
سال 1324 قمري بر تخت سلطنت نشس��ت2 و لذت پيروزي را به كام مردم تلخ نمود؛ 
زيرا محمدعلي شاه به شدت مخالف انقالب مشروطه بود و اندكي بعد علم سركوب اين 
جنبش را برافراشت و آشكار و پنهان به تار و مار كردن و كشتار انقالبيون مشروطه خواه 
پرداخت؛ به طوري كه دوباره جغد شوم استبداد و ظلم و جور بر فضاي كشور سايه افكند 

و »روز از نو، روزي از نو« شروع شد:

1. با پيروزي انقالب مش��روطه و صدور فرمان مش��روطيت توس��ط مظفرالدين ش��اه قاجار در سال 1324 ه. 
ق)1285 خورشيدی( نخستين اجالس سراس��ری متشكل از رجال درباری و س��ران انقالب در مدرسه نظام به 
رياست عضدالملك قاجار تشكيل و مقرر ش��د كه خيلی س��ريع »نظام نامه انتخاباتی اولين مجلس مردمی« در 
ايران نوشته شود. خود ش��اه پس از صدور اين فرمان درگذشت و اين نظام نامه اس��ير كشمكش های شاه جديد 
يعنی محمدعلی شاه، درباريان، اعيان، اشراف و كاًل صاحب منصبان لشكری و كشوری از يك سو، و سران انقالب 
و مردم از س��وی ديگر گرديد. اما سرانجام روز ش��نبه 18 رجب 1324 اين نظام نامه در 32 ماده تصويب و پس از 
چاپ و تكثير به اياالت و واليات )از جمله استان گلستان( ارسال گرديد. س��پس 27 تا 29 رجب اولين انتخابات 
برای تشكيل اولين مجلس در سراسر ايران برگزار شد. در اس��ترآباد اولين نماينده اين مردم شخصی به نام حاج 
محمدحسين مقصودلوی استرآبادی رهبر مشروطه طلبان استرآباد و رئيس انجمن مجاهدين مشروطه طلب بود. 
پس از انتخابات، اولين مجلس در تاريخ 18 شعبان 1324)14 مهر 1285 خورشيدی، 17 اكتبر 1906( افتتاح و 
تا 22 جمادی االول 1326 كه به دستور محمدعلی شاه و لياخوف روسی به توپ بسته شد، مشغول به كار بود. در 
اين مجلس قوانين بسياری تدوين شد و به تصويب رسيد. يكی از اين قوانين »قانون انجمن های ايالتی و واليتی« 
مشتمل بر 122 ماده بود كه تقريباً حكم شوراهای شهری و استانی فعلی را داشت. تشكيل انجمن ها )شوراواره ها( 
سبب شد تا با توجه به فورماسيون تاريخی- اقتصادی آن عصر، مقداري از تمركز قدرت استبداد هيئت حاكمه و 
بر قدرت نشستگان كاسته ش��ود. قبل از اين تاريخ در منطقه استرآباد انجمن رسمی همچون »انجمن سری« در 
آذربايجان)تبريز( و »انجمن ستار« در گيالن )رشت( وجود نداشت. فقط رهبران مشروطه طلب استرآباد به طور 
غير رسمی در منزل شيخ محمدباقر فاضل تجمع كرده و به رتق و فتق امور نيروهای مشروطه طلب مي پرداختند. 
فاضل اندكی بعد مخصوصاً بعد از خلع محمدعلی شاه به س��ال 1329 ه-ق به وسيله »هيئت مديره« بيست و دو 
نفره انقالب، كه به منطقه گميشان و خواجه نفس استرآباد آمد تغيير مشی داده و به صف نيروهای ضدمشروطه 
پيوس��ت. اما بعد از تصويب »اركان انجمن ها« به سال 1325 ه. ق، انتخابات در اس��ترآباد انجام گرفت و اعضای 
اولين انجمن )شوراواره( منطقه استرآباد بدين شرح تعيين شدند: شيخ محمدحسين مقصودلوی استرآبادی )كه 
بعد از طرف خود منتخبين به علت كثرت رأی از طرف مردم به رياست انجمن مشروطه طلبان هم انتخاب شد(، 
آقا رمضان علی قاضی وكيل التجار، اسماعيل قاضی، ش��يخ حمزه، حاج محمدرضا باقری، آقا محمدقاسم كاشف، 
حاج محمد شفيع، حسين رسول زاده، سيد طاهر مساوات، سيد محمد س��تايش، محمدابراهيم كمالی. البته دو 
شخصيت ديگر از سرخنكالته هم حامی اعضای اين انجمن بوده اند كه يكی از آن دو نفر حاج رحيم خان مقصودلو 
بود كه رهبر شاخه نظامی مشروطه طلبان استرآباد محسوب مي  شد. براس��اس تقسيمات سياسی و كشوری آن 
زمان، اياالت به محدوده اس��تانی و واليات به محدوده شهرستان اطالق مي  گرديد. در ايالت استرآباد عصر قاجار، 
انجمن ايالتی در خود شهر استرآباد مس��تقر بود و غير از آن فقط برای مدت كوتاهی در بندر گز و منطقه راميان، 
كتول و فندرسك انجمن های كوچك و ناپايداری تشكيل شد كه به خاطر قدرت فئودال ها و خان های ضدمشروطه 

مستحيل گرديدند.] مقاله اسداهلل معطوفي، نشريه گلشن مهر، آذر ماه 1382[.
2. اسداهلل معيني، جغرافيا و جغرافياي تاريخي گرگان و دشت، شركت سهامي انتشار، تهران، 1344، ص67.
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روز 20 دسامبر [28 آذر سال 1287 شمسي مطابق با 25 ذي القعده 
1326 قمري] چهار س��اعت ب��ه غروب مانده، ش��اه با مشيرالس��طنه 
و اميربه��ادر جن��گ ايالت [اس��ترآباد - امي��ر مكرم-] را با اش��خاص 
مشروطه خواه ]اين شهر[ در تلگراف خانه احضار مي  نمايند. اوالً شاه به 
ايالت ]اس��ترآباد[ تلگراف كرده: اين چند نفر اشرار]مشروطه خواه![ را 

گرفته به تهران بفرستيد. 
ايالت جواب داده: اين اشخاص اشرار نيستند، تماماً علما و تجار[ند] كه 
حاليه با استعداد الزمه در تلگراف خانه حاضرند، از قوه به فعل نمي  آيد 

و استعفا مي دهم.
جواب آمد: بسيار خوب شما با استعداد شخصي بمانيد تا اينكه سردار 
مظفر با دو فوج و دو عراده توپ به اس��ترآباد آمده تكليف شما را معين 

خواهد كرد.
ايضاً تلگرافي ]از س��وي محم��د علي ش��اه[ خطاب به علم��ا و تجار 
مشروطه خواه ]استرآباد آمد مبني بر اين كه[، اين حركات وحشيانه را 
به كنار بگذاريد. من،]فرمان[ مشروطه ]را[ دو ماه است]كه[ در تهران 
داده ام و همچنين هم معين ش��ده، ش��ما هم از ط��رف خودتان وكيل 

بفرستيد. 
مجدداً ]ب��ه دنب��ال آن[ صدراعظم]نيز[ تلگراف نمودن��د: به موجب 
راپرت هاي استرآباد، اغتشاش كلي ]همه[ ملت نموده اند، باعث نشويد 
اعلي حضرت همايوني به غضب آمده، خون مسلمانان ناحق ريخته شود. 

اما پاسخ كوبنده مشروطه خواهان استرآباد به محمد علي شاه چنين بود:
بلواي ماها براي اين است كه مشروطه و انجمن مخصوص در استرآباد 
مي خواهيم. به موجب اسناد معتبره كه از پيش��وايان ما رسيده به شاه 
سفاك كه خون مسلمانان را در آذربايجان]ريخته و[ شريك ]جرم[ شده 

است، اطاعت او، از جمله محرمات است و ماليات هم به او نمي دهيم.
عين اليحه علم��اي روحاني را در تلگراف درج نم��وده و صريح جواب 
دادند كه شما را به سلطنت قبول نداريم، اين يك مشت رعيت استرآباد 
جاناً و ماالً براي داير كردن مش��روطه حاضريم. آنچه از ش��ما بر مي  آيد 
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كوتاهي نكنيد.1 
در چنين شرايطی مبارزات مشروطه خواهان استان گلستان هنوز به پيروزی نرسيده 
بود و مجاهدت های آنان هم چنان ادامه داش��ت تا اينكه ع��ده ای از انقالبيون گيالن به 
فرماندهی پاونف به اس��ترآباد آمدند و به ياری آن ها ش��تافتند كه در نتيجه مدتی بعد 

حكومت استرآباد به  دست مشروطه خواهان افتاد. 2  
به رغم همه تهديدات و تعديات محمدعلي ش��اه قاجار، مردم مشروطه خواه مقاومت 
كردند و سه سال در برابر استبداد او ايستادند و همه مشكالت و زيان هاي مالي و جاني 
را به جان خريدند و حتي وقتي آزادي خواهان گيالن براي فتح تهران از هيئت رئيس��ه 
انجمن مشروطه طلبان اس��ترآباد نيروي كمكي خواستند هيئت رئيسه مخصوصاً حاج 
محمدحسين مقصودلو براي اين منظور به روستاي سرخنكالته، نزد رحيم خان مقصودلو 
رفت و او را براي كمك به آزادي خواهان گيالن و رشت ترغيب و مأمور نمود. رحيم خان 
عده اي از روستاييان س��رخنكالته و دهات اطراف و جمعي از تركمن ها را براي اعزام و 
شركت در فتح تهران آماده نمود. ناگهان خبر خلع محمدعلي شاه و تاج گذاري احمد شاه 
رسيد و مردم استرآباد را به وجد آورد. )درتاريخ 1327 ه�جري قمری مطابق با 1288 
شمسي ( به همين علت، انجمني ها مسجد جامع ش��هر را فرش كردند و اين خبر را بر 
منبر قرائت نمودند و با شليك چند تير، خلع محمدعلي شاه را جشن گرفتند و سه شب 
شهر استرآباد را چراغاني و مردم شادي كردند؛ به طوري كه اهالي استرآباد و روستاهاي 

اطراف براي صرف چاي و شربت دائماً به مسجد جامع مي آمدند.3
پس از پيروزي مشروطه خواهان بر قواي اس��تبداد در تهران توسط مجاهدان تبريز، 
اصفهان و گيالن، دولت مش��روطه روي كار آمد و بار ديگر امير اعظم ]در اواخر س��ال 
1328هجري قمري[ به حكومت اس��ترآباد منصوب ش��د و به اين ش��هر آمد و به مقر 
حكومتي رفت. او سپس رؤساي ايالت و عش��اير منطقه را از اطراف به استرآباد احضار 
كرد كه از راميان ش��يخ عبدالحسين، و از فندرس��ك ميرمهدي خان � برادر ايلخاني � 
نيز همراه سايرين به اس��ترآباد رفتند. امير اعظم بعد از اينكه مطالب خود را بيان نمود. 
از نمايندگان حاجيلر، فندرس��ك، راميان و كوهسارات خواست كه نظرشان را در مورد 
س��عداله خان بيان كنند. آن ها هم عموماً عدم رضايت خود را اعالم نمودند. آنگاه براي 
سرپرستي بلوك فندرسك از نمايندگان خواست كسي را به جاي سعداله خان معرفي 

1. ايرج افشار و محمدرسول درياگشت، مخابرات استرآباد، همان، ص88.
2. ايوانف، انقالب مشروطيت ايران، ترجمه آذر تبريزی، بی تا، بی نا، ص84.

