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سیاست قبیله ای و تبارشناسی استراتژی 
»نرمش چرخشی« دولت اعتزال! 

سخن سردبیر

َمن َغّرتُه االمالی َکّذبَتُه االجاُل 
کسی که آرزوهايش او را فريب دهد فرصت ها نیز به او دروغ می گويند.
امام علی)ع(1

مقدمه 
هر جامعه ای در حیات سیاسی خود مانند يک رود زنده با تظاهرات عمقی و سطحی 
بی شماری س��روکار دارد. آنچه عمقی است کمتر ظاهر می ش��ود و به همین اعتبار به 
ندرت ناظران و ديده بانان سیاست به آن توجه می کنند و به صورت عمیق و دقیق بدان 
می پردازند و آنچه سطحی است توجه همه را به خود جلب می کند و بیش از ارزش واقعی 
نمايانده می ش��ود. آدم ها چون تظاهرات عمقی را نمی بینند و يا توانايی ديدن آن ها را 
ندارند، يا درباره آن ها سکوت می کنند يا با جهالت آن ها را ناچیز جلوه می دهند و ارزش 
ناشی از تظاهرات سطحی را بیش از واقع ارزيابی می کنند. در اين خلع و لبس ها نقش 
اساس��ی را گروه ها و احزاب سیاسی و رس��انه های جمعی و تبلیغات فراگیر آن ها بازی 
می کنند. آن ها با تبلیغات وس��یع تالش می کنند تظاهرات عمقی از چشم تحلیل گران 

1. غررالحکم و دررالکلم، ترجمه لطیف راشدی و سعید راشدی، قم، پیام علمدار، 1388، ص750، حديث 8105.
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سیاست پنهان بماند و عالئم عمومی تغییرات، جای عالئم اختصاصی را بگیرد. 
عالئ��م عمومی دگرگونی ه��ای اجتماع��ی در اغلب جنبش ها مش��ترک هس��تند و 
جنبش های اجتماعی را که مهم ترين نش��ان دگرگونی های اجتماعی است نمی توان با 
مطالعه عالئم عمومی شناس��ايی کرد و آن ها را از هم تشخیص داد. مانند بیماری ها که 
اغلب آن ها در عالئم عمومی مشترک هستند و هیچ پزشک حاذقی نمی تواند از طريق 
مش��اهده يا مطالعه عالئم عمومی مثل تب، لرز، بی حالی، بی اش��تهايی، زردی و امثال 
اين ها که در اغلب بیماری های معمولی و مزمن مش��ترک هستند، توفیق درمان بیمار 

را به دست آورد.
ش��ناخت دقیق دگرگونی ه��ای اجتماعی مانند ش��ناخت بیماری ها نی��از به عبور از 
تظاهرات س��طحی و تمرکز بر مطالعه تظاهرات عمقی دارد. تظاهرات سطحی تنها به 
ما نشان می دهد که دارد اتفاقاتی می افتد که اگر به دقت رصد نگردد و ديده بانی نشود 
ممکن اس��ت نظام دچار مشکل ش��ود اما هیچ گاه به ما نمی گويد که اين اتفاقات از چه 
جنسی است. همان طور که عالئم عمومی بیماری ها به ما هشدار می دهد که در جسم 
و جان ما دارد اتفاقاتی می افتد اما هیچ گاه به ما نمی گويد که اين اتفاقات از چه جنسی 
است؟ آيا يک سرماخوردگی ساده و معمولی است يا نشان از يک بیماری مزمن و مخرب 

دارد؟
هدف اصلی اين مقاله آن است که به ما تلنگری بزند تا ويژگی های احتمالی بعضی از 
اتفاقات عمقی را که در کش��ور ما در حال وقوع است به دقت نظاره کنیم و چهره واقعی 
افسانه های جديدی که تحت عناوين موجه و معتدل و در قالب استراتژی های سیاست 
داخلی و خارجی در حال شکل گیری هستند را با بصیرت ديده بانی نمايیم. افسانه هايی 
که همیشه در قالب پوشش های موجه و عوام پسند سر بر می آورند و اعتماد مردم را به 
خود جلب می کنند لیکن بدان سان که می نمايند يا رس��انه های گروهی می نمايانند با 

واقعیت های اين نمايش ها در حد باورنکردنی ناهمساز نشان می دهند. 
برای اين که تصور نکنیم اينها اتفاقاتی ع��ادی و طبیعی در فرآيند گذار از يک دولتی 
به دولت ديگر اس��ت می توانیم با رجوع به همین دوره های گذار، تظاهرات س��طحی و 
تفاوت های بنیادين آن با تظاهرات عمق��ی را به دقت ارزيابی کنی��م. ملت ما به اندازه 
کافی مستندات تاريخی، حتی در همین سه دهه اخیر در اختیار دارد تا با چشمانی باز و 
حاضر و ناظر در صحنه، اين وقايع را ديده بانی نمايد. دولت های گذشته با همه خوبی ها 
و نقص هايش��ان به ما فهماندند که اعتماد به آن ها و کارگزارانشان به معنای سلب حق 
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نظارت و ديده بانی مردم و مخصوصاً رسانه ها و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی از سیاست ها، 
تصمیم سازی ها، انتصاب ها و بده بستان های سیاست داخلی و خارجی نیست. 

حتی اگ��ر چنین مس��تنداتی وجود هم نداش��ت، باز ب��ه دلیل تفاوت ه��ای عجیبی 
که بین تظاهرات س��طحی و دگرگونی های عمقی دولت آقايان موس��وی، هاش��می، 
خاتمی و احمدی نژاد با گوشت و پوست احساس ش��د ملت ما حق داشت که رفتارها، 
تصمیم گیری ه��ا، برنامه ها و سیاس��ت های داخل��ی و خارجی دولت آق��ای روحانی و 

دولت های آينده را عمیق تر از گذشته ديده بانی نمايد. 
زيرا ملت ما در سه دهه گذشته با چشمان خود ديد که چگونه تصاوير نمايشی دولت 
سازندگی و کارگزارانش و اصالح طلبی »خاتمیس��م« و خدمه هايش و انقالب سوزی و 
جنبش سازی »موسويسم« و همپالکی هايش و خلوص گرايی آخرالزمانی احمدی نژاد 
و محفل هايش، بدان سان که رس��انه های داخلی و خارجی با بوق و کرنا بدان پرداخته 
بودند با واقعیت های اين تصاوير ناهمساز بود و بیش از آن که دل ملت ايران را شاد سازد 
و مشکلی از مشکالت کشور را حل نمايد در نهايت با س��رود تحسین امريکا، انگلیس، 
صهیونیسم، منافقین شقی، سلطنت طلب های متعفن، فرق ضاله و مضله و ساير دشمنان 
قس��م خورده ملت ايران و ضد انقالبیون رذل داخل و خ��ارج و منحرفین فرصت طلب 

بدعت ساز، همراه شد.
ملت ايران با چش��مان خود ديد چگونه س��رکرده های اصالح طلبی و خدمه هايشان، 
که در تظاهرات س��طحی و ظاهری انتخابات هفتم رياس��ت جمهوری، خود را رسوالن 
نجات ايران! از سیطره اس��تبداد و ناکارآمدی و اش��رافی گرايی رئیس دولت سازندگی 
می نماياندند و او را اکبر شاه، پدرخوانده و عالی جناب س��رخ پوش می دانستند، پس از 
رسیدن به قدرت، گرفتار توهم انقالب از باال شدند و خیلی زود و راحت تظاهرات عمقی 
خود را برمال کردند و گفتند که منابع مش��روعیت هاي نظام جمهوري اسالمي کار ايي 

خود را از دست داده است.
آن ها ک��ه بیش از هم��ه از خزائن آرمان های انقالب اس��المی و ام��ام خمینی و ملت 
ايران برای رسیدن به قدرت، اس��تحصال کرده بودند، منافقانه اعالم کردند که به دلیل 
اس��تحصال بي رويه و خش��ن از منابع مش��روعیت کاريزمايی امام و مشروعیت سنتی 
روحانیت در ايران اين منابع ناکار آمد شده اند و ما براي بقاي خود بايد از منبع عقالني � 
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قانوني قدرت يعني »جمهوريت نظام« نه »اسالمیت نظام« استحصال کنیم.1 در حقیقت 
مدعیان اصالح طلبی اگر چه در ظاهر دم از امام و انقالب اسالمی می زدند اما در باطن و 

عمق افکار و انديشه های خود، اعتقادی به آنچه در ظاهر می گفتند نداشتند.
از نظر آن ها نظام جمهوري اسالمي سه منبع مشروعیت داشت:

1. ادامه مشروعیت انقالبي امام؛
2. منابع سنتي مشروعیت که شبکه روحانیت در پشت سر آن قرار دارد؛

3. مشروعیت عقالني � قانوني که به واس��طه جمهوريت و حضور مردم به وجود آمده 
است.2

اين تقسیم بندي نوعی تقلید س��اده لوحانه  از تقس��یم بندي هاي ماکس  وبر در حوزه 
جامعه شناسي سیاسي بود و مبناي مشروعیت را مبتني بر سه مرتبه از اقتدار و سیادت 
تعريف مي کرد: سیادت عقالني، سیادت سنتي و سیادت کاريز مايي.3 وبر معتقد بود که 
بشر در عصري زندگي مي کند که ديگر مبناي اقتدار کاريز مايي و سنتي توانايي باز تولید 
فرهنگي و سیاسي ندارند، لذا تنها منبع مش��روعیت اقتدار در عصر مدرن منبع اقتدار 

عقالني است.
منافقان جديد در جمهوري اسالمي به اين نتیجه رسیدند که دو منبع اولیه مشروعیت 
در ايران يعني ادامه مشروعیت انقالبي امام و منابع سنتي مشروعیت که شبکه روحانیت 
در پشت سر آن قرار داشت، ناکار آمد ش��ده اند؛ به اين دلیل که استحصال بي رويه اي از 
آن ها انجام گرفته است و هر منبعي که استحصال آن را خشن و بي رويه کنیم ناکار آمد 
مي شود. بنابراين منابع کاريزماتیک قدرت و منابع سنتي قدرت )اسالمیت نظام(4 ديگر 
ارزشی ندارد و بايد دور ريخته شود. تمام تظاهرات عمقی دولت خاتمی بر اساس چنین 
اعتقاداتی می چرخید و چه خسارت های سنگینی که بر نظام جمهوری اسالمی وارد نکرد 
و اگر نبود ديده بانی های مقام معظم رهبری و بیداری های مردم، معلوم نبود امروز ما با 

چه شکلی از نظام های سیاسی استبدادی وابسته به غرب روبه رو بوديم. 
مستندات مذکور تنها نمونه ناچیزی از صدها نمونه است که به ما می آموزد نبايد فقط 
به تظاهرات سطحی دولت ها و کارگزاران آن ها توجه کرد بلکه بايد عمق اين تظاهرات 

1. رک: سعید حجاريان، تالقي جمهوريت و مشروطیت، مجموعه انتخاب نو، تحلیل هاي جامعه شناسانه از واقعه 
دوم خرداد، به کوشش عبدالعلي رضايي و عباس عبدي، تهران، طرح نو، 1377، ص65.