3. اسداهلل سعيدی، استرآباد و گرگان در بستر تاريخ ايران، ص298.
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نمايند كه شيخ عبدالحسين و سايرين به اتفاق، ميرمهدي خان را براي اين منظور اولي 
به ديگران دانس��تند كه در نتيجه امير اعظم هم او را به اين س��مت برگزيد و به او تذكر 
داد كه بايد هر چه زودتر خانواده سعداله خان را از خان ببين به سوي شهر حركت دهد 

و در جاي مخصوص از آن ها نگهداري شود، تا سعداله خان آمده خود را معرفي نمايد. 
ميرمهدي خان براي حفظ موقعيتي كه به  دست آورده بود، ناگزير از امتثال امر و ناچار 
گرديد اين دستور را به اجرا گذارد. اما وقتي كه ايلخاني، از گرفتاري خانواده خود مطلع 
شد، فوراً از تركمن صحرا حركت كرده و به شهر استرآباد رفت و خود را تسليم امير اعظم 
نمود. امير اعظم با وجودي كه قرآن مهر كرده و به او قول داده بود كه به هيچ وجه براي 
او ايجاد مزاحمت نكند، اما برخالف تعهد و قول و قرار خود، او را دستگير كرده و به همراه 
عده اي سرباز شبانه، از شهر به قريه تاش فرستاد كه در آنجا ايلخاني را به قتل رساندند.1

اما با وجود خلع محمدعلی شاه از قدرت )و تعيين پسرش احمد شاه قاجار به جايش( 
محمدعلی شاه باز هم دس��ت از شيطنت عليه مش��روطه خواهان برنداشت و به استان 
گلستان به ويژه تركمن صحرا آمد و با حمايت روس ها و تركمن ها به ايجاد نا امنی و انتقام 
از مخالفانش و جمع آوری قشون و س��رباز برای بازستانی تاج و تخت خود مشغول شد. 
چنان كه يكي از مقامات محلي خبر اين موضوع را در آن ايام براي وزارت داخله چنين 

گزارش نموده است: 
نمره 11 دولتي فوري مقام منيع وزارت جليله داخله از قراري كه اظهار 
آدم مخصوص2 كه محرمانه فرستاده بودم كه نقطه و استعداد محمدعلي 
ميرزا را معين نمايد 7 روز قبل محمدعلي ميرزا در گمش تپه با چهارصد 
نفر تراكمه در اُوبه جعفر باي و آتاباي بود. چهارصد نفر هم در استرآباد 
سوار داشته به قليچ ايشان كه سابقاً عرض شده مراجعت نموده، سپرده 
است كه از هر طايفه سيصد � چهارصد نفر بيايند كه پس از اجتماع به 
گمش تپه به طرف خراس��ان حركت نمايند. مخارج محمدعلي ميرزا و 
سوار را استرآبادي ها مي دهند. قلعه ارباب را به حكم محمدعلي ميرزا و 
سوار را استرآبادي مي دهد. قلعه ارباب را به حكم محمد علي ميرزا آتش 
زده عيال و اطفال را كشته]و[ اسير نموده اند. محض اطالع عرض شد. 

1. محمدعلی سعيدی، همان، ص104-105.
2. منظور فرد جاسوس است.
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نمره186 عزيزاهلل شادلو1   
آقای اسداهلل معطوفی كه جامع تر به اين موضوع پرداخته، می نويسد: 

به درخواست و تحريك محمدعلی ش��اه مخلوع، تعدادی از خان های 
منطقه در رأس س��پاهی كه عده ای از آن ها تراكمه اجير ش��ده بودند، 
با حمايت بس��ياری از مخالفان س��رخورده ضدمش��روطه اين منطقه، 
با توپ های دولتی آق قلعه به س��وی اس��ترآباد آمدند. اهالی روستای 
محمدآباد از مقابل آن ها گريختند و به اس��ترآباد پناه آوردند. بالفاصله 
برج و باروی ]دفاعي[ ش��هر مرمت گرديد. سپس سپاه مشروطه طلبان 
اس��ترآباد در ش��مال ش��هر، در ده محمدآباد درگير نبرد با س��پاه ضد 
مشروطه اين منطقه شدند. اوايل نبرد پيروزي با انجمني ها بود ولي بعد 
از گريختن س��پاه مقابل، كه حيله ای بيش نبود تا مجاهدين را به دنبال 
خود بكشانند، مجاهدين در باتالق ها فرو رفتند. سپاه در حال فرار ضد 
مشروطه، برگشت و با شليك توپ و تفنگ بسياری از مجاهدان را كشتند 
و بقيه به استرآباد گريختند. سپس مخالفان، روستای محمدآباد و چند 
روستای ديگر را غارت كرده و آتش زدند و به سوی استرآباد آمدند. ولی 
احتماالً به درخواست كنسول روس وارد ش��هر نشدند. پاونف گريخت 
و همراهان وی در معيت چند تن از سران مش��روطه طلب استرآباد به 

قنسولگری ]روس[ پناهنده شدند.
در اين شرايط پرتشنج، محمدعلی شاه مخلوع از راه دور انتظام الدوله 
نوری پسر س��ردار امجد را حاكم اس��ترآباد نمود. وی با شنيدن خبر از 
راه رس��يدن 400 نفر س��پاه مش��روطه طلب ، از راه راميان به استرآباد 
آمد و به قنسولگری روس پناه برد. پس از وی ]مستبدين[ عسكرخان 
عطاءالملك عبدالملكی زاغمرزی را حاكم استرآباد نمودند. وی با 200 
نفر تركمان به سوی اس��ترآباد آمد ولی اهالی ش��هر به سرپرستی حاج 
محمد شفيع مسلح شدند؛ به عالوه صمصام لشكر پس��ر ايلخانی نيز با 
نيروی روستاهای اطراف به استرآباد آمد و بر برج ها و باروی شهر سنگر 
گرفتند و آم��اده دفاع گرديدند. ]در نتيجه[ عس��كرخان از ]همان[ راه 

1. عزيزاهلل شادلو پس��ر يارمحمدخان سهام الدوله بجنوردي است كه در س��ال 1322ق به حكمراني بجنورد و 
استرآباد رسيد.
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]كه[ آمده، بازگشت. 
در بحبوحه اين شرايط بحرانی سعداله خان نيز خود را حاكم استرآباد 
دانسته و قصد ورود به ش��هر را داش��ت، ولی با مخالفت مردم استرآباد 
روبه رو گرديد. وی آب زيارت )خواصه رود( را كه مورد اس��تفاده مردم 
در داخل شهر بود به روی آن ها بست. مردم به ناچار دروازه های شهر را 
به رويش گشودند. وی پس از ورود به استرآباد محمدحسين مقصودلو، 
آقا رمضان علی وكيل التجار، محمدابراهيم كمالی و ديگر سران شهر را 

تهديد كرد ]كه[ هيچ گونه كمكی به مشروطه طلبان نكنند.
هم زمان با اي��ن وقايع گروهی ديگر از قزاقان به فرماندهی يك افس��ر 
روس��ی برای حفظ تبعه خود و پناهندگان، از راه بندر گز به اس��ترآباد 
آمدند و به قنس��ولگری رفتند. پس از ورود قزاق ه��ا ناگهان خبر ورود 
محمدعلی شاه از طريق روسيه به ميان تركمانان گمش تپه، در استرآباد 
وحشت آفريد. وی با تقسيم پول بين تراكمه حمايت آن ها را جلب كرد 
و بس��ياری از آن ها را برای تعليم توپ و تفنگ كه از اروپا با خود آورده 
بود، آماده نمود. خان ها و فئودال های منطقه هم به همراهی ارشد الدوله 
)ش��وهر عمه محمدعلی ش��اه كه زن مطلقه مليج��ك را گرفته بود( و 
حمايت محمدعلی شاه به سوی استرآباد سرازير شدند. مشروطه طلبان 
نيز سردار محيی را كه رئيس اردوی مازندران و استرآباد بود مأمور دفع 
همگی اين عده نمودن��د. اين دو نيرو در كردمحل��ه )كردكوی( درگير 
يك نبرد خونين شدند. با رسيدن مجاهدان استرآباد، سپاه ارشدالدوله 
مغلوب گرديد. ارش��دالدوله بعد از چند نبرد در نقاط مختلف، دو سال 
بعد تيرباران شد. دولت مشروطه در تهران بالفاصله برای تثبيت امنيت 
استرآباد كه با هجوم مجدد طرفداران محمدعلی شاه مواجه شده بود، 
تعدادی آژان و امنيه به اين ش��هر فرس��تاد. سپس به س��فارتخانه های 
روس و انگليس اولتيمات��وم داد تا از محمدعلی ش��اه و حاميان وی در 
منطقه اس��ترآباد حمايتی به عمل نياورند. با تثبي��ت قدرت نيروهای 
فاتح مش��روطه طلب در تهران، اوضاع شهرهای مختلف كشور نيز برای 
مشروطه طلبان مس��اعدتر شد؛ چنان كه در اس��ترآباد مشروطه طلبان 
قدرت ابراز وجود مجدد يافتند و بسياری از مخالفان مشروطه گريخته 
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يا مخفی شدند. 
س��ردار محيی مدتی در اس��ترآباد مان��د ولی با ش��نيدن خبر تجمع 
خان های طرفدار محمدعلی شاه مخلوع به رهبری شعاع السلطنه و قهار 
خان )از خوانين نوكنده، ليوان، كالته و بلوك انزان(، به جمع آوری نيرو 
پرداخت. سپس به همراه مشروطه خواهان استرآباد برای متفرق  كردن 
آن ها به س��وی بندر گز آمدند. در يك درگيری ش��ديد مشروطه طلبان 
شكست خوردند و بسياری از آن ها كش��ته و عده ای هم به سوی دريا و 
جنگل گريختند. س��ردار محيی نيز به تهران بازگشت. مشروطه طلبان 
استرآباد از ترس جان چندين بار تلگراف به تهران مخابره نمودند. مدتی 
بعد در ميان طوفان و برف سنگين شاهزاده ظفر السلطنه وارد استرآباد 

شد تا به اوضاع اين منطقه سروسامان بدهد.
مش��يرالدوله اين بار موقتاً لواءالملك را نايب الحكومه اس��ترآباد كرد؛ 
س��پس چندی بعد ابوالفتح خان را جايگزينش نمود. وی دس��تور داد 
آقا محمدتقی خان كالنتر را معزول كنند و رياس��ت نظميه را همچون 

گذشته به حسين خان بسپارند. 
چند صباح��ی از آرامش در اس��ترآباد نگذش��ته بود ك��ه ]ماه رجب 
1329ق[ خبر حركت محمدعلی شاه از تركمن صحرا به سوی استرآباد، 
مردم را به ولوله انداخت. اردوی محمدعلی ش��اه به س��اعد لشكر خبر 
دادند كه شرايط را در اس��ترآباد مهيا نمايد تا شاه )مخلوع( و سپاهش 
وارد شهر شوند. محمدعلی شاه هنوز به بعضی از خان ها و فئودال های 
بزرگ منطقه و عده ای از س��ران تركمن و كنس��ول روس در استرآباد 