2. حجاريان، همان، ص65.
3. رک: ماکس وبر، اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهري و ديگران، تهران، مولي، 1374، ص267 به بعد.

4. حجاريان، همان، ص66 � 65.
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را نیز ديد.
اکنون دولت يازدهم با انبوهی از شعارهايی که بیانگر تظاهرات سطحی اين دولت است 
بر مسند خدمت )نه قدرت( در کشور ما تکیه زده اس��ت. رئیس اين دولت و کارگزاران 
آن، چهره های ناشناخته ای در کشور نیستند که نتوان با افکار و انديشه های آنان رابطه 
برقرار کرد و همسازی و س��ازگاری سطوح ظاهری و س��طوح عمقی باورها، برنامه ها و 
رفتارهای آنه��ا را به آزمون گذاش��ت. رئیس جمهور محترم هم از جنبه کار سیاس��ی، 
هم از جنبه کار فکری و فرهنگی و هم از جهت کار اجرايی در طول س��ه دهه گذش��ته 
در خدمت جمهوری اسالمی ايران بوده اس��ت. مهمترين نهادی که می توان با مطالعه 
تولیدات آن به سطوح ظاهری و عمقی دولت يازدهم و کارگزارانش اعم از وزرا، معاونین، 
مش��اوران، تصمیم س��ازان و تئوری پردازان رسید مرکز تحقیقات اس��تراتژيک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اس��ت. به ويژه در ده س��ال اخیر، بخش اعظم تولیدات فکری، 
سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و راهبردی اين مرکز به سرپرستی، نظارت، سفارش و تأيید 
رئیس جمهور و کسانی انجام پذيرفته است که اکنون مسئولیت های استراتژيک دولت 
يازدهم بر دوش آن ها گذاشته شده است؛ مثل: نهاونديان، واعظی، ربیعی، سلطانی فر، 
نوبخت، صالحی امیری، آش��نا، س��ريع القلم1 و... در کنار اين ها بخ��ش قابل توجهی از 
محققان، کارشناسان و برنامه نويسانی قرار دارند که قباًل تمامی آن ها در خدمت اهداف 
و سیاس��ت های مرکز بودند و اکنون دولت از آن ها در بدنه فک��ری و اجرايی خود بهره 

می گیرد و يا در آينده بهره خواهد گرفت. 
با تفاصیل مذکور، توصیه راهبردی ای که عقل سلیم و تجربه تاريخی ما ارائه می دهد آن 
است که اگر می خواهیم مانند دولت های گذشته، گرفتار تناقض های احتمالی سطوح 
ظاهری و سطوح عمقی کارگزاران دولت يازدهم نگرديم و ملت ما برای آن هزينه های 
سنگین پرداخت نکند منشورات مرکز تحقیقات استراتژيک مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در دوران رياس��ت آقای دکتر روحانی بر اين مرکز به دقت رصد گردد تا شناخت 
دقیق تر و عمیق تری از برنامه های استراتژيک رئیس جمهور و کارگزاران همراه ايشان 
در حوزه های مختلف، به  ويژه در سیاست خارجی پیدا نمايیم. اين رصد برای رسانه ها و 

1. گفته می شود به ظاهر از مشاورت عالی رئیس جمهوری به دلیل گاف های اخیری که داده ، کنار گذاشته شده 
است. اما بی ترديد امثال آقای سريع القلم که سال هاست در مرکز تحقیقات استراتژيک، برنامه سازی و پژوهش های 
راهبردی انجام داده است و ش��اکله فکر مرکز با توصیه های ايش��ان مخصوصاً در حوزه سیاست خارجی و مسائل 
مربوط به توسعه شکل گرفته و تأثیر وی مخصوصاً پیرامون رابطه پارادوکسیکال بین توسعه و استقالل در افکار و 
انديشه ها و نوشته های رئیس جمهور رسوخ دارد، اگرچه ممکن است از نظر فیزيکی در بدنه دولت نباشند ولی روح 

و روان انديشه و افکارشان تصمیم سازی ها و سیاست  گذاری های دولت را در نفوذ خود دارد.
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محققانی که دل در گرو انقالب اسالمی دارند و قلبشان برای نظام جمهوری اسالمی و 
ارتقا ملت ايران می تپد، يک ضرورت تاريخی است و به دولت کمک می کند تا تظاهرات 
سطحی مجموعه خود را با تظاهرات عمقی که ممکن است از چشم ناظران پنهان مانده 

و تبديل به يک آفت مزمن شود، همسان نمايد.
نگارنده به عنوان دانشجوی سیاست معتقد است که استراتژی دولت يازدهم به ويژه در 
حوزه توسعه و سیاست خارجی، آرمان های منتشرشده مرکز تحقیقات استراتژيک در 
دهه گذشته است. می توان از اين آرمان ها تحت عنوان استراتژی »نرمش چرخشی« ياد 
کرد. اين استراتژی اقتضائات و صورت بندی هايی دارد که نپرداختن به آن ممکن است 
برای نظام جمهوری اسالمی ايران به ويژه در سیاس��ت خارجی پیامدهايی را به همراه 
داشته باشد. حداقل پیامد اين اس��تراتژی در حوزه سیاست خارجی اعتزال يعنی کنار 
رفتن از مناقشاتی است که به نوعی با هر سه سطح منافع ملت و نظام جمهوری اسالمی 

ايران، يعنی منافع حیاتی، منافع حساس و منافع محیطی رابطه مستقیم دارد.
در اين مختصر تالش می کنم دو ويژگی برجسته چنین دولتی را تبیین کنم.

ویژگی اول: دولت اعتزال، سیاست قبیله ای و قبیله گرایی سیاسی
از همین ابتدا بايد خواننده را متوجه اين نکته کرد که اين مقاله به دنبال آن نیست که 
اوضاع فعلی درون دولت و تصمیم سازی های آن را با استفاده از شخصیت رئیس جمهور 
و خصوصیت های فکری و ايدئولوژيک نس��ل فعاالن حزبی و محفلی هم دوره و هم  رأی 
ايش��ان توضیح دهد؛ زيرا به نظر نگارنده ويژگی های ش��خصی محفل های سیاس��ی و 
خصوصیت های نس��لی مظاهر قدرت در کش��ور م��ا، فقط تا بدين حد نقش��ی مهم در 
فراگردهای تاريخی چرخه سیاس��ت ايفا می کنند که با امکان ه��ا و صورت بندی های 
چنین فراگردهايی منطبق باش��ند. اين امکان ها و صورت بندی ها به تعبیر دقیق رهبر 
معظم انقالب عموماً وابسته به قبیله گرايی سیاسی اس��ت و با فراز و فرود عصبیت های 
قبیله ای در حوزه سیاس��ت که گروه ها، احزاب و جريان های سیاسی را تولید و بازتولید 
می کند، پايین و باال می شوند. بنابراين تا مادامی که ويژگی های شخصیتی، تحت تأثیر 
اين عصبیت های قبیله ای باشند، توانايی تولید قدرت، نظريه و سرمايه اجتماعی ندارند 
و صرفاً مصرف کننده محض در اين حوزه ها هستند. مگر اين که مثل معمار کبیر انقالب 
اس��المی امام خمینی از حوزه سیاس��ت قبیله ای خارج ش��وند و با آرمان ها و باورهای 

فراقبیله ای مثل آرمان های اسالمی رابطه برقرار نمايند.
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بنابراي��ن مقاله حاضر نام ش��خصیت ها را فقط بدان جهت می برد ک��ه آن ها مأموران 
ش��به حزبی و عامل ارتباط قدرت و عصبیت های قبیله ای سیاست و مظهر پديده های 
خاص و زودگذر در فرآيند قدرت می باشند و با فراز و فرود عصبیت های کسب، حفظ و 
بسط قدرت، پايین و باال می شوند. همان  طوری که رهبر معظم انقالب تأکید کردند، در 
رفتار قبیله ای، تأيید يا تخطئه اقدامات افراد بر اساس ماهیت عمل آن ها انجام نمی شود 

بلکه انتقاد و يا تعريف از افراد به نحوه وابستگی آن ها به قبیله مورد نظر مرتبط است.1
اگر دنبال نمونه هايی برای اين ادعا باشیم رفتارهای متناقض جريان مدعی اصالح طلبی 
و عمله های وابس��ته به آن در مورد پدرخوانده خود يعنی رئیس دولت سازندگی آقای 
هاشمی رفسنجانی در انتخابات موسوم به دوم خرداد و بعد از آن و تنزل مقام و موقعیت 
وی تا حد آمر قتل ه��ای زنجیره ای و پايه گذار اس��تبدادی به مراتب بدتر از اس��تبداد 
رضاخانی در رسانه های دوم خردادی، توسط لمپن های سیاسی چون سعید حجاريان، 
اکبر گنجی، ابراهیم نبوی، مصطفی ت��اج زاده، مرتضی کاظمیان، کديور، و امثال اين ها 
و س��پس چرخش های صدوهش��تاد درجه ای در دولت نهم و دهم و مجیز گويی هايی 
اس��طوره ای از همان پدرخوانده ای که در تمام دوران س��لطه دوم خردادی ها بر دولت 
و رسانه های جمعی، کسی جرئت نوش��تن حتی يک کلمه در دفاع از ايشان را نداشت؛ 
بهترين نمونه و مؤيد آن است که به راستی تأيید يا تخطئه اقدامات افراد بر اساس ماهیت 

عمل آن ها انجام نمی شود بلکه به نحوه وابستگی آن ها به قبیله مورد نظر مرتبط است.
اين بحث از آن جهت مطرح ش��د تا گفته ش��ود هر دولتی که تحت تأثیر قبیله گرايی 
سیاسی و سیاس��ت قبیله ای در ايران ش��کل بگیرد بی ترديد دولتی است که به اعتزال 
کشیده خواهد شد. دولت اعتزال اگرچه ممکن است در تظاهرات سطحی خود پیوسته 
از اعتدال و فراگیری و فراجناحی و امثال اين ها س��خن بگويد ولی در تظاهرات عمقی 
به گوشه ای پرتاب خواهد شد و آرام آرام راه خود را از راه مردم و راه انقالب جدا خواهد 
کرد و بخش اعظمی از پش��توانه های حمايتی دولت از بین خواهد رفت. از آن جايی که 
نشانه های قبیله گرايی هم در آموزه های مرکز تحقیقات استراتژيک، هم در نوشته های 
رئیس جمهور محترم و هم در رفتارهای دولت يازدهم به ويژه در حوزه سیاست خارجی 
قابل مشاهده اس��ت بايد تأکید کرد که آفت اعتزال در کمین اين دولت نشسته است و 
آن را به همان مسیری خواهد برد که دولت های گذشته را در پاره ای از امور به دام خود 