دلگرمی  داشت. 
چند روز بعد وی با اردوی خود از دروازه بس��طام وارد ش��هر شد و به 
تلگراف خان��ه رفت. س��پس در ديوان خانه ارگ دولت��ی و عمارت كاله 
فرنگی ساكن شد. عده ای از تجار، كسبه و اشراف شهر مثل آقا صادق و 
آقا ميرزاهادی به همراه چند تن ديگر برای عرض خير مقدم به ديدارش 

رفتند.
مردم استرآباد از ترس خونريزی و مرگ دكان ها را بستند و به خانه ها 
پناه بردند. عده ای از انجمنی ها از ترس انتقام گيری به قنسول گری پناه 
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بردند. بعضی از آن ها به سوی بسطام و شاهرود عقب نشينی نمودند و از 
راه قزلق، گاه به گاه به اردوی محمدعلی شاه هجوم می آوردند. تفنگ های 
مورد اس��تفاده بين طرفين 3تير، 5تير و موزر بود. روس ها هم مقداری 
از تفنگ های معروف خود »برزنكه« را برای هواداران محمدعلی ش��اه 
فرستاده بودند. قبل از ورود محمدعلی شاه، محمدحسين مقصودلو از 
رهبران فعال مشروطه كه به خراسان رفته بود؛ اينك در شاهرود با اجازه 
قنسول روس به اس��ترآباد بازگشت و قرار ش��د در خانه بماند و با مردم 
مالقاتی نداشته باشد... با استقرار محمدعلی شاه در استرآباد، خان های 
منطقه مثل قهارخان، ساالرالدوله، ساالر معزز، اميرمكرم، اسماعيل خان 
صارم الممالك )س��رتيپ فوج دودانگ��ه( قدرت ابراز وج��ود يافته و در 
منطقه به اعمال نفوذ پرداختند. محمدعلی شاه در استرآباد فرمان عفو 
عمومی  صادر كرد. شب اول بازار را چراغانی كردند ولی از روز دوم غارت 
و بدرفتاری توس��ط سپاهيان او شروع ش��د. عده ای از قشون در اطراف 
عمارت ارگ ساكن شده بودند و عده ای هم در محالت مختلف استرآباد 

پخش شده و در مساجد، تكايا و منازل اطراق نمودند.1
استقرار محمدعلي ش��اه چندان در گرگان دوام نياورد، زيرا براي باز پس گيري تاج و 
تخت، تصميم به حركت به سوي تهران گرفت. به همين دليل او سپاهيانش را دو دسته 
نمود تا يك دسته به فرماندهي ارشد الدوله از راه شاهرود عازم تهران شوند، و دسته ديگر 
همراه خودش از مسير مازندران حركت نمايند. او برای تأمين مخارج سپاهيانش دستور 
داد: محصول شالی امالك ديوانی را به رعايا، سلف فروشی كنند و پولش را به سرعت و 
اجبار بگيرند كه مأمورانش هم با زور و غيظ پول را از كشاورزان بيچاره مي ستاندند. لذا او 
سردار اشرف را � كه به صمصام لشكر معروف بود � به حكومت دامغان و سمنان منصوب 
كرد، كه همراه با ارش��د الدوله به طرف شاهرود به راه افتادند. ارش��دالدوله پس از فتح 
دامغان و سپس سمنان و استقرار سردار اشرف در آن ناحيه، به سوي تهران حركت نمود. 
او و سپاهيانش با كبر و غرور، مردم ساكن در مس��ير را اذيت و آزار مي كردند و سرمايه 
آن ها را مي چاپيدند. تا اينكه در محل امام زاده هاش��م توسط مجاهدان مشروطه به دام 

افتادند و تار و مار شدند و ارشدالدوله هم اسير و به دار كشيده شد. 
مرحوم سيدرضا عرفاني اين وقايع را چنين به نظم در آورده است: 

1. اسداهلل معطوفی، همان، ص303�301.
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س�واران ارش��د هم�ه ب��ي خي���ال                                 هم��ه خفت��ه دام�ان كوه و جبال
ه�م��ه ف��كر آزار و ت��اراج خ�ل���ق                                 هم�ه فكر چاپي��دن و حلق و دلق
ك�ه ي��ك�باره آواز تي���ر و تفن���گ                                    بپي��چيد در كوه و مي��دان جنگ
همه مات و مبهوت كين تير چيست؟                                   صداي زره پوش و ده تير چي�ست؟
ه�م���ه بي ت�ف��كر در آن رستخ�يز                                    مهي�ا ش���دند از ب���راي گ��ري�ز
چه شد سي�صد و بي�ست و نه از ه�زار                                 زدن��د ارش��دال�دول��ه را روي دار
به  ه��نگام ب�رگش�ت��ن از آن دي���ار                                 كشيدن�د مردم از ايش���ان دم��ار
از طرف ديگر محمدعلي ش��اه پس از خروج دس��ته ارش��دالدوله از گ��رگان، خود به 
اتفاق بقيه س��پاهيانش از راه مازندران به س��وي تهران حركت كرد. اما قبل از حركت، 
حاجب الدوله را براي اخذ ماليات از مردم در گرگان گذاش��ت. سپس محمدعلي شاه با 
عده اي از صاحب منصبان و خان زادگان محلي و س��پاهيانش ب��ه راه افتاد كه تا آمل به 
آس��اني عبور كرد، اما در نزديك فيروزكوه با قواي دولتي مواجه و درگير شد و شكست 

خورد و سپس دوباره به سوي گرگان بازگشت و به خواجه نفس گريخت.1

مشروطه خواهی در دیگر مناطق استرآباد
البته نهضت مش��روطه فقط معطوف به گرگان نبود بلكه س��اير نقاط استان گلستان 
نيز كم و بيش درگير با مستبدان و خان هاي س��تمگر بودند و فرياد عدالت خواهي سر 
مي دادند. از جمله خطه راميان، فندرسك و علي آباد كتول نيز نقش آفريني هاي خوبي 
در اين جنبش سراسري داشتند. به  همين دليل زمانی كه نوای آزادی و مشروطه خواهی 
در تهران بلند شد و ملت ايران به رهبري علما دس��ت به قيام بر ضد مظفرالدين شاه و 
عين الدوله و بعد هم محمدعلي شاه زدند،2 آقای شيخ عبدالحسين كه از علماي برجسته 
عصر خود در اين منطقه بود، و روحی آزاد و افكاری بلند داشت، دعوت مشروطه خواهان 
را پذيرفت و درصدد تبليغ اين نهضت عدالت خواهانه برآمد. او شجاعانه مفاسد و معايب 
دولت استبداد و مزايای مشروطه خواهي را به مردم راميان تفهيم مي نمود و در منابر و 
مساجد، مخصوصاً در اعياد و سوگواری ها بدون پروا و احتياط با صدای بلند به مستبدين 
می تاخت، و به اجتماع مردم گوش��زد می كرد كه خود مختاری ح��كام واليات از جمله 
سعداله  خان و عباس خان در اين منطقه، نمونه بارزی از دولت استبدادی است كه اين 

1. اسداهلل معيني، همان، ص71�70.
2. غالمرضا خاركوهی، همان، ص26.
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همه جور و س��تم به مردم تحميل می كنند. 
اكنون كه فرمان آزادی مشروطيت از طرف 
ش��اه صادر گرديده، بايد به اين دوران سياه 
خاتمه داده شود. حكام خودخواه و جابر بايد 
از ميان مردم طرد شوند و دست تجاوز آن ها 
بايد از نواميس مردم كوتاه گردد و قانون بر 
مردم حكومت نماي��د. او با اين قبيل كلمات 
آتش��ين، مس��تمعين را س��خت به هيجان 
م��ی آورد و آن ها را برای ه��ر گونه فداكاری 

آماده می نمود. 
تا اين كه پس از اندك زماني كوشش هاي 
او در روح و جان مردم مؤثر افتاد و تمام اهالی 
راميان به او گرويدند و مرام مشروطه خواهي 
را پذيرفتند. موقعی كه ش��يخ عبدالحسين 
علي��ه مس��تبدين وارد مب��ارزه گرديد، مال 
عبدالجواد نيز � معروف به آخوند � كه در نوده س��كونت داشت، به فتوای علماي نجف 
اشرف به ترويج و توسعه انقالب مشروطه در منطقه فندرسك و نوده پرداخت. لذا مردم 
نوده هم عليه سعداله خان قيام كردند. سعداله خان كه اين وضع را از ناحيه مال عبدالجواد 
می دانست، برای تهديد او و تنبيه اهالی دستور داد كه عده ای اسب سوار تركمن به مردم 
انقالبي آنجا حمله نموده و زندگي و احش��ام آن ها را غارت كنند و به غنيمت بگيرند تا 
اهالي نوده دست از مشروطه خواهي بردارند. عالوه بر اين او برادر خود فتح اله خان را نيز 
مأمور ساخت، تا آخوند )مال عبدالجواد( را دس��تگير كرده و به قريه شيرآباد بياورد. اما 
به لحاظ موقعيت و نفوذي كه آخوند درمحل داش��ت، موفق به دستگيري او نگرديدند. 
ولی در عوض سعداله خان، قراء زمس��تان يرت، و تخته زمين را كه متعلق به آخوند بود، 

مصادره كرد.
البته هم زمان با شورش و نهضتي كه در راميان و نوده در شرف تكوين بود، مرد شجاع 
معروفي به نام سيد علی كه بعدها به واسطه خدماتی كه در راه مشروطه انجام داده بود، 
ملقب به سيد المجاهدين شد، با همراهي آقا محمد چلق چورلی، كه ساكن خان ببين 
و از ياران و مقربان سعداله خان بودند و اغلب با راميانی ها هم سروكار و ارتباط داشتند، 

سعداله خان ميرفندرسكي)ايلخاني(
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ضمن تماس با شيخ عبدالحس��ين و مال عبدالجواد، و با اطالع از حقانيت قيام مردم، از 
سعداله خان برگشته و به مخالفت با او پرداختند. در نتيجه زمينه براي گسترش انقالب 
مشروطه در خان ببين بيشتر فراهم شد. اخبار اين حوادث و مخالفت ها مكرر به گوش 
سعداله  خان مي رسيد و او از اين كه مي  ديد روز به روز پايه هاي حكومت استبدادي شاه 
و شخص خودش در اين خطه سست تر مي  ش��ود، خيلي ناراحت بود. اما با وجود اين در 
استراتژي سياسي و نظامي  او، برنامه ديگري اولويت داشت و توطئه اي در سر مي  پروراند 
كه اگر تحقق مي يافت حل بقيه مسائل و سركوب اين گونه مخالفت ها ساده مي  نمود، و 
آن توطئه تسخير استرآباد و دس��ت يافتن به مقام حكومتی آنجا بود.1 چنان كه مرحوم 

محمدعلی سعيدی مي گويد: 
روی اين اصل س��عداله خان بدون اينكه واكنش��ی از خود نسبت به 
مخالفين نشان بدهد، بعد از عزل و خروج اميراعظم از استرآباد نيروی 
بزرگی از تراكمه و محلی ها تشكيل داده و به استرآباد حمله برد. در بين 
راه اغلب از محلی ها كه مخالف حمله او به استرآباد بودند به عناوينی از 
اردو خارج شده مراجعت كردند. س��يد المجاهدين و آقا محمد چورلی 
با استفاده از غيبت و سرگرمی  س��عداله خان در جای ديگر همراه عده 
زيادی از پيرمردان و ريش س��فيدان خان  ببين ب��ه راميان آمده پيمان 
اتحاد را با رامياني ها عليه سعداله خان منعقد ساختند. بعد از انعقاد اين 
پيمان چون شيخ عبدالحس��ين به تهران عزيمت كرده بود و راميانی ها 
رهبر و پيشوايی برای خود نداش��تند، لذا به شرح زير مراتب را از آخوند 
استفس��ار نمودند كه آيا اين عمل آن ها با دستورات شرع مطابقت دارد 