1. حضرت آيت اهلل خامنه ای در ديدار با مسئوالن نظام، 16 /1390/5.
 http://asremrooz.ir/vdci.vaqct1awvbc2t.html
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کشید.
متأسفانه نزديکی دولت به بعضی از جريان های منفور و مطرود در میان ملت و انتخاب 
بعضی از افراد که در حافظه تاريخی ملت ايران موقعیت مناسب و قابل دفاعی به ويژه در 
فتنه 88 ندارند، به عنوان وزير، مشاور و معاون، توهمات بسیاری را در غرب و نوچه های 
داخلی آن ها برانگیخته است که دولت يازدهم مانند دولت دوم خرداد نه تنها از سیاست 
قبیله ای مانند اس��الف خود پیروی می کند بلکه در آينده نزدي��ک چرخش های قابل 

توجهی را از آرمان های انقالب اسالمی خواهد داشت. 
يکی از دالي��ل اصلی پیدايش اين توه��م، چرخش های سیاس��ت خارجی اين دولت 
به ويژه در مسائل هسته ای و توافقات ژنو است. اکنون رسانه های جمعی هوادار دولت و 
محفل های وابسته، با قدرت تمام به دنبال آن هستند که تظاهرات سطحی اين مذاکرات 
را مهم تر از تظاهرات عمقی آن نش��ان دهند و اين گونه القا نمايند که سیاست خارجی 
دولت يازده��م ماهرانه تر و زيرکانه ت��ر و در عین حال انقالبی تر از دولت های گذش��ته 
است. البته ملت ما خوشحال خواهد شد که چنین باش��د اما به صرف ادعای رسانه ای 
نمی توانیم از تظاهرات عمقی اين سیاست خارجی غافل شويم. مخصوصاً از اين جهت 
که محفل هايی نیز در داخل وجود دارن��د که بحق يا ناحق اين سیاس��ت خارجی را با 
سیاس��ت خارجی کارگزاران دولت قاجاريه در عصر فتحعلی ش��اه و جنگ های ايران و 

روس شبیه سازی می کنند. 
هر چند چنین شبیه سازی هايی برای دولت نظام جمهوری اسالمی منصفانه نیست؛ 
زيرا نظام جمهوری اسالمی ايران در ساختار حقوق اساسی خود با داشتن ديده بان بصیر، 
آگاه، شجاع و س��ازش ناپذيری به نام ولی فقیه، از جهت های ساختاری غیر قابل نفوذ و 
نظام زنده و پويايی است و مردم بصیر، آگاه، سرزنده و شاداب اين دوران در صحنه هستند 
و هر حرکتی از هر مس��ئولی را با تمام وجود نظاره می کنند و خدمت گزاران صادقی در 
بدنه نظام هستند که هیچ شباهتی به کارگزاران دوران قاجاری ندارند و همین ساختارها 
باعث می شود که هیچ گاه نااهالن، مغرضان يا سرسپردگان به بی بیگانه، نتوانند با نفوذ 
خود در بدنه های نظام به آن خللی وارد سازند؛ لیکن به تعبیر رهبر معظم انقالب به رغم 
تمامی اطمینانی که به دولت وجود دارد نمی توانیم از بعضی پیامدهای توافقاتی شبیه 
توافق ژنو که می تواند با پیامدهای معاهده گلستان و ترکمانچای شبیه سازی شود غافل 

شويم و در همین غفلت ها منافع ملت ايران به خطر بیفتد.
اين که برخی از ناظران داخلی و خارجی معتقدند که ظهور دولت اعتدال و توافق ژنو 
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عالمت امیدوارکننده ای برای بهبود روابط ايران با غرب و در رأس آن امريکاس��ت، اگر 
چه نشانه آن است که آن ها در شناخت ماهیت واقعی سیاست خارجی امريکا نسبت به 
ايران تا چه اندازه در اشتباه هستند؛ اما همین خوش��بینی ها باعث می شود که نسبت 
به اين توافقات حساس باش��یم. امريکايی ها نش��ان دادند که توافق ژنو به معنای پايان 
ستیزه جويی امريکا با ملت ايران و انقالب اسالمی نیست بلکه آغاز يک مرحله خطرناک 
و دشواری است که امتیازات ژنو تنها بخش بسیار ناچیزی است که غربی ها فعاًل توانستند 
به دست آورند. بنا بر اين برخالف فتواهای به ظاهر خیرخواهانه برخی از نخبگان سیاسی 
بین الملل گرا! در ايران مثل محمود س��ريع القلم و ديگران!! که خیلی به انبار معلومات 
رسانه ای خود غره هستند يا برخی از سرمقاله نويسان روزنامه های زنجیره ای و همکاران 
تحلیل گر رئیس جمهور در مرکز تحقیقات اس��تراتژيک، امريکا، صلح، امنیت، عدالت، 
توسعه، آزادی، حقوق بش��ر و دموکراسی را به ش��کلی که ما خواهان هستیم، خواهان 

نیست.
در سی سال گذشته ما بخت مذاکره با تمامی رؤسای جمهوری امريکا را داشتیم و بیش 
از آن که ملت ما مشتاق اين مذاکره بوده باشد، غربی ها برای به دست آوردن راهی جهت 
برقراری ارتباط با ما منت کشی سیاسی می کردند. حداقل دولت آقای هاشمی علی قول 
رئیس جمهور اين دولت، چه در جريان مک فارلین و چه در موقعیت های ديگر بخت خود 
را برای مذاکره با امريکا و حل مناقشات دو طرف به آزمون گذاشت. اما چه نتايجی برای 
ملت ايران به ارمغان آورد؟ مگر رئیس دولت دوم خرداد، آزموده رئیس دولت سازندگی 
را از طريق رايزنی با فرستاده های امريکا مثل جرج سورس و ديگران مجدداً نیازمود؟ اما 
آيا عقب نشینی های کارگزاران هس��ته ای دولت خاتمی که محصول اين رايزنی ها بود، 
نتايجی جز بحران تابستان سال 1382 که کشور را تا مرز حمله نظامی امريکا پیش برد 
به همراه داشت؟ رئیس جمهور فعلی ايران آقای دکتر روحانی که در آن دوران به عنوان 
دبیر شورای عالی امنیت ملی مسئولیت هسته ای را به عهده گرفت در آخرين گزارش 
اقدامات هسته ای خود به خاتمی رئیس جمهور وقت ايران، از اين بحران به عنوان »شوک 

سپتامبر« ياد می کند. 
آقای دکتر روحانی در مقدمه کتاب امنیت ملی و ديپلماسی هسته ای می نويسند وقتی 
از 23 مرداد 1381 با تبلیغات و هجمه رس��انه ای غرب، مذاکرات هس��ته ای به صحنه 
نزاعی ديپلماتیک وارد شد و در 21 شهريور 1382 منجر به صدور شديدترين قطعنامه 
آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ايران گرديد و ايران را با چالشی بزرگ رو به رو نمود 
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که می توانست ابعاد مختلف زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد، »من با تصمیم جلسه 
سران نظام و مسئولین عالی رتبه با حکم رئیس جمهور و با تأکید مقام معظم رهبری از 
14 مهر 1382 مسئولیت مستقیم تیم مذاکره کننده هسته ای ايران را بر عهده گرفتم. 
678 روز به همراه همکاران پر تالش��م کوش��یدم تا خطر را از میهن اسالمی دور کنم و 
حافظ دستاوردهای بزرگ در زمینه فناوری هسته ای باشم. همزمان شاهد ماجراجويی 

برخی در داخل و خارج کشور باشم.«1
متأسفانه آقای دکتر روحانی به  دلیل همان تمايالت معطوف به سیاست قبیله ای جايز 
نمی شمارد که بگويد اين بحران خطرناک که میهن اسالمی با آن روبه رو بود در دولت 
هم  فکر و هم رأی ايشان يعنی دولت آقای خاتمی دامن کشور را گرفت و آن ماجراجويانی 
که کشور را به روزی انداختند که به تعبیر ايشان ابعاد مختلف زندگی مردم را تحت تأثیر 

قرار می داد، ماجراجويان دولت آقای خاتمی بودند. 
اکنون يکی از نگرانی هايی که دلهره نرمش در برخورد با مستکبران و زورگويان غربی 
و چرخش در آرمان ها و اعتزال از اثرگذاری های منطق��ه ای و جهانی در دولت يازدهم 
را تقويت می کند همین اس��ت که مردم فکر می کنند آزموده دو دهه گذشته در دولت 
سازندگی و دولت اصالحات و همچنین آزموده روابط ايران با غرب در رژيم های گذشته 
به ويژه در دوران ملی شدن صنعت نفت و همچنین در دوران قاجاری به ويژه مذاکرات 
مربوط به معاهده گلس��تان و ترکمانچای دوباره در دولت يازده��م از نو تجربه نگردد و 

هزينه های جبران ناپذيری از ملت ايران نگیرد. 
شايد يکی از دلهره هايی که باعث ش��د تا مذاکرات دولت يازدهم در مسئله هسته ای 
و تعجیل در رس��یدن به يک توافق مبهم در ماه های اول دولت، با معاهده ترکمانچای 
مقايس��ه گردد ناش��ی از آن باش��د که در آن واقعه نیز عباس میرزا نايب السلطنه بدون 
توجه به نصايح خیرخواهان، خیلی زود فريب عشوه ناپلئون و فرانسوی ها و عوام فريبی 
انگلیسی ها را خورد و به وعده های پوشالی آن ها در کمک به ايران جهت بازپس گیری 
سرزمین های از دست رفته در معاهده گلستان از روسیه، دل بست و به رغم نصیحت های 
پیشکار مورد اعتمادش قائم مقام فراهانی مبنی بر عجله نکردن در حمله به روس ها وارد 
ورطه هولناک جنگ دوم با روسیه شد. جنگی که تاوان آن تنها قرار داد ترکمانچای و از 
دست رفتن سرزمین های مرغوب ايالت های شمال غربی ايران تا کوه های قفقاز نبود بلکه 

برای همیشه پای استعمار روس و انگلیس را در نظام سیاسی ايران باز کرد. 