يا خير!
عرض عموم ريش سفيدان و اهالی راميان به محضر مبارك اين است: 
كه اليوم را به تائيد و تحريك صاحب ش��رع انور، ه��م عهد و هم پيمان 
شده در مقام ترويج آقايان علماء اعالم و حجج اسالم � كثراهلل امثالهم � 
برآمده تمام هم قسم شده ايم تا جان در بدن داريم باجان و مال و فرزند 
و عيال در راه دين كوش��ش و جهاد بنمائيم. فعلی هذا، الزم دانسته كه 
به حضرتعالی عرضه بداريم هر چه برحسب شرع انور مبارك مصلحت 
فدويان را می دانيد مس��تحضرمان بفرمايي��د و حضرتعالی هم در مقام 

1. محمدعلی سعيدی، همان، ص89�87.
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زحمت برآمده به اطراف و اكناف و بمن كان متديناً بدين االسالم، اعالم 
فرمائيد. اگر درد دين دارند ترويج حكم آقايان نجف بنمايند و تابع اهل 
ملت و جالسين مجلس ش��واری ملی ش��يداله اركانه بشوند و حال دو، 
سه روز اس��ت كه علناً اجتماع نموده و يا علی، كشيده و جداً با يكديگر 
اتفاق و اتحاد نموده و بيعت با سادات كرده ايم. اميد آن كه از نظر صاحب 
شريعت و ائمه اطهار عليهم الس��الم موجب فراغ ]خاطر باشد[... كه دو 
روز قبل عريضه ای به محضر مبارك عرض كرده و ارسال نموده عريضه 
به محضر مبارك نرس��يده، لذا دو مرتبه در مقام زحمت خاطر مبارك 
برآمده اميدواريم كه به دو كلمه جواب س��رافرازمان فرماييد. ادامه اهلل 

بقائه العالی.
مال عبدالجواد ]در پاس��خ به اين استفس��اريه[ از اين عمل كه موجب 
تزلزل و بر هم ريختن پايه اقتدار سعد اله خان می شد اظهار خرسندی 
نمود و اهالی را به اين اتحاد و اتف��اق تبريك گفته و رضايت خاطر خود 
را اعالم نمود. به طوری كه ذكر شد، پس از خروج اميراعظم از استرآباد، 
سعداله خان به دستور محمدعلی شاه برای سركوبی مشروطه خواهان، 
نيروی بزرگی از تراكم��ه و غيره فراهم آورده و به اس��ترآباد حمله برد. 
اهالی شهر از ورود او به ش��هر جلوگيری كردند. سعداله خان شهر را در 
محاصره گرف��ت. آب زيارت، را به روی اهالی بس��ت و مردم در تنگنای 
بی آبی قرار گرفتند، ناچار دروازه های شهر را به روی او گشوده و با اعزاز 
و اكرام تمام او را وارد ش��هر كردند. پس از ورود به شهر درصدد منكوب 
ساختن مش��روطه خواهان و مخالفين محمدعلی شاه برآمد، روی اين 
تصميم از بزرگان و رؤسای اس��ترآباد، از قبيل حاجی رحيم خان، شيخ 
حسين، آقا رمضان علی وكيل التجار، محمدابراهيم كمالی و عده ای ديگر 
دعوت نمود كه در موقع معين در نزد او حاضر شوند. مدعوين نزد سعداله 
خان رفتند. او در ابتدای س��خن گفت: شما به چه علت عليه دولت قيام 
كرده و مشروطه را پذيرفته ايد؟ مگر نمی دانيد محمدعلی شاه نخواهد 
گذاشت مشروطه قوام بگيرد! من از شاه فرمان دارم كه مخالفين دولت 

را منكوب و مخذول نمايم. 
يكی از حاضرين )شايد حاج شيخ حس��ين باشد( اظهار داشت فرمان 
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آزادی مشروطيت از طرف مظفرالدين ش��اه صادر شده و پايه حكومت 
استبداد در هم ريخته ش��ده و تمام ملت ايران مشروطه را پذيرفته اند، 
خوب اس��ت كه ش��ما هم برای حفظ بقای خود با ما هم آهنگ شده به 

مشروطه خواهان بپيونديد، و محمدعلی شاه را به خودش واگذاريد. 
سعداله خان از شنيدن اين مطالب سخت خشمگين شد و بانگ برآورد: 
من هيچ گاه با شما هم آهنگ نخواهم ش��د، يعنی نخواهم گذاشت شما 
به مقاصد خود دست يابيد، من اين شهر را در زير ُسم اسب های سواران 
خود خواهم كوبيد و آن قدر سوار وارد ش��هر خواهم كرد تا هر يك توپ 

پارچه در دست ده نفر تركمن بيفتد.
حاجی رحيم خان از كلمات عتاب آميز س��عداله خان برآشفت و فرياد 
زد: ای س��عداله خان! بسيار به  خود مغرور ش��ده ای؛ باد نخوت را از سر 
بيرون كن، رويه مسالمت آميز و احترامی كه ما برای شما قائل شديم، نه 
از راه ُجبن و يا خوف از شما بوده بلكه برای تفهيم مطلب و اتمام حجت 
به شما می باشد. قريباً خواهی ديد چگونه مشروطه خواهان پيروز شده 
و طومار عمر مس��تبدين را در هم خواهند پيچيد. از هم اكنون به شما 
اعالم می كنيم هر چه از دس��ت شما ساخته اس��ت در مورد اهالی شهر 
كوتاهی نكنيد و به موقع عمل بگذاريد. س��پس دس��تور داد تمام اهل 
مجلس حركت كرده از نزد سعداله خان خارج شوند... سعداله خان پس 
از تسخير استرآباد و گفت وگو با رؤسای شهر، تصميم جدی گرفته بود 
كه بزرگان ش��هر را متناوباً از ميان بردارد و ش��هر را يكپارچه در قبضه 
اختيار خود بگيرد. ولی ش��ورش و بلوای راميان نقش��ه او را بر هم زد و 
ناچار شد برای خاموش ساختن آتش انقالب به فندرسك مراجعت كند. 
قبل از عزيمت خود وسايل تبعيد حاجی شيخ حسين استرآبادی را كه 
محبوب القلوب اهالی بود فراهم نمود و تركمان ها را نيز تحريك كرد ]تا[ 

حاجی رحيم خان را در دهات اطراف شهر به قتل رسانيدند.
وقتی كه سعداله خان با قوای تركمن به اس��ترآباد حمله برد و اهالی 
راميان از اين موضوع اطالع حاصل كردند، و پيمان اتحاد با خان ببينی ها 
]به[ وسيله سيد المجاهدين بسته شد و آخوند مال عبد الجواد نيز عمل 
آن ها را تأييد كرد، مردم راميان اجتماع بزرگی تشكيل داده در خيابان و 
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كوچه ها به  راه افتادند. و صدای يا علی، يا علی بلند كرده، به طرف منزل 
عباس خان رهسپار شدند و فرياد می كش��يدند: عباس خان بايد اموال 

مردم را پس بدهد و خود از راميان بيرون برود.
عباس خان وقتی كه از اجتماع م��ردم و حركت آن ها به طرف خويش 
اطالع حاصل كرد، زن و بچه های خود را به منزل ش��يخ عبدالحس��ين 
فرس��تاد و خود به مدرسه س��عديه پناه برد. همان طوری كه قباًل گفته 
شد، شيخ عبدالحسين در آن موقع در راميان نبود و به عنوان معالجه و 
مداوا به تهران رفته بود. كارهای مدرس��ه را سيدمحمد فرزند ميرزا بابا 
خاندوزی كه از سادات فندرس��ك بود، اداره می كرد. )عزيمت شيخ به 
تهران اگرچه در ظاهر به نام معالجه بوده ولی در حقيقت جهت كس��ب 
اطالع از وضع مركز و مالقات با علما و پيشوايان دين كه خواهان آزادی 
مشروطيت بودند بايد باش��د زيرا بعد از مراجعت از تهران با شدت تمام 

عليه مستبدين وارد ميدان مبارزه گرديد.(
مردم راميان پس از اينكه اطالع حاصل كردند عباس خان در مدرسه 
تحصن اختيار كرده، به طرف مدرس��ه هجوم برده با كتك زدن س��يد 
محمد كه مانع از ورود آن ها به مدرسه می شد، عباس خان را از مدرسه 
بيرون كشيده و با ضربات مشت و لگد او را به وسط خيابان آوردند. عباس 
خان ضمن كتك خوردن فرياد می كشيد من مشروطه خواه هستم ! مرا 
نكش��يد، هرچه بخواهيد می دهم، باالخره با وساطت پيرمردان رهايی 
پيدا كرد، و شبانه با برادرش ذبيح اله خان فرار نموده به شيرآباد رفتند. 
]سپس نجف بيگ را با استقبال ش��ايان به راميان دعوت و وارد كرده و 

زمام كالنتری را به او سپردند.[... 
س��عداله خان، كه در تمام دوره زندگی خود و پ��درش ميرزا علی نقی 
خان با قدرت به سر برده و ساالر مقتدر ناميده شده بود، هيچ گاه مواجه با 
چنين نهضت و انقالبی نشده بود و تصورش را هم نمی كرد. روی همين 
عقيده و غرور بود، وقتی  كه ب��ه او اطالع می دادند م��ردم راميان عليه 
شما تظاهرات می نمايند، و فندرسكی ها نيز زمزمه و نجوايی به منظور 
الحاق به راميانی ها با هم دارند و عموماً از طرز رفتار شما نسبت به اهالی 
استرآباد ناراضی هستند، او ابداً اعتنايی به اين گفته ها نداشت و ارزشي 
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برای مردم قائل نمی شد. همين بی اعتنايی و عدم توجه بود كه موجب 
شد كاخ استقالل و عظمت او يك باره فرو ريزد و باعث اضمحالل قدرت 

و شوكت او گردد.
به  هر حال، سعداله خان پس از شنيدن اخبار راميان از انجام كارهای 
خود در اس��ترآباد صرف نظر كرده و با عجله تمام خود را به فندرس��ك 
رسانيده و به شيرآباد وارد شد. در بدو امر به تركمان هايی كه ساخلوی 
گاو و گوسفندان اهالی راميان بودند، دستور داد تمام آن ها را به نفع خود 
ضبط نمايند. تركمان ها نيز چهل بلوك گاو و گوس��فند اهالی راميان و 
كوهستان را كه بالغ بر چندين هزار رأس می شد، رانده به اترك و خاك 
روسيه بردند، كه ديگر اثری از آن ها ظاهر نش��د. آن گاه درصدد برآمد 
كه نيروی بزرگی از تراكمه تش��كيل داده به رامي��ان حمله نمايد. ولی 
انقالبيون از قضايا اطالع حاصل كردند. قب��ل از اينكه او موفق به انجام 
مقاصد خود گردد، حمله خود را به ش��يرآباد شروع كردند كه نخستين 
حمله آزمايشی عليه زور و قدرت بود، بايد آن  را اولين برخورد مشروطه 
و استبداد در محيط فندرسك و راميان نام نهاد. اين نيرو از اهالی راميان، 
نوده و خان ببين و قراء كوهستانی تش��كيل شده بود. نيروي مهاجمين 
ش��يرآباد را محاصره كردند جنگ و تيراندازی از دو طرف شروع شد و 
چند روز طول كشيد و چون شيرآباد دارای اس��تحكامات طبيعی بود، 
شورش��يان كاری از پيش نبرده ناچار به بازگشت ش��دند... رامياني ها 
پس از اينكه نتوانس��تند در ش��يرآباد كاری از پيش ببرن��د به راميان 
مراجعت كردند و تصميم گرفتند به  جای گاو و گوسفند خود كه مورد 
دستبرد تراكمه قرار گرفته بود، از اموال عباس خان برادر زاده سعداله 
خان اس��تفاده نمايند... علی هذا مردم خود را به خانه های عباس خان 
رسانيدند و دست به غارت گشودند. كليه اثاث منزل عباس خان به دست 
مردم به يغما رفت؛ به  طوری كه می گويند ثروت عباس خان از نقدينه 
)مسكوكات طال و نقره و جواهرات( و اثاثيه و غيره به قدری بود، كه عموم 