1. حسن روحانی، امنیت ملی و ديپلماسی هسته ای، تهران، مرکز تحقیقات استراتژيک، 1390، ص21-22. 
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نه عباس میرزا نايب السلطنه در تاريخ ايران بدنام است و نه میرزا ابوالقاسم قائم مقام 
فراهانی که نسخه فارس��ی قرارداد ترکمانچای به خط وی نوشته شده است و مرزهای 
کنونی رود ارس نیز به توصیه او در قرارداد گنجانده شده اس��ت. اما تصمیم اين دو در 
آغاز جنگ و سپس معاهده ترکمانچای غیر از صدمه های جبران ناپذير بر تمامیت ارضی 
ايران، استقالل سیاسی ايران را نیز از بین برد. اگرچه عده ای می گويند جنگ دوم ايران و 
روس و انعقاد معاهده ترکمانچای تنها نقطه سیاه زندگی سیاسی عباس میرزا و قائم مقام 
در تاريخ بود اما مدافعان سیاست قبیله ای عباس میرزا می گويند که قائم مقام از طرف 
شاه و نايب السلطنه مأمور بود و معذور و اگر بر فرض قائم مقام با رضايت خاطر آن مطالب 
را در عهدنامه ترکمانچای گنجانیده باشد می توان گفت به رعايت »جواز ارتکاب شر قلیل 
در مقابل خیر کثیر« بوده است و اگر قائم مقام مرز ايران را رود ارس قرار نمی داد، روس ها 

از تبريز خارج نمی شدند و امروز تبريز و شايد زنجان نیز جزء روسیه بود. 
اما با همه اين مطالب می توان گفت که اگر عباس میرزا و قائم مقام فراهانی بر مناسبات 
جهانی آگاهی داشتند و سیاست های روس، انگلیس و فرانسه را در اروپا، آسیا و آفريقا 
بر مبنای واقعیت های آن، نه آرمان های خود يا تحلیل های وارونه فرانسه و انگلیس رصد 
می کردند و اگر دربس��ت به وعده های پوچ و بدون پشتوانه فرانسه و انگلیس دل خوش 
نمی کردند و اگر در ورود به جنگ و از همه بدت��ر در انعقاد معاهده ترکمانچای تعجیل 

نمی کردند آن خسارت سنگین جبران ناپذير به ايران وارد نمی شد. 
هر چند امروز کسی عباس میرزا و قائم مقام را با همه آن خسارت هايی که به کشور وارد 
کردند نه تنها خائن به مملکت معرفی نمی کند و در تاريخ نام ننگی از آن ها نمانده است 
بلکه بعضی از تاريخ  سازان وابسته به سیاس��ت قبیله ای عباس میرزا، او را پدر اصالحات 
ايران و پايه گذار مکتب تجدد گرايی تبريز نیز می دانند. ولی چه کس��ی می تواند خبط 
عباس میرزا و قائم مقام فراهانی را در گنجاندن ماده هفتم معاهده ترکمانچای که ناظر 
بر حمايت و تعهد پادشاه روسیه نسبت به س��لطنت عباس میرزا است را ناديده بگیرد و 
اين را هم ناشی از ناآگاهی نسبت به مناسبات جهانی يا جواز دفع شر قلیل به خیر کثیر 
قلمداد کند. اين ماده برای همیشه راه دخالت مستقیم و آشکار روسیه در نظام سلطنت 
ايران را باز کرد و بهانه ای به دست روس ها داد تا جای پای محکمی در سلطنت قاجارها 

پیدا کنند. 
تعیین ولیعهد ايران و تضمین سلطنت آن توسط پادش��اه روسیه ربطی به مناقشات 
مربوط به س��رزمین های اختالفی بین ايران و روس��یه نداشت اما مناس��بات قبیله ای 
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سیاست که آفت بزرگ حکمرانی در ايران است باعث شد که چشم و گوش کسانی مثل 
قائم مقام فراهانی نسبت به اين اقدام خطرناک بسته بماند و خسارتی بر ايران وارد کند 

که تا سال های متمادی جبران ناپذير باشد.
متأس��فانه ما ش��بیه اس��تدالل »جواز ارتکاب ش��ر قلیل در مقابل خیر کثیر« را که 
عباس میرزا و قائم مقام فراهانی به اس��تناد آن، برای انعقاد قرارداد ترکمانچای تعجیل 
به خرج دادند هم در اقدامات عجوالنه دولت يازدهم برای مذاکرات هس��ته ای و س��اير 
مسائل مربوط به سیاس��ت خارجی مش��اهده می کنیم و هم در فرمايشات و اعتقادات 
رئیس جمهور؛ ايش��ان در همان مقدمه بر کتاب امنیت ملی و ديپلماس��ی هس��ته ای 

می نويسند: 
در دنیای سیاس��ت و در مقاطع بحرانی و حساس، کمتر انتخابی بین 
خوب و بد وجود دارد، معموالً انتخاب بین بد و بدتر است. برای قضاوت 
نسبت به يک اقدام تنها نبايد فوايد و آثار مثبت آن را اندازه گیری کرد، 
بلکه بايد توجه کرد که اگر آن کار انجام نمی ش��د کشور با چه شرايطی 
روبه رو می گرديد. شايد تأخیر در راه اندازی يک مرکز تولیدی و يا تعلیق 
تولید برای چند ماه در نگاه اولیه عملی مفید ارزيابی نشود ولی هم زمان 
بايد به اين سؤال هم پاسخ گفت که اگر همان عمل صورت نمی گرفت با 
چه پیامدهايی مواجه می شديم. در اين موارد است که ترجیح بد در برابر 

بدتر ضرورت می يابد.1
دولت يازدهم با چنین باورهايی وارد مذاکرات هسته ای شده است و اين همان باورهايی 
است که دلسوزان کش��ور و مردم را شديداً نگران می س��ازد زيرا رئیس جمهور محترم 
پرس��ش ها را به گونه ای طراحی کرده اند که تنها »جواز ارتکاب شر قلیل در مقابل خیر 
کثیر« از آن استخراج شود در حالی  که ش��قوق متعدد ديگری وجود دارد که می تواند 
در محاسبات وارد ش��ود. مثاًل: از کجا که اگر آن کار انجام نش��ود خسارت ها سنگین تر 
باش��د؟ از کجا که تأخیر در انعقاد معاهده ترکمانچای خس��ارتی به مراتب س��نگین  تر 
از آن خسارت های ش��وم وارد می کرد؟ و... در هر صورت شبیه س��ازی های توافق ژنو با 
ترکمانچای اگرچه منصفانه نبود ولی بی وجه يا ناشی از بی سوادی نبود بلکه مبتنی بر 
يک تجربه تلخ تاريخی است که متأسفانه آن هايی که س��واد تاريخی نداشته و ندارند، 
نتوانس��تند انطباق دقیقی از آن ارائه دهند. اين تعجیل های بی وجه و آن استدالل های 

1. حسن روحانی، همان، ص25. 
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منطبق بر هم، برای ملت ايران تداعی کننده آن واقعه شوم تاريخی است و ما نمی توانیم 
به  خاطر سیاس��ت های قبیله ای خود، مردمی را که به درستی نگران اين گفت وگوها و 

توافق ها هستند بی سواد خطاب کنیم و آن ها را تهديد يا نکوهش کنیم.
همان طور که رهبر معظم انقالب فرمودند سیاست قبیله ای عقل و انصاف را تعطیل و 

غرض را حجاب قضاوت ها می سازد. 
چون غرض آمد هنر پوشیده شد                      صد حجاب از دل به  سوی ديده شد

مناسبات قبیله ای سیاست در دوره مصدق نیز باعث شد پیرامون عملکرد رهبر جبهه 
ملي در دوران مشروطه و عصر استبداد صغیر محمدعلی شاه، که فرزندان اين مرز و بوم 
برای آزادی از سیطره استبداد، خون خود را تقديم نهضت می کردند، کسي حتي روابط 
مس��تحکم مصدق و محمدعلی شاه را مورد پرس��ش قرار ندهد؛ رابطه ای که مصدق در 
کتاب تقريرات با تبختر خاصی از آن ياد می کند که گويی به ريش همه آن هايی که برای 

آزادی مبارزه می کردند، می خندد.
وی می نويسد: 

محمدعلی ش��اه روزی در صاحبقرانیه به من گفت چون ش��ما با آقا 
س��یدعبداهلل بهبهانی مربوطید آيا ممکن اس��ت میان��ه او را با من گرم 
کنید؟ گفتم شاه چه احتیاجی به ايشان دارند. ايشان دکانی باز کرده اند 
و در آن متاعی می فروشند که آن مش��روطیت است و مشتريان زيادی 
خريدار اين متاع اند. شما هم اگر چنین دکانی باز کنید من ترديد ندارم 
که دکان ايشان تخته می شود و مشتريان ايش��ان همه در مقابل دکان 

شما جمع می شوند.1
وقتی مشروطیت از نظر رهبر جبهه ملی کااليی اس��ت که می تواند به راحتی هم در 
دکان شاه فروخته شود و هم در دکان رعیت، هم در دکان ارباب و هم در دکان کدخدا 
و به تعبیر مرحوم شیخ فضل اهلل نوری، هم از ديگ پلوی سفارت انگلیس ها خارج شود و 
هم در قزاقخانه لیاخوف روسی و رضاخان میرپنج و غیره؛ معلوم است که می توان چنین 
نظامی را با هر کس��ی معامله کرد و مزد اين معامالت را گرف��ت. مصدق خود در کتاب 
تقريرات اعتراف می کند که مزد معامله مشروطه با ش��اه را که عبارت از مجوز تحصیل 
در خارج از ايران به پول دولت بود از محمدعلی شاه گرفت و درست در همان دورانی که 
شور مبارزه با استبداد و کسب آزادی، بعضی از مشروطه خواهان را به سفارت انگلیس و 

1. تقريرات مصدق در زندان، به کوشش ايرج افشار، تهران، فرهنگ ايران زمین، 1359، ص9-10. 
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بعضی ها را به سفارت عثمانی و بعضی ها را هم به سفارت روس کشاند و عده ای را هم به 
چوبه  دار س��پرد، رهبر »بعداً آزادی خواه« جبهه ملی را نیز به فراغت بال با پول مردمی 
که قربانی مشروطه خواهی می شدند به اروپا فرستاد تا قبیله گرايی جديدی در سیاست 
شکل گیرد و تظاهرات عمقی دگرگونی های اجتماعی را پشت تظاهرات سطحی پنهان 

سازد. 
پیوند قبیله گرايی سیاس��ی و سیاس��ت های اس��تعماری رنج ديگری است که منشأ 
بی اعتمادی مردم ايران به غرب و گروه های غرب گرای داخلی است. مردم به اين اعتبار 
سیاس��ت  های دولت يازدهم را با بعض��ی از اتفاقات تاريخی شبیه س��ازی می کنند که 
نشان های قبیله گرايی را در آن مشاهده می نمايند. البته قبول ضعف های دولت مردان 
و نقد سیاست ها و تصمیم سازی های آن ها به معنای آن نیست که مردم اعتماد خود را 
نسبت به دولت جمهوری اسالمی از دست داده باشند بلکه بر عکس، چون اين دولت ها را 
برگزيده خود می دانند نسبت به رفتارهای آن حساس مي باشند. وگرنه هر عاقلی می داند 
تالش برای تطبی��ق  دادن دولت ها با ط��رز تفکر خود و همچنین س��عی دولت ها برای 
تطبیق  دادن مردم با طرز تفکر خود کار عبثی است. هر دولتی بايد دستاوردهای مفید 
گذشتگان خود را حفظ کند و در صورت امکان به آن بیفزايد؛ به شرطی که قبیله گرايی 
سیاسی را سرلوحه سیاست های خود نسازد و از مردم نخواهد پس از رأی دادن به ما به 

خانه هايتان برگرديد و بگذاريد ما هر کاری که دلمان می خواهد انجام دهیم. 

ویژگی دوم: دولت اعتزال و استراتژی »نرمش چرخشی«
اس��تراتژی »نرمش چرخش��ی« برآمد آثار مختلفی اس��ت که در دو دهه گذشته در 
نوش��ته های مرکز تحقیقات اس��تراتژيک که آقای دکتر روحانی رياست آن را برعهده 
داشته اند، نمود داش��ته اس��ت و اکنون تحقیقاً می توان ادعا نمود که برنامه های دولت 
يازدهم مخصوصاً در حوزه سیاست خارجی تحت تأثیر اين راهبرد قرار دارد. اين مقاله 
ظرفیت ارزيابی تمامی آثاری را که تحت عنوان همین راهبرد در مرکز منتشر شده است 
را ندارد و تنها به دو اثر در حوزه سیاست خارجی و توسعه اشاره خواهد شد. اولی کتاب 
سیاست خارجی توسعه گرا که زير نظر محمود واعظی گردآوری شده است و دومی کتاب 

ايران و جهانی شدن اثر محمود سريع القلم. 
کتاب سیاست خارجی توسعه گرا از اين جهت اهمیت دارد که در آن ديدگاه های بخش 
اعظمی از کارشناسان مرکز که اکنون بعضی از آن ها به عنوان وزير، مشاور و معاون در 
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بدنه دولت هستند آورده شده است و کتاب ايران و جهانی شدن نیز از آن جهت اهمیت 
دارد که نويسنده در آن تالش می کند به نوعی تقابل بین توسعه و استقالل يا توسعه و 

هويت را که مشغله ذهنی آقای دکتر روحانی نیز است، البته به نفع توسعه حل کند.
خوانن��ده محت��رم بی تردي��د عناي��ت دارد ک��ه تبیی��ن راهب��رد مذک��ور ب��ا همه 
صورت بندی هايش در يک مقاله امکان ندارد لذا پیشاپیش از اين که مجبور می شود اين 

صورت بندی ها را به صورت عنوانی مطالعه کند پوزش می طلبم.
سیاست خارجی توسعه گرا که کانون اصلی راهبرد »نرمش چرخشی« می باشد بنابر 
تعريف کتاب مذکور عبارت از سیاستی است مبتنی بر زمینه سازی برای تحقق فرآيند 
توسعه پايدار که اصل را بر »همکاری و هماهنگی« در عرصه روابط بین الملل می گذارد.1 
تظاهرات سطحی اين تعريف همان است که نويسنده می گويد: اصالت يافتن همکاری در 
اين سیاست همان طور که از تنش و رويارويی با نظام بین الملل پرهیز می کند به معنای 
وادادگی و پذيرش وضع موجود در عرصه بین المللی نیست.2 و اين از نظر تئوريک همان 
مفهوم نرمشی است که نظريه پردازان مرکز تحقیقات استراتژيک و شخص رئیس جمهور 
معتقدند که تاکنون در سیاس��ت خارجی ايران وجود نداش��ته اس��ت. از نظر ايشان ما 
تاکنون در سیاس��ت خارجی فقط اعالم مواضع کرده ايم، در حالی که مبادله افکار هم 
می خواهیم.3 دولت يازدهم محل آزمون اين پرسش در حوزه سیاست خارجی و توسعه 
است: آيا حاضريم برای توسعه سوبسید پرداخت کنیم؟ تاکنون از جیب اقتصاد کشور 
برای سیاست خارجی هزينه شده است؛ آيا می شود جهت را عوض کنیم و برای رسیدن 

به توسعه مقداری از جیب سیاست خارجی خرج کنیم؟4
البته تا به امروز هیچ متفکري در حوزه سیاس��ت ادعا نکرده اس��ت که دولت ها محل 
آزمون نظريه ها، کسب تجربه و تست پرسش ها می باش��ند. اما ظاهراً دولت يازدهم نیز 
قرار است سنت قبیله گرايی سیاسی اسالف خود را همچنان ادامه دهد و دولت را محل 
آزمون نظريه ها، کسب تجربه و تست پرس��ش های نظريه پردازان، کارگزاران بی تجربه 
و پرسش های بی پاس��خ قبیله ای که از مرکز تحقیقات به قوه مجريه نقل مکان کرده اند 
قرار دهد! تاکنون تمام بی س��وادان دانش��گاه ها فکر می کردند که دولت ها محل هزينه  

1. رک: مجموعه مقاالت سیاست خارجی توسعه گرا، زير نظر محمود واعظی، گردآوری و پژوهش مسعود موسوی 
شفائی، تهران، مرکز تحقیقات استراتژيک، 1387، ص11. 

2. همان. 
3. همان، ص23.

4. همان، ص23-24. 
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کردن تجربه ها، نظريه های آزمون شده و پرسش هايی که به پاسخ نشسته اند، هستند. 
اما ظاهراً مرغ سیاس��ت قبیله ای در آموزه های ايران يک پا بیشتر ندارد و آن اين است 
که هیچ جايی بهتر از نهادهای حکومتی و اعتبارات عمومی برای کسب تجربه، آزمون 
نظريه و کسب انواع مدرک تحصیلی در حین اش��تغال به کار در داخل و خارج و کسب 

ثروت و قدرت نیست. 
با اين همه، مشکل اساسی اين راهبرد در تظاهرات سطحی اين استراتژی نیست بلکه 
در تظاهرات عمقی آن نهفته است و به تعريف سیاست خارجی توسعه گرا باز می گردد که 
پیروان اين راهبرد به راحتی از اين مفهوم عبور کردند و خود را ملزم ندانستند که درگیر 
اين مفهوم ش��وند و آن مفهوم »هماهنگی« در کنار مفهوم »همکاری« اس��ت. عده ای 
با تکیه بر تجربیات و مس��تندات تاريخی می گويند مفهوم هماهنگی با نظام بین الملل 
با توجه به ماهیت انقالب اس��المی و ماهیت نظام بین المل��ل، ره آوردی جز چرخش از 
آرمان های انقالب اس��المی و قانون اساسی به سمت و س��وی خالف آن را ندارد و اين 
راهبرد وقتی نگرانی ها را بیشتر می س��ازد که توصیه های تئوريک کتاب سريع  القلم به 
عنوان مکمل در کنار اين کتاب قرار گرفته و تمام ديدگاه های سیاست توسعه در داخل 

و سیاست خارجی دولت يازدهم بر مبنای آن ها پايه ريزی شود.
آقای رئیس جمهور ظاهراً با اين نگرانی  ها موافق نیستند و اين افراد نگران را بی سواد 
می دانند و معتقدند که بیش از آنکه غرب امنیتی و ترسناک باشد ما امنیتی و ترسناک 
هستیم. اين ما هس��تیم که فکر می کنیم بايد در سیاست خارجی حرف هايی بزنیم که 
تکبیرآفرين باشد. اين ما هستیم که سیاست خارجی را به معنای درشت گويی تعريف 
کرده ايم. اين ما هستیم که سر سلوک و سازش با دنیا را نداريم. اين ما هستیم که به دنیا 
می گويیم شما نمی فهمید و همه بیايید در برابر ما تواضع کنید و سر فرود آوريد. اين ما 

هستیم که مرز بین تعامل، رويارويی و تسلیم را نمی دانیم.1
آقای رئیس جمهور معتقدند در دنیا قواعد، هنجارها، عرف بین المللی و ساختاری وجود 
دارد که می توان با آن ها به نتیجه رس��ید. آقای رئیس جمهور معتقدند در دنیا راه هايی 
برای چانه زنی وجود دارد. آقای رئیس جمهور معتقدند که در میان دو استراتژی موجود 
در کشور يعنی استراتژی »حفظ محوری« که متکی به کسب قدرت است و استراتژی 
»رش��د محوری« که متکی بر تعامل با نظام بین الملل است، س��ند چشم انداز »توسعه 
محوري« را مبنا قرار داده است و توس��عه، اقتضائاتی دارد که مهم ترين آن همکاری و 

1. رک: همان، ص22،23.
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هماهنگی با نظام بین الملل است و کوتاه آمدن در استقالل و هويت گرايی است.
تراکنش  های عملیاتی اين ديدگاه را که به اعتقاد نگارنده ممکن است نرمش سیاست 
خارجی ما را در دولت يازدهم به چرخشی بنیادين از آرمان های انقالب  اسالمی هدايت 
کند در آثار سريع  القلم بايد جست وجو کرد تا بتوان از برآيند اين دو اثر، درک عمیق تر و 

دقیق تری از سیاست های احتمالی آينده دولت به دست آورد.
کتاب س��ريع القلم1 بیش از هر چیز در پی آن اس��ت که به يکی از مهمترين نهادهای 
قانون گذاری و رفع اختالف قوا و تدوين راهبردهای استراتژيک نظام جمهوری اسالمی، 
يعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام بقبوالند که توسعه با استقالل يا به عبارتی توسعه 
با هويت در تضادی آش��تی ناپذير اس��ت و پیش��رفت عمومی جمهوری اسالمی بدون 
سرسپردگی به قدرت های استعماری و استکباری امکان پذير نیست. سريع القلم در اين 
اثر بی پرده به ما می گويد که در متون و ادبیات جهانی  شدن لفظ استقالل منسوخ شده 

است. 
به عبارت ديگر اين اثر با بهره گیری از تمامی امکانات، امتیازات و موقعیت های مرکزی 
که از اعتبارات عمومی دولت استفاده می کند رسماً به ملت ايران اعالم می کند که برای 
دستیابی به پیشرفت و توسعه بايد يکی از پايه های بنیادين نظام جمهوری اسالمی ايران 
و يکی از ارکان نمادين انقالب اس��المی و يکی از اساسی ترين محورهای قانون اساسی 
کشور يعنی استقالل را منسوخ اعالم کرد، تا ابرقدرت ها بر ملت ايران منت گذاشته نه 

اين که ما را به رسمیت بشناسند بلکه به ما اجازه دهند رشد کنیم!
اين اثر برای موجه نشان دادن افسانه های نظری خود، مقدمات ساده ای را که يک بخش 
در خیال و يک بخش در واقعیت و بخشی هم در مرز خیال و واقعیت است، آنچنان کنار 
هم می چیند تا مبین اهداف ازپیش تعیین شده باشد. در اينجا تالش می کنم به بخشی 

از اين مقدمه چینی ها اشاره کنم:
1. »تفکر اس��المی با س��رمايه داری، نظم موج��ود بین المللی و مناس��بات قدرت در 

خاورمیانه بسیار مشکل دارد.« )واقعیت است و کسی در آن ترديدی ندارد( 
2. »اگر کس��ی و حکومتی بخواهد به تمامی اصول و مقررات اسالمی عمل کند طبعاً 
نمی تواند با غرب همزيستی مسالمت آمیز داشته باشد.« ) خیال است چون همزيستی 
مسالمت آمیز ربطی به حفظ اصول ندارد مگر اين که طرف مقابل اصرار داشته باشد اصول 
خود را تحمیل کند. نويسنده به  گونه ای القا می کند که گويی ما به دلیل حفظ اصول به 

1. محمود سريع القلم، ايران و جهانی  شدن، چالش ها و راه حل ها، تهران، مرکز تحقیقات استراتژيک، 1384.
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جنگ نظام بین الملل رفته ايم؛ در حالی که اين قدرت ها هستند که احترامی برای اصول 
ديگران قائل نیستند و فضا را برای درگیری و تنش آماده می کنند و سپس خالف آن را 