مردم هر يك به قدر كفايت از آن ها منتفع گرديدند.1
مردم منطق��ه علي آب��اد كت��ول نيز ك��ه س��ال ها طعم ش��الق ها و 

1. همان، ص98�90.
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زورگويي هاي حكام و خوانين مس��تبد را چش��يده بودند، وقتی اخبار 
انقالب و آشوب رامياني ها و فندرسكي ها را شنيدند با استفاده از فرصت 
به دست آمده به پا خاستند و عليه جور و ستم علی محمد خان )حاكم 
كتول( قيام نمودند. لذا وقتی خبر محصور شدن ايلخانی)سعداهلل خان( 
در ش��يرآباد و غارت منزل عباس خ��ان در راميان به  گ��وش كتولي ها 
رس��يد، يك باره تمام اهالی ضد علی محمد خان قيام ك��رده و منزل او 
را به محاصره خود در آوردند. در نتيج��ه علی محمد خان متوجه وضع 
خطرناك خود شد و دانست كه مردم قصد كش��تن و  غارت منزل او را 
دارند. لذا در حالی كه او لباس راحتی به تن داش��ت و مشغول كشيدن 
ترياك بود، از شدت ترس بي  آن كه فرصت تعويض لباس يابد، با همان 
وضع از راه نقب قناتي كه در حياطش بود فرار كرد و خود را به بيرون از 
آبادی رساند و با عاريه  گرفتن لباس از چوپان ها به شيرآباد نزد ايلخانی 
)سعداهلل خان( رفت. لذا وقتی اهالی از به دست آوردن علی محمد خان 
مأيوس شدند، دست به غارت منزلش زدند و كليه وسايل او را به غنيمت 
گرفتند. عمارت و منازل او نيز به كلی وي��ران و منهدم گرديد. بعد هم 
علی محمد خان از ن��زد ايلخانی به ميان تراكمه رف��ت و مبتال به مرض 
جرب )گال( شد كه بر اثر غم و اندوه زياد، بيماری حمله به او دست داد و 
عاقبت به واسطه عارضه حمله، به آتش افتاد و قسمتی از بدنش سوخت 

و در اوبه داز فوت نمود.1 
آقای سيد ضياء ميرديلمی  نيز در اين باره می گويد: علی محمد خان كتول بن آقاخان 
بن محمد صادق خان بن آقاخان كه حاكمی  سياس بود همگام با ديگر مستبدان استرآباد 
و بلوكات عليه مش��روطه خواهان فعاليت می كرد. البته بعيد اس��ت كه اين مخالفت به 
انگيزه اسالمی  و مشروعه خواهی بوده باشد. گرچه به حسب ظاهر او خود را مشروعه خواه 
می دانست. نامبرده و مير سعداله خان فندرس��كی، حاكم فندرسك در دوران استبداد 
صغير در اثر مخالفت هايی كه با اميراعظم � حاكم اس��ترآباد � داشتند موفق گرديدند 
وی را از حكومت مع��زول نمايند. اما اي��ن موفقيت ديری نپاييد كه ب��ا پيروزی مجدد 
مشروطه خواهان ناگهان، سرو كله امير اعظم به عنوان حاكم مشروطه خواه در استرآباد 
پيدا شد. مردم ايران كه پيروزی مش��روطيت را به عنوان غلبه ملت بر استبداد پنداشته 

1. همان، ص99.
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و سرمست از اين پيروزی بودند، در گوش��ه و كنار مملكت حمالتی را عليه مستبدين و 
خوانين آغاز كردند و منطقه كتول نيز از اين جريانات مس��تثنی نبوده است. در همين 
راستا در سال 1327 ه�.ق مطابق با مرداد ماه س��ال 1288 شمسی، چند طايفه كتول 
متفقاً عليه علی محمد خان ش��ورش كردند و موجبات متالشی ش��دن حاكميت وی را 
فراهم نمودند. گرچه اين عمل يك حركت مردمی بود كه  با رضايت بعضی از روحانيون 
صورت گرفت، اما به ح��دس قوی، امي��ر اعظم حاك��م كينه توز اس��ترآباد و بعضی از 

مشروطه خواهان آن شهر نيز به صورت مرئی و نامرئی در اين شورش دست داشتند.1  
در پايان اين قسمت بايد يادآور شويم كه در طول س��ال هاي انقالب مشروطه صدها 
نفر در استان گلستان به دست مستبدين، اشرار تركمن صحرا و سربازان روس شهيد و 
مجروح و در به در شدند كه در اين ميان بايد از ش��هيد رحيم خان مقصودلو نام برد كه 
خود يكي از سران مشروطه استرآباد بود و جانش را نيز در همين راه فدا كرد. چنان كه در 

يكي از گزارشات مربوط به فروردين ماه سال 1288 شمسي چنين آمده است: 
ظاهراً طايفه جعفر باي تركمان در چندي قبل به ]محمد علي[ ش��اه 
تلگراف نمودند كه طرفدار او هستند و اگر ش��اه فرماندهي براي آن ها 
بفرس��تد، ميليون ]مش��روطه خواهان[ را )قلع و قم��ع( خواهند نمود. 
ميليون ش��خص حاجي رحيم خ��ان ]مقصودلو[ نام را فرس��تادند كه 
رؤساي تركمان را جمع نموده و از آن ها تقاضا بنمايد كه براي همراهي 
با مردم ميليون قس��م ياد بنمايند. ]اما[ تراكمه او را به قتل رسانيده و 
اموال او را غارت نموده و پنج هزار خش��م او و ديگ��ر اهالی را به غنيمت 
بردند. ميليون باالخره نعش او را كشف نموده و با تجليل و تشييع كاملي 

مدفون نمودند.2 

سرانجام مشروطه و مشروطه خواهی
متأسفانه انقالب مشروطه با دسيس��ه هاي گوناگون عوامل داخلي و خارجي )به ويژه 
جيره خواران روس و انگليس و روشنفكران الئيك( و نيز با كوتاهي و كناره گيري و ايجاد 
ش��كاف و اختالف در ميان رهبران مذهبي، بي نتيجه ماند و برخالف خواست عمومي  
كه تعديل قدرت مطلقه شاه و حكام واليات و نيز كاهش ظلم و جور بي حد و حصر آنان 

1. سيد ضياء مير ديلمي، همان، ص140.
2. احمد بشيري، آبي، همان، ص530.
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و افزايش عدالت و رفاه و آسايش مردم مسلمان بود، نهضت مشروطه به حداقل اهداف 
خود دست يافت. 1 

چنان كه به گفته يكی از نمايندگان مجلس ش��ورای ملی دوره اول � آقا سيد حسين 
� هنوز رشوه از مردم گرفته می ش��د و ماليات بی جهت كم و زياد می شد و عزل و نصب 
حكام بدون تصويب و اطالع مجلس انجام می ش��د. آقای ميرزا فضل علی نيز با انتقاد از 

بی خاصيتی مجلس شورای ملی دوره اول می گويد: 
م��ا هن��وز از مجلس مل��ی خودم��ان نتيج��ه نگرفته ايم؛ اي��ن آقای 
حجت االسالم آقای آقا ميرزا سيد محمد صريحاً فرمودند هنوز احدی از 

وزرا و حكام دست از كارهای سابق خودشان برنداشته اند.2 
باز نماينده ديگری به نام آقا سيدحسين می گويد: 

پانزده ش��اهی حقوق صندوق را چرا بدون تصويب مجلس بخشيدند، 
صحت هر عملی منوط به امضا و تصويب مجلس است. عزل و نصب حكام 
و عمل ماليه بايست با تصويب مجلس باش��د چرا با اينكه شاه ما كمال 
همراهی دارند اين مطالب بدون اطالع و تصويب مجلس صورت پذيرد.3

و سيدالحكماء- نماينده ای ديگر- سخن از خودسری های قزاق خانه به ميان می آورد 
و می گويد: 

كنترات قزاق خانه را بايست فهميد كه س��الی دويست و هشتاد هزار 
تومان كه از دولت مي گيرند، چه كرده و مي كنند اين ها همه ضرر دولت 
و ملت است. چرا رسيدگی و تحقيق نمي شود و قواعد مسئوليت به عمل 

نمی آيد.4
كار به جايی رسيد كه حسن تقی زاده كه مدافع سرسخت غربی  كردن ايران و حكومت 

مشروطه انگليسی بود، می گفت: 
مي خواهم بگويم كه اين مشروطيت را در جاهای ديگر دنيا با زحمات 
چندين س��اله اختراع كردند. چون هر چي��ز اختراع��ی را بخواهيم از 
مأخذش برداريم بايد با تمام جزئيات و آالت آن برداريم. و اگر ما ساعت 
را بخواهيم برای تعيين  وقت قبول كني��م ولكن يكی از چرخ های آن را 

1. غالمرضا خاركوهی، همان، ص35.
2. مشروح مذاكرات مجلس ملی، دوره  اول، جلسه48، ص48.
3. مشروح مذاكرات مجلس ملی، دوره اول، جلسه18، ص18.

4. همان.
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نگذاريم، كار نخواهد كرد. و نتيجه كه تعيين وقت است به عمل نخواهد 
آمد و در اين موارد، عدم به از وجود ناقص اس��ت كه ضرر ماليه خواهيم 

داشت.1
با وجود آن كه تقی زاده ظاهراً به خواس��ته خود كه مش��روطه غربی بود رس��يده بود 
ولی اندكی بعد در مجلس فرياد بر می آورد كه »ما ه��زاران درد بی درمان داريم «2 و باز 

می گويد: 
می بينم در اين روزها دكان داد و س��تد باز است و بازار خريد و فروش 
منصب ها، با رواج مناصب است كه مي خرند و مي فروشند. شانزده هزار 
تومان گرفته و مخزن را دادند. ف��الن قدر را گرفته و فالن كار را دادند... 