تبلیغ می نمايند.(
3. »موضوع را پیچیده تر کنیم قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ايران با نظم موجود 
جهانی و ماتريس قدرت و ثروت آن نه آنکه اختالفاتی دارد بلکه در تضاد اصولی است.« 
)مرز خیال و واقعیت است؛ چون عکس آن هم صادق است. معلوم نیست چرا نويسنده 
اصرار دارد که اثب��ات نمايد ابرقدرت ها با ايران در جنگ نیس��تند بلکه ايران يک طرفه 
به آن ها اعالن جنگ داده و آن ها مظلوم واقع شده اند! اثرات اين القائات در نوشته های 

رئیس جمهور محترم نیز وجود دارد.(
4. »فرآيند جهانی شدن با ماهیت نظام سیاسی جمهوری اسالمی ايران نیز در تناقض 
است... بنابراين جمهوری اس��المی ايران با محیط بین المللی در صلح نیست که بتواند 
از امکان��ات آن بهره برداری کند.«1 )خیال محض اس��ت. جمهوری اس��المی با محیط 
بین المللی در جنگ نیست بلکه فقط با امريکا و اس��رايیل که بعد از پیروزی انقالب به 
ايران اعالن جنگ دادند درگیر است. معلوم نیست چرا نويسنده ساده لوحانه اصرار دارد 
که امريکا و اسرايیل را مساوی با تمام محیط بین المللی معرفی کند و بقیه کشورها را به 

حساب نیاورد. آثار اين القائات در نوشته های رئیس جمهور هم وجود دارد.( 
5. »ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهانی شدن از يکديگر قابل تفکیک نیستند... 
پیش��رفت عمومی جمهوری اس��المی بدون هماهنگی با قدرت های بزرگ امکان پذير 
نیس��ت.«2 )خیال محض اس��ت. چون قدرت های بزرگ از اس��اس با پیشرفت عمومی 
کشورها مشکل دارند و گرنه قبل از انقالب اسالمی نزديک به پنجاه سال در ايران حضور 
داشتند و با تمام توان از رژيم قاجار و پهلوی حمايت کردند؛ پس چرا توسعه ای در ايران 
پیدا نشد؟! ضمناً در اينجا نويسنده به درستی مفهوم هماهنگی را که معنايی جز وادادگی 

در مقابل غرب ندارد، به خوبی معنا کرده است.(
6. »اگر جمهوری اسالمی ايران بخواهد ماهیت خود را حداکثرگرا حفظ کند، طبیعی 

است که نمی تواند در فرآيندهای جهانی شدن وارد شود.«3 )واقعیت است.(
نويسنده اين مقدمات را به گونه ای کنار هم می چیند تا در آخر نتیجه بگیرد که بقای 
جمهوری اسالمی در ايران با توسعه نايافتگی مترادف اس��ت و ايرانیان اگر بخواهند به 

1. همان، ص126.

2. همان، ص127.

3. همان، ص128.
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آرمان های انقالب اس��المی وفادار باشند بايد همچنان در حس��رت تجدد و ترقی باقی 
بمانند. مگر اين که دگرگونی هايی نه در س��طوح ظاهری بلکه در س��طوح عمقی نظام 
جمهوری اس��المی اتفاق بیفتد که فرمول پیچیده »پارادوکس اس��تقالل و توسعه« را 

تنظیم کند!

نتیجه و جمع بندی
اکنون زمام امور داخلی و خارجی و تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها، سیاست گذاری ها 
و برنامه ريزی های کشور ما در دس��ت رئیس جمهوری قرار دارد که متأسفانه اين گونه 
نسخه ها را در دوران مسئولیت ايش��ان بر مرکز تحقیقات استراتژيک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و زير نظر و حمايت ايشان پیچیدند و به عنوان يک سند رسمی در میان 
مردم پخش کردند. در هیچ جا هم نه تنها جناب آقای دکتر روحانی از چنین نسخه هايی 
اعالم برائت نکرد يا نقدی بر آن وارد نساخت، بلکه با نوش��تن مقدمه هايی به اين آثار و 
نوشته های شبیه به آن )که زياد هم هس��ت و در حوصله اين مقاله نمی گنجد( به طور 

تلويحی ديدگاه های مطرح در اين نوشته ها را تأيید کردند. 
اين در حالی است که هم خود ايشان و هم ملت بزرگ ايران می داند امام و رهبر معظم 

انقالب بارها فرمودند: 
برخی می خواهند بگويند چون نظام جمهوری اسالمی بر مبانی خود 
ايس��تادگی کرده اعتبار بین المللی ايران تنزل يافته است. در حالی که 
در برخی دوران ها که متأسفانه مسئوالن در مقابل غرب کوتاه می آمدند 

برخوردهای آن ها تندتر و توهین آمیزتر بود.1
اکنون ديگر نیاز نیست برای اثبات اين واقعیت به دنبال مستندات تاريخی باشیم چون 
برخورد سخیف و تند و مستکبرانه امريکا با دولت مردان ايران، بعد از مذاکرات ژنو، به رغم 
اتخاذ استراتژی »نرمش چرخشی« و عقب نش��ینی های ديپلماتیک سیاست خارجی 
دولت يازدهم، نشان داد که اس��تکبار و اس��تعمار در هیچ حالتی قابل اعتماد نیستند. 
اگر اين اخبار رس��انه ای را که می گويند آرام آرام مراکز هسته ای ما تعطیل می شوند و 
کارشناس��ان آن اخراج و يا به بخش های بی وجه منتقل می گردن��د را نیز باور کنیم آن 
وقت بايد حق داد که نگرانی ملت ايران مضاعف گردد. اگر دولت يازدهم نخواهد فارغ از 

1. سخنرانی مقام معظم رهبری در ديدار با مسئوالن نظام، 1390/5/16.
http://asremrooz.ir/vdci.vaqct1awvbc2t.html
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قبیله گرايی سیاسی و عتاب و خطاب قراردادن های ديپلماتیک، اين نگرانی ها را بر طرف 
نسازد بی ترديد خطر اعتزال دولت يازدهم را تهديد خواهد کرد. 

با تفاصیل مذکور بديهی است ملتی که به پايداری، استقالل و آزادی نظام جمهوری 
اسالمی می انديشد و به آرمان های خمینی کبیر و انقالب اسالمی پايبند است حق دارد 
با وسواس بیش��تری رفتارها و تصمیمات دولتی را که رئیس و بعضی از وزرا، معاونین و 
مشاوران آن در معرض دفاع تئوريک از چنین استراتژی ها و ديدگاه هايی هستند، با دقت 

بیشتر و عمیق تر رصد نموده و مورد پرسش و نقد قرار دهد.
هیچ کس نمی تواند تصويری از آينده را در انديشه خود داشته باشد؛ چرا؟ چون زمانی 
که ما در آن هستیم آينده نیست. اما ما از تصاوير و برداشت های گذشته و رجوع به متون 
و منابعی که در آن نکات عبرت آموز زياد آمده اس��ت آينده ای را می پرورانیم. به عبارت 
ديگر اين گزاره که گفته اند گذش��ته چراغ راه آينده اس��ت، ناظر بر همین مسئله است 
که انسان ها عموماً گذشته را زمینه ای برای آينده می سازند. آينده فقط با پژوهش ها و 
پرسش گری های عمیق و علت يابی های دقیق و عبرت گیری های آگاهانه شکل خواهد 

گرفت.
دولت مردان ما اگر درک درس��تی از آرمان های انقالب اس��المی داش��ته باشند و اگر 
ش��ناخت عمیق و دقیقی از ماهیت مخالفت های غ��رب و در رأس آن امري��کا با ايران 
داشته باشند، درمی يابند که توافق واقعی با امريکا بر سر مسائل هسته ای پايان مناقشه 
غرب با انقالب اسالمی و ايران نیست بلکه وسیله ای اس��ت برای زندگی کردن در کنار 
مناقشه؛ و به مجرد اين که اين توافق برقرار شد تدوام آن به توجه پیگیر نیاز دارد. ملت 
ايران آرمان گراس��ت و آرمان گرايان آرزوی جهان بدون مناقشه را دارند؛ جهانی که در 
آن تمام اختالف ها بین کش��ورها از بین رفته باش��د و تمام جاه طلبی ها، تجاوزگری ها، 
س��لطه طلبی ها، جنگ افروزی ها، تولید سالح های کش��تار جمعی و... به اقدام هايی به 
سود ملت ها تبديل شده باشد. ما نبايد به عبث در جست وجوی توافق کامل با سردمدار 
استکبار جهانی يعنی امريکا باشیم، بلکه بايد برای دستیابی به يک توافق واقعی بکوشیم. 
توافق کامل به معنای پايان مناقشه است؛ اما توافق واقعی يعنی زندگی کردن با مناقشه 

بی پايان. 
دولت مردان ايران اغلب توافق کام��ل را با توافق واقعی اش��تباه می گیرند. ما هرگز با 
امريکايی ها به توافق کامل نخواهیم رسید مگر اين که يا امريکايی ها از خوی استکباری، 
تجاوزطلبی و زورگويی خود عدول کنند يا ملت ايران آرمان های امام خمینی و انقالب 
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اس��المی را کنار بگذارد. بنابراين وظیفه ما تالش برای از میان بردن تمام مناقشه ها که 
غیرممکن است، نیست بلکه اداره مناقشه هاست برای اين که به جنگ تبديل نشود. در 
هر صورت آرمان های ما با امريکايی ها در تضاد اس��ت. ملت ما استقالل و آزادی در پناه 
جمهوری اسالمی می خواهد. امريکا همه جهان را می خواهد. سیاست خارجی ايران به 
آزادی ديگر ملت ها احترام می گذارد ولی سیاست خارجی امريکا سعی در نابودی ديگر 
ملت  ها و ادغام آن ها در سیاست جهانی را دارد. ما صلح، حقوق بشر و دموکراسی را برای 
بشر می خواهیم. آن ها تنها زمانی که تمام اين ها در خدمت هدف هايشان باشد خواهان 

حقوق بشر، دموکراسی و آزادی هستند. 
بزرگترين صدمه ای که می توان بر ملت ايران وارد کرد  تبلیغ اين افسانه است که مشکل 
بین ايران و امريکا تنها يک سوء تفاهم بزرگ اس��ت. واقعیت درست مخالف اين است. 
مشکل ملت ما با امريکا اين نیست که يکديگر را درک نمی کنند بلکه مشکل اين است 
که ما دقیقاً درکی از امريکا داريم که اين درک مغاير با استقالل، آزادی، کرامت انسانی و 
مسلمانی ماست. سیاست خارجی امريکا آمیزه وحشتناکی از توسعه طلبی، تجاوزگری، 

تحقیر ملت ها و ساقط  کردن حکومت های مردمی است. 
هر کس که می خواهد از نیات رهبران امريکا آگاه شود بايد به ايران دوران ملی  شدن 
صنعت نفت و بع��د از کودتای 28مرداد س��ال 1332 برگردد. هر ک��س که می خواهد 
ذات تجاوز طلبی امريکا را درک کند بايد وقايع منجر به نهضت 15خرداد س��ال 42 را 
بازخوانی کند. هر کس که می خواه��د از ماهیت امريکا خبری بگی��رد به ويتنام، کره، 
عراق، افغانستان و پاکستان برود و از همه مهم تر هر کس می خواهد با خوی وحشی گری 
گاوچران های قرن سايبر آشنا شود بهتر است س��ری به هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن 
بزند تا بفهمد که چگونه صدها هزار انسان، قربانی آزمايش بمب اتمی امريکا شدند. ملت 
ايران بهتر از هر کسی می داند که در جنگی شرکت دارد که به ظاهر صلح خوانده می شود 
و با فسادی س��روکار دارد که به آن اصالحات می گويند و با استبدادی روبه رو است که 
به آن آزادی می گويند و با اختناقی دست و پنجه نرم خواهد کرد که به آن دموکراسی 

می گويند و بايد با استعمارگرانی بجنگد که به آن ها مدافعان حقوق بشر می گويند.
ما با مناقشه ای پايان نايافتني روبه رو هستیم که احتماالً نسل ها ادامه خواهد داشت. 
غربی ها برای اعمال اين جنگ از ارتش يا سالح هسته ای استفاده نمی کنند. سالح اصلی 
آن ها در مبارزه با انقالب اس��المی تبلیغات، ديپلماس��ی، مذاکره، سازمان ملل، حقوق 
بشر، دموکراسی، مانور سیاسی، توطئه پشت پرده، اقدام های پنهانی، فضاهای مجازی 
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)فیس بوک، تويتر و...(، ماهواره و جنگ نوچه های وابسته در داخل با ملت ايران است. در 
اين مناقشه نه تنها استقالل و آزادی ما بلکه استقالل و آزادی همه ملت هايی که برای 

رهايی از چنگ استبداد و استعمار در حال مبارزه هستند در خطر است.
اکنون پرس��ش ما از دولت مردانی که فکر می کنن��د راه چانه زنی با چنین دولت هايی 
باز است، اين اس��ت که با حکومتی که حتی برای وعده های خود به شما، پايبند نبوده 
و ارزش��ی برای توافق ها قائل نیس��ت چگونه می توان به توافق رس��ید؟ و شما چگونه 
می خواهید از استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی در مقابل چنین دولتی دفاع کنید؟ 

با تداوم سیاس��ت قبیله ای؟ با اس��تراتژی هماهنگی؟ يا با راهبرد نرمش چرخش��ی؟ 
بی ترديد هر سه راهبرد دولت اعتدال را به دولت اعتزال تبديل خواهد کرد و دولت اعتزال 
در نظام بین الملل موجود يعنی دولتی که استعداد دفاع از منافع حیاتی، منافع حساس 

و منافع محیطی ملت بزرگ ايران را ندارد.
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احمد رهدار1
چكيده

 مكتب قم با دوره زعامت ديني آيات عظام: حائ��ري يزدي، بروجردي، امام خميني و 
مقام معظم رهبري ش��ناخته مي شود. در مكتب مذكور، س��ه گرايش نظارت، وكالت و 
واليت فقيه در حوزه اجتماعی وجود دارد كه هر يك از اين گرايش ها نسبت خاصي با امر 
سياست پيدا كرده  اند. نويسنده بر اين باور است كه هر چند هر يك از گرايش هاي مذكور 
في الجمله از ظرفيت هايي براي تصرف در امر سياس��ي برخوردارن��د، اما در اين ميان، 
بيش ترين ظرفيت متعلق به گرايش واليت فقيه مي باشد كه واپسين نظريه فقه سياسي 
شيعه مي باشد. بررسي تطبيقي گرايش هاي مذكور مي تواند تراث تاريخي تعامل فقه و 

سياست در دوره معاصر را در اختيار خواننده بگذارد.
كليد واژه  ها: نظارت فقيه، وكالت فقيه، واليت فقيه،  نظام سياسي.

1. دانش آموخته حوزه علميه قم، دكتراي علوم سياسي )تهران( و رئيس مؤسسه مطالعات و تحقيقات اسالمي 
فتوح انديشه

مناسبات فقه و سياست در عصر مكتب قم
»دوره پهلوي و جمهوري اسالمي«
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درآمد
به رغم اين كه عالمان ديني )اعم از مشروطه خواه و مشروعه خواه( در نهضت مشروطه 
نقش بسزايي داش��تند و هر دو جريان ولو با كارشناس��ي هاي متفاوت، خواهان كنترل 
استبداد، افزايش نقش مردم در امور سياس��ي � اجتماعي، برپايي مجلس شورا و وجود 
قانون در كشور بودند، نهضت مذكور شكست خورد و روي موج آن، ناشايسته ترين افراد 

)غرب گرايان سكوالر( به اوج رسيدند. 
سنگين بودن شكست نهضت مش��روطه براي حوزه هاي علميه، هر چند باعث شد تا 
بسياري از روحانيون براي مدت قابل  مالحظه اي به طور كلي از صحنه سياست خود را 
كنار كش��يده و به كنج محراب و مدرس��ه روند، برخي از خواص علما را بر آن داشت تا 
به آسيب شناسي دقيق همه انديش��ه ها و عملكردهاي حوزه در عصر نهضت مشروطه 
بپردازند. از نظر آن ها، يكي از مهم ترين عوامل شكست نهضت مذكور، دور بودن رهبري 
نهضت )آيت اهلل آخوند خراساني كه در نجف مس��تقر بودند( از مركز اصلي آن )تهران( 
بود. از اين روي، آن ها تالش كردند تا بتوانند در نزديك��ي تهران حوزه  علميه اي بزرگ 
و مهم تأسيس كنند. بهترين مركز براي اين مقصود، شهر قم بود كه نه چون نجف دور 
از تهران بود و نه چنان نزديك آن بود كه حكومت به وقت معارضه بتواند در اسرع وقت 

كنترل و مهارش كند.
هر چند تأسيس حوزه علميه قم مقارن با عصر خفقان رضاشاهي بود، اما آيت اهلل حاج 
شيخ عبدالكريم حائري يزدي آن را به آرامي و بس��يار اصولي و با دقت تأسيس نمود به 
گونه اي كه پس از گذشت دو دهه از تأسيس، حوزه علميه قم چنان موقعيتي يافت كه نه 
فقط همه دروس حوزوي )اعم از سطوح مقدماتي و خارج( در آن تدريس مي شد، بلكه 
مراجع و مجتهداني در آن حضور داش��تند كه به حوزه علميه ديرپاي نجف پهلو مي زد. 
ديري نپاييد كه رونق دروس حوزوي در حوزه علميه قم به ويژه از زمان آيت اهلل بروجردي 

باعث ظهور گرايش هاي فقهي متعددي شد.

گرايش هاي فقه اجتماعی در مكتب قم
اساساً در همه مكاتب فقهي ش��يعه، وجود گرايش هاي متفاوت يكي از مهم ترين علل 
رونق آن ها بوده اس��ت. گرايش هاي متفاوت معموالً به دلي��ل درك متفاوت فقيهان از 
مهم ترين تحوالت زمانه شان حاصل مي شده است. مهم ترين تحول در عصر مكتب قم، 
گذار جامعه اسالمي از الگوي سلطنت شيعي مي باشد. برداشت هاي متفاوت فقيهان از 
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كم  و كيف گذار مذكور حداقل به دو گرايش 
فقهي كالن در مكت��ب قم به نام هاي گرايش 

نظارتي، وكالتي و واليتي انجاميد.
الف. گرايش نظارتي فقه بر حوزه اجتماعی

يكي از گرايش هاي فقه��ي رايج در مكتب 
قم � كه البته داراي سابقه و تبار بسيار طوالني 
بوده و در اكثر مكاتب فقهي پيشين نيز وجود 

داشته � گرايش نظارتي فقه در حوزه اجتماعی مي باشد. در خصوص اين گرايش، توجه 
به نكات ذيل حائز اهميت است:

1. تئوري نظارت فقيه، به لحاظ تاريخي از قدمت زيادي برخوردار است به گونه اي كه 
مي توان از آن به عنوان نخستين تئوري فقه سياسي شيعه درباره مديريت ديني جامعه 
اسالمي ياد كرد. به عنوان مثال: در نخستين مكاتب فقهي شيعه از جمله مكتب بغداد� 
كه به اعتبار جايگاه ويژه شيخ طوس��ي در ميان فقيهانش، از آن به عنوان مكتب شيخ 
طوسي نيز ياد مي شود � شاهد رواج رويكرد نظارتي به فقه هستيم. بي شك سهم مكتب 
محدثين قمي كه نخستين مكتب فقهي شيعه پس از غيبت امام زمان)عج( مي باشد، در 
توليد و رواج تئوري مذكور زياد و مهم است؛ چرا كه آن ها بر اين باور بودند كه حكومت در 
اسالم حق امام معصوم بوده و از اين رو، هر گونه حكومتي در عصر غيبت، ناگزير نامشروع 
مي باشد. يكي از داليلي كه آل بويه به رغم قدرت اسقاط نظام سياسي خالفت سني چنين 
اقدامي نكردند، باور عمومي تشيع به نامش��روع بودن حاكمان در آن زمان مي باشد. از 
اين رو، آنان ترجيح دادند تا حكومت )خالفت( هم چنان از آن اهل سنت بوده باشد و سهم 
آن ها از قدرت، تنها سلطنت باشد تا بدين  وس��يله هم بتوانند از مواهب قدرتي كه براي 

كسبش تالش كرده بودند، بهره مند شوند و هم از تهمت نامشروع بودن رهايي يابند.
2. يكي از داليلي كه تئوري نظارت فقيه به مدت چندين قرن، تنها تئوري رايج در فقه 
سياسي شيعه در خصوص مديريت ديني جامعه اسالمي بود، كم بودن شيعيان و زياد 
بودن اهل سنت بوده است. اين مس��ئله به نوبه خود باعث شده تا در اكثر مقاطع تاريخ 
اسالم، قدرت سياسي در اختيار اهل سنت و تشيع در حاشيه آن قرار گرفته باشد. بسيار 
دور از انتظار است كه تشيع در وضعيت تاريخي حاشيه اي نه فقط در انديشه حكومت 
كردن بر جامعه اس��المي بوده باش��د، بلكه تئوري حكومت نيز توليد كرده باشد؛ چرا 
كه معموالً انديش��ه ها ناظر به امكانات و مقدورات عقالني��ت مي يابند. به عبارت ديگر، 

مهم ترين تحول در عصر مكتب 
قم، گذار جامعه اسالمي از الگوي 
سلطنت شيعي مي باشد. برداشت هاي 
متفاوت فقيهان از كم  و كيف گذار 
مذكور حداقل به دو گرايش فقهي 
كالن در مكتب قم به نام هاي گرايش 