بايد اين امور توقيف باشد.« 3  
لذا پس از آن همه تالش مردم انقالبي برای تحقق عدالت و امنيت، متأسفانه فرد فاسد 
و نااليق و مستبدتري مثل محمد علي شاه به پادشاهي می رسد و بعد هم كودك نابالغ 
12ساله او ) احمدش��اه( بر تخت سلطنت مي  نش��يند و ده ها صدر اعظم و وزير و حاكم 
بي تدبير و حيله گر و س��تمگر دوباره زمام مناصب امور كشور و از جمله واليت استرآباد 
را به دس��ت می گيرند و دوباره بي قانوني، چپاولگري، بي عدالتي، فقر و گرسنگي، قتل و 
ناامني گسترش مي  يابد و حتي پس از استقرار مشروطيت، مقامات غرب زده پا را فراتر 
گذاش��ته و در جهت دين زدايي و كم رنگ  كردن ارزش هاي اس��المي  گام بر مي دارند؛4 
به طوری كه يكی از نمايندگان مجلس شورای ملی دوره اول � به نام آقا ميرزا فضلعلی � 
در جلسه علنی با صراحت خواستار آزادی مطلق مطبوعات و انتشارات � ولو بر ضد ديانت 

مردم � می شود و می گويد:
با اصول قوانين مشروطه دنيا، در هيچ مملكتی نبايد سانسور و ناظری 

برای انطباعات معين نمايند!5 
از طرف ديگر روس و انگليس هم به خصوص پس از شروع جنگ جهاني اول )1914 تا 
1918 ميالدي( كشور ما را كاماًل قبضه كرده بودند؛ در چنين اوضاعی ديگر اميدي به 
اصالح امور ايران نمی رفت.  به گفته محمدقلی مجد )مؤلف كتاب قحطی بزرگ(، جنگ 

1. همان.

2. همان.
3. مشروح مذاكرات مجلس ملی، دوره  اول، جلسه34، ص34.

4. غالمرضا خاركوهی، همان.
5. مشروح مذاكرات مجلس ملی، دوره  اول، جلسه48، ص48.
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جهانی اول بی ش��ك بزرگترين فاجعه در تاريخ ايران بود؛ زيرا اي��ران بزرگترين قربانی 
اين جنگ بود. و در طول اين جنگ بزرگ، ايران اسفناك ترين تراژدی طول تاريخش را 
به خود ديد، به طوری كه 40 تا 50 درصد جمعي��ت ايران)حدود 10تا 13 ميليون نفر( 
بر اثر قحطی و بيماری جان باختن��د. به عبارت ديگر ايران قربان��ی يكی از بزرگ ترين 
نسل كش��ی های قرن بيس��تم بود و اين فاجعه تماماً به خاطر اشغال كش��ور ما توسط 
متجاوزان روس و انگليس رخ داد. از سوی ديگر در طول همين جنگ، ايران استقاللش 
را از دست داد. بر اساس نوشته دكتر علی اكبر واليتی در كتاب تاريخ روابط خارجی ايران 
در دوره اول مشروطه كه مستند به اسناد قديمی وزارت خارجه ايران می باشد، منطقه 
استرآباد يا استان گلستان فعلی 4 ميليون و 260 هزار كرور تومان از ناحيه قشون روس 
خسارت مالی ديده كه با توجه به اين كه هر كرور تومان معادل 500 هزار تومان است، 
رقم كل خسارات وارده به استان گلس��تان در جنگ جهانی اول 2130 ميليارد تومان 
می شود. تعيين اين خسارت ها پيرو بخش��نامه مورخ 27 مرداد سال 1296ش وزارت 
خارجه ايران به عهده اس��تان ها و »تشكيل كميسيون تعيين خس��ارات جنگ« بوده 
است. شكی نيست كه اين خسارات ش��ايد تقريبی و يا كمی اغراق آميز باشد ولی صرفاً 
بخش های تجاری، كشاورزی، امور زيربنايی، دامداری و اماكن و ساير امور اقتصادی و 
اجتماعی استان گلستان را در بر می گيرد، در حالی كه خسارات روحی و روانی و جانی 
وارده به مردم منطقه و خانه ها و اموالی كه روس ها آتش زدند و به غارت بردند اصاًل قابل 

برآورد ريالی نيست. 1
 در پايان اين نوش��تار باي��د به اي��ن واقعيت تلخ اذع��ان كرد كه ثمره ش��وم دخالت 
منورالفكرها و فراماس��ون ها در نهضت عدالتخواهی و كش��يدن آن نهضت به س��فارت 
انگلس��تان و اعدام و ترور رهبران آن نهضت و بند و بس��ت  ها و بده بستان های انگليس 
و روس بر س��ر ايران، اين بود كه فراماس��ون ها در راه پياده كردن نقش��ه های از پيش 
آماده شده »به تكاپو افتادند و هماهنگ با كارگزاران اس��تعمار به انجام مأموريت هايی 
برخاستند؛ محمدولی خان تنكابنی )س��پهدار(، علی قلی خان بختياری )سردار اسعد(، 
نجف قلی خان بختياری )صمصام السلطنه(، تقی زاده، يپرم خان ارمنی ، جعفر قلی خان 
)سردار بهادر(، ميرزا محمدعلی خان تربيت، حكيم الملك و... از عناصری بودند كه در پی 
همدستی دولت های انگليس و روس به كودتا دست زدند و در راه ريشه كن كردن نهضت 

1. انقالب، مرداد 88، ش62 �61، ص7. 
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عدالتخواهی ملت ايران و برقراری نظام استبدادی در كارپيچ دموكراسی و مشروطه«1 
توطئه كردند و حكومت فراماس��ونری را حاكم كردند و س��رانجام يك مهره بی سواد و 
ديكتاتور به نام رضا پاالنی را از اصطبل انگلس��تان بيرون كش��يدند و بر تخت سلطنت 

نشاندند و به دست او خون مردم را در شيشه كردند.

1. سيد حميد روحانی، »نهضت مش��روطه با محمدعلی ميرزا و بمباران مجلس«، 15خرداد، دوره سوم، ش4، 
ص91�90.





31
5

92
ن 

ستا
 تاب

36 
اره

شم
م 

 ده
ال

 س
وم

ه س
دور

یخ
تار

از 





31
7

يكا
امر

نه 
 كي

ض و
ن بغ

شت
ه دا

 نگ
ده

ی زن
ذير

د ناپ
ردي

 و ت
نی

خمي
ام 

ام
92

ن 
ستا

 تاب
36 

اره
شم

م 
 ده

ال
 س

وم
ه س

دور

امام خمينی و تردید ناپذیری زنده نگه داشتن 
بغض و کينه امریکا

جهان يادگار است و ما رفتنی                                                                      به گيتی نماند به جز گفتنی
درك درست مفاهيم در شمار بخشی از مجاهدت های فكری روزمره ما انسان هاست. 
مردم عادت دارند بعضی چيزها را ستايش كنند، بعضی چيزها را نكوهش؛ به بعضی از 
مسائل مهر بورزند و از بعضی مس��ائل روی برتابند. اين راست است كه گفته اند: بعضی 
از واژه ها و انديشه های مهيج مثل برابری، عدالت، آزادی، حقيقت، سياست، استقالل، 
هويت، انقالب، ظلم ستيزی، مبارزه و امثال آن می توانند اغلب استنباط مفهوم خاصی را 
كه هر يك دارا هستند يا بايد دارا می بودند يا نبايد می داشتند اما به كار رفته اند را با ابهام 
و دشواری مواجه می سازد. ش��ايد برای همين بود كه كنفوسيوس حكيم چينی اصالح 
و تصحيح نام ها را به عنوان نخستين وظيفه دولت مورد توجه قرار داده بود و گفت: اگر 
مفاهيم صحيح نباشند زبان بر مبنای حقيقت اشياء نخواهد بود و اين مسئله به سهم خود 
عليه عدالت و حقيقت خواهد بود و به آشوب، هرج  و  مرج و جنگ و كشمكش می انجامد. 

به تعبير موالنا:
اختالف خلق از نام اوفتاد                                                                        چون به معنی رفت، آرام اوفتاد
بنابراين هر كسی كه بويی از حقيقت به مشامش رس��يده و دوستدار عدالت، امنيت 



از تاريخ
318

دوره سوم سال دهم شماره 36 تابستان 92

و آرامش خلق باش��د می داند كه تالش برای انتقال مفاهيم ظريفی ك��ه از واژه ها اراده 
می شود، می تواند نقش تعيين كننده در بسط و پيشبرد حقيقت داشته باشد.

يكی از آن مفاهيمی كه بعد از انقالب كبير اسالمی آتش بر جان استكبار زد و عادات 
اهل سياست را بر هم ريخت و حتی پای بسياری از كسانی را كه سال ها با شعار مقابله با 
امپرياليسم و مبارزه با اس��تعمار مردم فريبی می كردند، سست و دست آن ها را رو كرد، 

واژه »مرگ بر امريكا« بود.
اگرچه در اين مختصر به دنبال تصحيح نام ها يا مفاهيم نيس��تيم اما آنچه باعث شد تا 
اين گزاره موجز را مقدمه معرفی يك سند جاويد و ماندگار سازيم شبهه افكنی كسانی 
است كه رؤياها و توهمات فردی خود را جايگزين دستاوردهای جمعی يك انقالب اصيل 
تاريخی ساخته اند و از اين طريق می خواهند مرز ميان خيال و واقعيت را در هم آميزند 

و با اين كار آشوب و كشمكش در خلق و جامعه افكنند.
اين ها كسانی هستند كه تا ديروز وقتی دس��تی در قدرت داشتند و بهره بردار تمامی 

روابط قدرت بودند و خوب و بد جامعه را رقم می زدند می گفتند:
امريكا دچار انفعال اس��ت ما بارها اعالم كرده ايم كه آنچه تروريس��م 
س��ازمان يافته دولتی ناميده می ش��ود مربوط به دولت امريكا اس��ت و 
ما هميشه در مقابل سياس��ت های تروريس��تی امريكا خواهيم ايستاد 
و تا هنگامی كه ما ارزش های اس��المی خود را حفظ كرده ايم امريكا با 
ويژگی های خود هم چنان برای ما شيطان بزرگ خواهد بود. شعار مرگ 

بر امريكا شعار استراتژيك برای انقالب اسالمی است.1 
اما امروز ديگران را به هر دليلی متهم به دشمن تراش��ی و ضديت هيستريك با دنيا و 

عامل انزوای جهانی ايران معرفی می كنند. 
اكنون بايد از اين ها پرس��يد مگر چه اتفاق جديدی افتاده اس��ت كه اين گونه ذليالنه 
تمايالت شخصی و آرزوهای فردی خود را به امام منسوب می كنيد و به نيرنگ می گوييد 

كه امام موافق شعار مرگ بر امريكا نبود؟! 
آيا امريكا ديگر نسبت به انقالب اسالمی و ملت ايران دچار انفعال نيست؟

آيا فتنه انگيزی امريكا در عراق، افغانستان، پاكس��تان، بحرين و ساير كشورها افسانه 

1. سخنان ميرحسين موسوی نخست وزير در جلسه شورای سياسی دولت در صبح روز 65/8/22؛ رك: روز شمار 
جنگ ايران و عراق، چهل و چهارم، ماجرای مك فارلين، 21 ش��هريور تا 22آب��ان 65، گردآوری مهدی انصاری، 
يحيی فوزی و ديگران، مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس، تهران، 1380، ص742.)ذيل وقايع روز 1365/8/22، 

ش977(
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است؟
آيا تحريم سی س��اله ملت ايران و بلوكه ك��ردن دارايی های ما و رهب��ری كودتا عليه 
اس��تقالل و تماميت ارضی و حمايت از گروه های خش��ن و تروريست و زدن هواپيمای 
مسافربری و برخورد غير انسانی با اين جنايت و صدها مصيبتی كه بر ملت ايران تحميل 

كرد، افسانه است؟
آيا ديگر تروريسم دولتی توسط امريكا هدايت نمی شود؟

آيا ارزش های اسالمی تغيير كرده است؟
آيا ويژگی های امريكا تغيير كرده است و ديگر برای ملت ايران شيطان بزرگ نيست؟

آيا ديگر شعار »مرگ بر امريكا« شعار استراتژيك انقالب اسالمی نيست؟ 
يا واقعيت آن است كه شما ديگر بر ارزش  های اسالمی نيستيد ولی به دروغ خود را پيرو 

خط انقالب اسالمی و امام معرفی می كنيد؟
به راس��تی چه چيزی از رفتار امريكا با ملت و دولت ايران تغيير كرده است كه اكنون 

ذليالنه مشتاق برقراری رابطه با چنين جنايتكاری هستيد؟
تمامی اين پرسش ها و پرسش های ديگر برآمده از همان گزاره هايی است كه وادادگان 
امروز در نمايش های انقالبی ديروز برای كسب، حفظ و بسط قدرت با هيجانات خاصی 
در ميان مردم مطرح می كردن��د و ما نمونه خيلی كوچكی از اين س��خنان را آورديم تا 
مشخص شود چرا نبايد فريب بازيگران سياس��ت باز را كه اراده ای جز اراده معطوف به 

قدرت ندارند خورد و سرنوشت مملكت را به دست آن ها داد.
برای تنبه، تنبيه و عبرت كس��انی كه اكنون ديگر مورد اعتماد ملت ايران نيس��تند، 
سندی ماندگار كه داللت بر شيطان بزرگ بودن امريكا و استمرار شعار مرگ بر امريكا 
و داشتن بغض و كينه از امريكا به عنوان يك اصل از اصول و مبانی انقالب اسالمی دارد 
و از امام خمينی در اواخر حيات مبارك ايشان به جا مانده است را ارائه می كنيم تا شايد 
بيراهه رفتگان از صراط انقالب اسالمی به مسير انقالب برگردند و آب به آسياب استكبار 
جهانی نريزند و مانند اس��الف خود مانع س��د راه اس��تقالل، آزادی، عزت و سربلندی 

جمهوری اسالمی نگردند. 
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با کاوشگران تاریخ و دانشوران معرفت 

خانم اشرف جناتي عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي گيالن در نامه مفصلي به 
فصلنامه 15 خرداد آورده اند: 

... مي دانيم كه سياست كلي نظام در خصوص رابطه با امريكا همواره به 
طور صريح و واضح، رسماً و علناً اعالم شده است و مسئولين عالي رتبه 
كش��ور هم صدا با ملت غيور ايران همواره تأكيد مي كنند كه مذاكره و 
رابطه با امريكا هيچ نفعي براي ايران ن��دارد و دولت امريكا با اين رابطه، 
صرفاً  به تعميق دش��مني هايش نس��بت به كشور اس��الم و ملت ايران 
مي پردازد؛ با اين اوصاف و با وجود آن همه توطئه، دش��مني و جنايت 
توس��ط دولت امريكا در كش��ورهاي مختلف، جاي بسي تأمل و تعجب 
اس��ت كه برخي هم چنان، در انتظار مذاكره و رابطه با امريكا هس��تند. 
روي همين جهت اظه��ارات اخير جناب آقاي هاش��مي رفس��نجاني 
درباره لزوم تجديدنظر در قطع رابطه با امريكا نيز بسيار تعجب برانگيز 
است. خصوصاً اين اظهارات در شرايطي مطرح شده است كه از يك سو 
در زمان حاضر، كش��ور ما در معرض تهديدات مختل��ف و تحريم هاي 



ش وپاسخ
پرس

324
دوره سوم سال دهم شماره 36 تابستان 92

خصمانه امريكا قرار دارد و از س��وي ديگر در منطقه روحيه مقاومت و 
بيداري اسالمي موج مي زند و احساسات ضداستكباري و ضدامريكايي 
در همه جا مشهود و نمايان است... در اين صورت مذاكره و ارتباط با آن 
چه معنايي مي تواند داشته باش��د؟ موضع پيشين جناب آقاي هاشمي 
]را[... متذكر مي شويم:... به كاردار سوئيس گفتم كه رابطه با امريكا، يك 
رابطه خصمانه است... و تا زماني كه امريكا به اشتباهاتش اعتراف نكند 
و خطاهايش را جب��ران ننمايد تفاهم به وجود نخواه��د آمد... )روزنامه 
اطالعات، 59/5/8، ص1( آيا اظهارات اخير آقاي هاش��مي را مي توان 
به معناي كوتاه آمدن ايش��ان از مواضع پيش��ين خود، در زمان حيات 
امام)ره( دانس��ت؟ در اين صورت علت اين گونه كوت��اه آمدن از مواضع 
قبلي چيست؟... آيا منش��أ اين س��خنان را مي توان تأثير فكر و بينش 

نورچشمي هاي لندن نشين و آقازاده هاي غرب نشين دانست؟... 
با تشكر از س��ركار خانم جناتي؛ بايد يادآور شويم كه شكست پياپي شيطان بزرگ در 
مصاف با ايران در صحنه هاي گوناگون سياسي و نظامي، سردمداران كاخ سفيد را سخت 
كالفه كرده و به چالش كشيده است. آن ها پس از شكس��ت فضاحت بار در لشكركشي 
به عراق و افغانس��تان بر اين اميد بودند كه بتوانند با پول و س��الح گماشتگان خود در 
عربستان، قطر و... و با پرورش تروريست هاي خون خوار و جنايت پيشه و با تبديل برخي 
از كشورهاي اس��المي و عربي به حمام خون اوالً موج بيداري اس��المي را مهار كنند و 
ثانياً ايران را در منطقه و جهان از اقتدار، عظمت و پيشرفت فكري و فرهنگي باز بدارند. 
آنچه در صحنه سوريه مي گذرد مصاف نابرابر جهان خواران، صهيونيست ها و گماشتگان 
حلقه به گوش آنان مانند آل سعود با ملت هاي به پاخاسته و مظلوم منطقه است كه البته 
جز شكست و رس��وايي براي آن ها سودي به همراه نداشته اس��ت و نيروهاي انقالبي با 
مقاومت دليرانه و حماسي خود خواب و آرامش را از كاخ نشينان و فزون خواهان گرفته اند. 
شكست امريكا و صهيونيست ها در نقشه هاي شومي كه در س��وريه دنبال مي كردند و 
پيروزي مقاومت در اين مصاف نابرابر تير خالصي اس��ت كه بر جس��د متعفن و ننگين 
استكبار جهاني زده شد و يأس و نوميدي، وحش��ت و نگراني جهان خواران و مزدوران 
منطقه اي آنان را افزون ساخت. اكنون، ش��يطان بزرگ بر آن است به شكلي به اصطالح 
آبرومندانه! خود را از اين باتالقي كه در آن گرفتار شده برهاند و شكست و عقب نشيني 
خود را با دستاويز مذاكره و تعامل با ايران بپوشاند. از اين رو، مي بينيم كه سرسپردگان 
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به امريكا در ايران و ليبراليست هايي كه رو به سوي غرب دارند و امريكا را قبله گاه خود 
برگزيده و به پرستش شيطان بزرگ دلخوش داشته اند به تكاپو افتاده اند تا زير پوشش 
مذاكره با امريكا و تفاهم و تعامل با آن ابرجنايتكار، رسوايي و شكست فضاحت بار آن را 
الپوش��ي كنند و به خلق عالم چنين بنمايانند كه ايران در برابر امريكا كوتاه آمده و به 

مذاكره و سازش تن داده است! 
اما اينكه چه شده است جناب آقاي هاشمي رفس��نجاني به اين ورطه كشيده شده و 
سردمداري سازشكاران و تس��ليم طلبان را بر دوش گرفته است، به بررسي مفصلي نياز 

دارد كه ما در اينجا به شكل كوتاه و گذرا به آن مي پردازيم:
1.  آقاي هاشمي از نظر فكري از زمان هاي دور، سخت تحت تأثير ليبراليست هايي مانند 
»جبهه ملي« و »نهضت آزادي« بوده است و آن گاه كه با موج انقالب اسالمي و خط امام 
روبه رو شده همانند ديگر ليبراليست ها مانند ابراهيم يزدي، قطب زاده، بني صدر، دكتر 
كريم سنجابي و... با انقالب همراه شده اس��ت. براي روشن شدن اين واقعيت نگاهي به 

برخي از گفته ها و نوشته هاي آقاي هاشمي بايسته است:
الف. او در مصاحبه با يكي از دست پرورده هاي دانشگاه جزيره انگلستان اذعان دارد كه 
در آغاز نهضت انگيزه انقالب و براندازي نداشته و اظهار مي دارد كه اگر شاه به مشروطه 

و قانون اساسي تن  در مي داد ديگر به انقالب نيازي نبود:
... اگر مش��روطه واقعي و قانون اساسي اجرا مي ش��د، حتي اگر متمم 
قانون اساسي كه ش��اه بايد حكومت نكند و سلطنت بكند1 اجرا مي شد 
و اين اتفاق مي افتاد و موارد ديگر را هم مراعات مي كردند فكر مي كنم 
بخشي از خواسته ها هم تخفيف مي يافت و با آمدن مردم به صحنه... به 
شيوه دموكراتيك به اهداف مي رسيديم و در اين صورت نياز به انقالب 

كردن نبود...2
در صورتي كه در آن روز و روزگار حتي طالب مبتدي حوزه هاي علمي كه س��ر در راه 
امام گذاشته بودند به كمتر از سرنگوني شاه خرسندي نمي دادند و بسياري از مبارزان 

اسالمي، خواهان برپايي حكومت اسالمي بودند.3
ب. نقش��ه نامبرده براي دور زدن امام و ملت ايران، ساخت و پاخت با شيطان بزرگ و 
آوردن مك فارلين به ايران نشان ديگري از روحيه و انديشه ليبرال منشانه اوست، كه اگر 

1. شعار ليبراليست هاي جبهه ملي و نهضت آزادي.
2. صادق زيباكالم، هاشمي بدون روتوش، روزنه، 1387، ص55.

3. در اين باره رك: نهضت امام، ج4.



ش وپاسخ
پرس

326
دوره سوم سال دهم شماره 36 تابستان 92

در آن مقطع امام دست رد بر س��ينه نامحرم نمي زد و آن نقشه را نقش بر آب نمي كرد، 
شايد جناب آقاي هاشمي مي توانس��ت دانسته يا ندانس��ته امريكا را از پنجره به درون 

بكشاند و دروازه كشور را بر روي چپاولگران امريكايي بگشايد. 
پ. پيشنهاد او به امام در سال 1362 و نامه به امام در سال 1366 و درخواست حذف 
شعار مرگ بر امريكا نشاني آشكار از موضع ليبراليستي او دارد.1 او اگر مردمي فكر مي كرد 
و با مردم همراه و هم صدا بود هيچ گاه چنين پيشنهادي به امام نمي داد. اين ليبراليست ها 
هستند كه هميشه راهشان از مردم جداست، نه زبان مردم را برمي تابند و نه راه مردم را 

باور دارند و هميشه از شعار قرآني »مرگ بر امريكا« رنج مي برند. 
به رغم ادعاي دروغ آقاي هاش��مي و برخي از نوچه هاي او، مبني بر اينكه امام با حذف 
شعار مرگ بر شوروي موافقت كردند، محمد هاشمي در گفت وگويي با ويژه نامه حضور 

در 26 بهمن 1387 اظهار كرده است: 
... يك بار حادثه اي در تلويزيون در بخش خب��ر اتفاق افتاد. آن زمان 
ش��عارها اين بود: »مرگ بر امريكا، مرگ بر شوروي، مرگ بر منافقين و 
صدام«. يك ش��ب من ديدم شعار مرگ بر ش��وروي را حذف كردند، از 
بچه ها پرس��يدم كه چرا حذف كرديد؟ گفتند از بيت امام به ما گفتند. 
احمدآقا از بي��ت زنگ زد كه امام ب��ا تو كار دارد؛ خدمت امام رس��يدم 
فرمودند اين شعار را چه كسي حذف كرده است؟ گفتم بچه ها گفتند كه 
از بيت دستور آمده است. امام فرمودند چه كسي؟ گفتم نمي دانم. امام 
عصباني ش��دند و اعضاي بيت را صدا كردند، همه در رفتند و هيچ كس 
خدمت امام نيامد. بعد به من فرمود از اين به بعد چيزي از قول من گفتند 

بيا از خود من بپرس...2
پرسشي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه اعضاي بيت امام را چه كساني بر آن 
مي داشتند كه بدون رخصت امام و مرحوم حاج سيد احمدآقا چنين دستوري به صدا و 
س��يما بدهند. بي ترديد خود اعضاي دفتر چنين انگيزه اي نداشته اند كه بدون نظر امام 

1. دأب امام همواره چنين بود كه به پيشنهادهاي پوچ و بي مايه هرگز بها نمي داد و حتي آن را در خور رد و نفي 
نمي ديد. از اين رو به مصداق جواب... خاموشي است، در برابر اين گونه اظهارنظرهاي بي خردانه و ناپخته بي اعتنا 
مي گذشت. آقاي هاشمي براي فريب مردم، اين سكوت و بي اعتنايي امام را عالمت رضا وانمود مي كند. در صورتي 
كه در آن هنگام خوب مي دانسته است كه نظر امام منفي است؛ زيرا اگر او س��كوت امام را در آن روز عالمت رضا 
پنداش��ته بود بي ترديد به هر نحوي بود آن را در ميان جامعه مطرح مي كرد و مي كوشيد مردم را از شعار مرگ بر 

امريكا بازدارد.
2. ويژه نامه حضور، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، ص140.
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و خودسرانه به چنين كاري دس��ت بزنند. آيا از اين گزارش به دست نمي آيد كه جناب 
هاشمي از آن زمان ها تالش داشته است كه در ميان افراد بيت امام نفوذ كند و نقشه ها 
و انديشه هاي خود را به دس��ت آن ها به اجرا درآورد؟! نكته ديگري كه از اين گزارش به 
دست مي آيد اين است كه امام نسبت به شعارهاي مردمي و انقالبي تا اين پايه حساس و 
جدي بوده است كه حتي از حذف شعار مرگ بر شوروي عصباني شده و سرپرست صدا 
و سيما را احضار كرده و توضيح خواسته اس��ت. آيا اين ابرمرد تاريخ امكان داشت كه با 

حذف شعار مرگ بر امريكا موافقت كند؟
ت. ارتباط ويژه، مش��تاقانه و خارج از عرف ديپلماسي آقاي هاش��مي با قاتالن بيش 
از 600 زائر بي گناه ايراني در خانه خدا و مغازله سياس��ي او با آل سعود، نه تنها ماهيت 
ليبراليستي او را آشكار مي سازد بلكه بيگانگي و بي تفاوتي او را نسبت به سرنوشت مردم 
ايران به نمايش مي گذارد. آقاي هاشمي اگر كوچك ترين پيوندي با ملت ايران داشت، 
نمي توانست با قاتالن پليد زائران بيت اهلل الحرام هم س��فره و همدم شود و با آنان روابط 

گرم و نزديكي داشته باشد. 
ث. پشتيباني از سازمان منافقان، همراه با برخي از سران نهضت آزادي و بها ندادن به 
ديدگاه امام، نشان ديگري از هم فكري جناب آقاي هاشمي با ليبراليست ها و ناباوري او 
به اصل واليت فقيه و خط امام است. تا روزي كه برخي از سران گروه ليبراليستي مانند 
مهندس سحابي، ابراهيم يزدی، قطب زاده و... از سازمان يادشده پشتيباني مي كردند، 
جناب آقاي هاشمي نيز از ياري و پشتيباني آنان دريغ نداشت و پروا نمي كرد و آن گاه كه 
سازمان تغيير ايدئولوژي داد، او نيز مانند همه ليبراليست ها از ياري آن ها دست كشيد.

2. عامل ديگري كه جناب آقاي هاشمي را به خط سازش و كرنش كشانده و در راه كنار 
آمدن با امريكا به تكاپو واداشته است، نداشتن پايگاه مردمي و دور شدن از راه ملت است. 
او به خوبي دريافته است كه در ميان ملت ايران، ديگر آبرو و اعتباري ندارد. مردم از مكتب 
امام درس انقالب آموخته و آگاهي عميقي به دست آورده اند؛ از اين رو، آن كساني را كه 
كژراهه مي روند و دودوزه بازي مي كنند از خود مي رانند. ملت ايران ساليان درازي است 
كه به جناب آقاي هاشمي پشت كرده و او را طرد كرده اند؛ از اين رو، او در انتخابات دوره 
مجلس ششم در رديف سي  و يكم قرار گرفت و در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري 
با »نه« قاطع و صريح ملت ايران روبه رو شد. آقاي هاشمي امروز به علت رفتار غيرصادقانه 
با ملت ايران خود را بيش از هر زمان ديگر، جدا از مردم مي بيند و مي داند اين نااهالني 
كه امروز دنبال او به راه افتاده اند و براي او سينه مي زنند همان هايي هستند كه چندي 
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پيش او را »عالي جناب سرخ پوش« مي خواندند! امروز نيز از او به عنوان ابزار بهره برداري 
مي كنند و اگر فردايي � خداي نخواسته � به قدرت دس��ت يابند در سربه نيست كردن 
او درنگ نمي كنند. او براي جبران اين كاستي و بي اعتباري و نداشتن تكيه گاه مردمي 
تالش مي كند در ميان قدرت هاي برون مرزي براي خوي��ش تكيه گاهي بيابد و از ياري 

آن ها برخوردار شود كه البته آب در هاون مي كوبد.
اين ش��يوه همه عناصر بيگانه از ملت هاس��ت كه تالش دارند پش��توانه خارجي براي 
خود بيابن��د و از پش��تيباني بيگانگان برخ��وردار ش��وند. ام��روز ليبرال دموكرات ها و 
روشنفكرمآب ها در ايران با اينكه در نظام اس��المي از همه مزاياي زندگي برخوردارند، 
سروسري با غرب دارند و منادي انديشه و فرهنگ بيگانه اند؛ چون خود را در ميان مردم 
ايران ساقط مي بينند از اين روز ناگزيرند براي بيگانگان مجيزگويي  كنند. اراجيف آنها را 

تكرار  كنند تا از پشتيباني آن ها برخوردار باشند. 
3. رفاه طلبي، آسايش و آرامش خواهي عامل ديگر نزديك شدن به بيگانگان و سازش با 
آن هاست. كساني كه با آسودگي، رفاه طلبي و زندگي شاد و شيرين دلبستگي دارند هرگز 
و هيچ گاه نمي خواهند پيامدها و دردسرهاي درگيري با جهان خواران و فزون خواهان، 
به زندگي اشرافي آن ها آسيب بزند؛ از اين رو، تالش مي كنند روحيه انقالبي و مقاومت 
را در ميان ملت ايران كاهش دهند، مردم را به بي تفاوتي بكش��انند،  آرمان هاي انقالب 
اسالمي را به موزه بفرس��تند، به دوران س��ياه و نكبت بار حاكمان طاغوتي برگردند، تا 
دشمن به خواسته هاي خود برسد و به زندگي بي دغدغه آنان آسيبي نرسد. چه پندآموز 

و عبرت انگيز است هشدار امام )س(، آنجايي كه اعالم مي دارد: 
... آن ها كه تصور مي كنند مبارزه در راه استقالل و آزادي مستضعفين 
و محرومان جهان با س��رمايه داري و رفاه طلبي منافات ندارد با الفباي 
مبارزه بيگانه اند و آن هايي هم كه تصور مي كنند سرمايه داران و مرفهان 
بي درد با نصيحت و پند و اندرز متنبه مي ش��وند و به مبارزان راه آزادي 
پيوسته و يا به آنان كمك مي كنند آب در هاون مي كوبند. بحث مبارزه و 
رفاه و سرمايه، بحث قيام و راحت طلبي، بحث دنياخواهي و آخرت جويي 
دو مقوله اي است كه هرگز با هم جمع نمي شود و تنها آنهايي تا آخر خط 

با ما هستند كه درد فقر و محروميت و استضعاف را چشيده باشند...1
4. وجود نيروهاي غرب باور، بيگانه پرس��ت و ليبرال منش در دور و بر جناب هاش��مي 

1. صحيفه امام، ج21، ص86.
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به ويژه آقازاده ها و نورچش��مي هاي بيگانه از انقالب و راه ملت، نقش بسزايي در كشيده 
شدن جناب هاشمي به خط سازش، كرنش و تسليم دارد، اين عناصري كه امروز گرداگرد 
هاشمي حلقه زده و براي او دلسوزي مي كنند در گذشته، آقاي شيخ حسينعلي منتظري 
و جناب كروبي و... را با وسوسه هاي شبانه روزي و شست وشوي مغزي به بيراهه كشاندند 
و به روز س��ياه نش��اندند و از امام و امت جدا كردند و مصداق »خس��ر الدنيا و االخره« 

ساختند. 
5. ضعف روحي و جبن ذاتي از عوامل ديگر گرايش جناب هاشمي به سازش با شيطان 
بزرگ است. اين ضعف و كاس��تي در بيشتر كساني كه با انديش��ه هاي ليبراليستي خو 
دارند و جهان را با عينك مادي مي نگرند به ش��دت اس��توار اس��ت. در دوران حكومت 
ليبرال دموكرات ها به محض اينكه اعالم مي ش��د كه ناو جنگي انگلس��تان يا امريكا به 
سوي خليج فارس حركت كرده است، اين خودباختگان دست ها را به عالمت تسليم باال 
مي بردند. فراموش نكنيم آن گاه كه امريكا هواپيماي مسافربري ايران را زد، آقاي هاشمي 
به پشت تلويزيون آمد و در حالي كه بغض گلوي او را گرفته بود اعالم كرد كه پيام امريكا 
را دريافت كردم!! اين جبن و ترس و خودباختگي ياران نايار امام بود كه آن ابرمرد نستوه 
را ناگزير ساخت جام زهر را سر بكشد و به سبب سركشيدن جام زهر از پاي درآيد و كمتر 

از گذشت سالي ديده از جهان فرو بندد. 
اكنون نيز به نظر مي رسد كه تس��ليم طلبان برآن اند كه به دست جناب هاشمي تنها 
استوانه استوار استقالل و عظمت ايران، رهبر معظم انقالب اسالمي را نيز در راه سازش 
با ش��يطان بزرگ به نوش��يدن جام زهر ناگزير س��ازند تا براي بازگشت سرجوخه هاي 
عربده كش امريكايي و تاخت و تاز آنان بر ايران مانع و رادعي در كار نباش��د؛ غافل از آن 
كه امروز ديگر جناب هاشمي در آن جايگاهي قرار ندارد كه دشمنان بتوانند به دست او 
نقشه هاي خود را به اجرا درآورند و ضربه هاي جبران ناپذيري بر انقالب اسالمي بزنند. 

ان ربك لبالمرصاد � و اهلل من ورائهم محيط.
والسالم