نظارتي، وكالتي و واليتي انجاميد
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همواره ميان داشته ها و انتظارات رابطه اي وثيق وجود داشته و بر اين اساس، نمي توان 
با داشته اي اندك، انتظاراتي بزرگ و وسيع داش��ت. واقعيت اين است كه در بسياري از 
مقاطع تاريخ اسالم، تشيع نه فقط از اندكي افرادش، بلكه عالوه بر آن، از وجود شرايط 
»اختناق و تقيه« رنج برده، ب��ه گونه اي كه مهم ترين دغدغه آن ه��ا نه فقط »حكومت 
كردن«، بلكه »زنده ماندن« بوده است. در چنين شرايطي، اتخاذ رويكرد نظارتي در فقه، 

رويكردي معقول و حتي جسورانه به نظر مي رسد.
3. قائلين به تئوري نظ��ارت فقيه بر اين باورند كه آن چه از مجموعه معارف اس��المي 
برداشت مي شود اين اس��ت كه فقيه موظف به برپايي حكومت ديني و حكومت كردن 
نمي باش��د. از اين ادعا برنمي آيد كه اگر فقيهي نه به عنوان يك وظيفه شرعي، بلكه در 
فرايند بازي هاي قدرت عرفي، موفق به برپايي حكومت اسالمي شد، مورد مخالفت آن ها 
قرار مي گيرد؛ چرا كه آن ها هر چند تمامي حكومت ها در عصر غيبت را نامشروع و غصبي 
مي دانند، اما درجه غصب آن ها را به يك اندازه نمي دانند و بي شك، همان گونه كه عالمه 
ناييني در كتاب تنبيه االمه خود بدان تصريح ك��رده، كم ترين درجه غصب حكومت ها 
متعلق به حكومتي است كه در رأس آن فقيهي جامع  الشرايط قرار گرفته باشد.1 تجربه 
تاريخي نيز بيان گر اين است كه فقيهان قائل به تئوري نظارت فقيه، با فقيهاني كه موفق 
به برپايي حكومت اسالمي ش��ده اند، نه تنها هيچ گاه به دليل برپايي حكومت مخالفت 
نكرده اند، بلكه در بسياري موارد ش��واهد گواه حمايت شان از آن ها بوده است. به عنوان 
مثال؛ در عصر حاضر، آيت اهلل خويي ب��ه عنوان يك فقيه نظارت��ي، همواره از حكومت 
جمهوري اسالمي كه در رأس آن يك فقيه جامع الشرايط قرار دارد، حمايت كرده است.

4. قائلين به تئوري نظارت فقيه بر اين باورند كه ش��رايط تأس��يس حكومت اسالمي 
»حصولي« و نه »تحصيلي« اس��ت. تفاوت اين دو، از جنس تفاوت وجوب حج و وجوب 
نماز است كه در اولي، هر گاه كه شرايط استطاعت حاصل شد، حج واجب مي شود و الزم 
نيست كه مسلمان خود به دنبال تحصيل مقدمات استطاعت برود. اين در حالي است كه 
در دومي، بر مسلمان واجب است تا خود به دنبال تحصيل شرايط ورود به نماز باشد. به 
عبارت ديگر، مقدمات حج )مثل استطاعت( شرط »وجوب« و مقدمات نماز )مثل طهارت 
و وضو( شرط »واجب« هستند. اين بدين معني است كه بر اساس تئوري نظارت فقيه، 

1. اساساً اگر اصل حكومت براي قائلين به نظارت فقيه الزم و ضروري باشد، استدالل فوق نمي تواند براي آن ها 
طرفي بربندد؛ چرا كه حتي اگر قائل به غصبي ب��ودن همه حكومت هاي غيرمعصوم ش��ويم، نظر به اين كه اصل 
حكومت ضرورت دارد و كم ترين درجه غصب حكومت ها را هم حكومت واليت فقيه دارد، ناگزير در مقام عمل بايد 

از آن پشتيباني نمود.
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الزم نيست تا فقيه خود به دنبال تحصيل مقدمات و شرايط تأسيس و برپايي حكومت 
ديني باشد، هرچند اگر مقدمات و شرايط مذكور به لحاظ تاريخي، به هر دليلي خود مهيا 
شده باشند، فقيه نظارتي ابايي از برپايي حكومت ديني نخواهد داشت. به عبارت سوم، 
فقه نظارتي، حكومت اسالمي را نه »حق« خود مي داند تا براي استيفاد آن دغدغه داشته 
باشد و نه »تكليف« خود مي داند تا براي برپايي اش خود را ملزم بداند، بلكه تنها بر اين 

باور است كه مي تواند حكومت تأسيس كند، نه اين كه ضرورتاً بايد چنين كند.
5. نماينده برجسته تئوري نظارت فقيه در عصر ما آيت اهلل خويي)ره( فقيه شامخ نجف 
مي باشد كه تئوري نظارت فقيه را به صورت مفصل تبيين نموده است. مهم ترين محوري 
كه ايشان براي تبيين نظريه مذكور بدان  پرداخته مسئله قلمرو اختيارات فقيه است كه 
از نظر وي، »امور حسبه« مي باش��د. نكته قابل توجه در نظريه آيت اهلل خويي اين است 
كه از آن جا كه مسئله »تقيه« در انديشه ايشان پررنگ و به صورت مبسوط مطرح شده 
و از آن جا كه زمانه وي مصادف با عصر خفقان و اختناق صدام حسين بود، برخي چنين 
پنداشته اند كه نظريه نظارت فقيه از جانب ايشان ناشي از شرايط تقيه بوده به گونه اي كه 
اگر ايشان در غير زمانه اش يا در كشوري غير از عراق بودند، امكان فراروي ايشان از نظريه 
مذكور زياد بوده است. هر چند ادعاي فوق صرفاً در حد يك »امكان« مي تواند مسموع 
باشد، اما واقعيت اين است كه بينش اجتهادي آيت اهلل خويي در خصوص قلمرو اختيارات 
فقيه � كه در حقيقت به رس��الت و غايت منظومه فقهي ارجاع مي يابد � چنان است كه 
حتي اگر مثل بس��ياري ديگر از قائلين به نظارت فقيه در خارج از ع��راق و در زمانه اي 

غيرتقيه اي هم به سر مي برد، باز هم نظريه مختارشان نظريه نظارت فقيه مي بود.
6. قائلين معتقد به گرايش نظارت فقيه بر اين باورند كه هر چند در جامعه اس��المي 
حكومت نبايد حكومتي سكوالر باش��د، اما ديني بودن آن تنها از طريق واليت فقيه بر 
جامعه ميسر نمي ش��ود، بلكه از طريق »نظارت« فقيه نيز مي تواند ممكن شود؛ چرا كه 
اوالً مشروعيت حكومت اسالمي منحصر به شيوه حكومت مبتني بر واليت فقيه نيست 
و با پذيرش حكومت مبتني بر نظارت فقيه و ي��ا وكالت فقيه � اعم از اين كه وكالت را به 
صورت عقد جايز يا يك معاهده اجتماعي الزم بدانيم � نيز مش��روعيت حكومت تأمين 
مي شود؛1 ثانياً صرف مراقبت فقيه بر عدم مخالفت قطعي قوانين حكومت با احكام شرع 

1. تقليل دادن نقش دين در سرپرس��تي جامعه در حد نظارت و غفلت از نقش ايجابي و هدايتي دين، در نهايت 
باعث مي شود تا عماًل دين عمله نظام عرفي ش��ود و همواره در ذيل برنامه هاي عرفي به اظهارنظر بپردازد كه در 
نتيجه آن، يا قلمرو حضور اجتماعي دين بسيار كوچك و تنگ خواهد بود و يا در صورت بزرگ بودن، صورتكي از 

دين بر بسياري از اعمال عرفي كشيده خواهد شد.
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به همراه بيان اهداف كلي جامعه و حكومت، براي 
بازدارندگي جامعه از انحراف به بي ديني كفايت 
مي كند. به ويژه اين كه در جامعه اس��المي، خود 
دين داري عموم م��ردم به مثاب��ه نوعي ضمانت 
اجراي اجتماعي عمل مي كند.1 به عبارت ديگر، 
تخصص ولي فقيه كه در حد آش��نايي مجتهدانه 
با احكام فقهي اس��ت، مقتضي بي��ش از نظارت 
بر اجراي صحي��ح احكام در جامعه نمي باش��د و 
حداكثر مي تواند كلياتي را در مورد اهداف نظام 
اسالمي ترسيم نمايد. اين در حالي است كه اداره 
جامعه مقتضي تخصص هايي متنوع مي باش��د. 
اساساً به همين دليل اس��ت كه تصدي ولي فقيه تاكنون تغييري در »سنخ و محتواي 
اعمال حكومتي« ايجاد نكرده اس��ت. از اين روي، بهتر است ولي فقيه نقش ايجابي در 
اداره كشور را به »كارشناس��ان« واگذار كند و خود تنها به نقش سلبي در اين خصوص 
بپردازد. طرفه اين ك��ه حتي با مكانيزم هايي كم تر از نظارت، مثل مش��اوره نيز مي توان 

شرعيت نظام را تأمين نمود.2
7. برخي نظريه نظ��ارت فقيه را از باب جواز تصرف حداقل��ي فقيه مطرح مي كنند. بر 
اس��اس اين تقرير، فقيه تنها از باب قدر متيقن، در امور اجتماعي حق زعامت دارد و از 
اين روي، در زعامت خود مي بايس��ت به حداقل تصرفات اكتفا كند. داليل مدعاي فوق 

عبارت اند از:  
1. از مجموع ادله فقهي نمي توان واليت را براي فقي��ه ثابت كرد؛ 2. اموري در جامعه 
وجود دارند كه ش��ارع قطعاً راضي به ترك آن ها نيس��ت و از جمله اين امور، حكومت و 
سلطه سياسي بر جامعه است؛ چرا كه بدون آن بخش مهمي از مصالح اسالمي و احكام 

1. محسن كديور، حكومت واليي، تهران، ني، 1378، ص137�136. اساساً حكومت ديني منحصر به رابطه واليي 
است؛ چرا كه حكومت ديني يعني حكومتي كه دين واليت و سرپرستي آن را بر عهده داشته باشد. سرپرستي ديني 
جامعه چيزي جز واليت بر جامعه از طريق دين نمي باش��د. بر اين اساس، صرف مراقبت بر عدم مخالفت با احكام 
شرعيه و بيان اهداف كلي دين نمي تواند ديني بودن حكومت را تضمين كند؛ چرا كه اوالً خارج كردن دين از صحنه 
واليت بر جامعه در نهايت به محو دين خواهد انجاميد و ثانياً در مديريت غير ديني � به  ويژه با نظر به نقش تأثيرگذار 
حكومت ها بر جهت دهي به عاليق و افكار عمومي � تضميني بر استمرار و اشتداد گرايش هاي مذهبي مردم وجود 
ندارد و از اين روي، صرف وجود مردم مسلمان در جامعه براي لبيك گويي به دعوت »فقيه ناظر« كفايت نمي كند.

2. حسين علي منتظري، راه نو، ش18، ص13؛ مجتهد شبستري، راه نو، ش19، ص21؛ محسن كديور، راه نو، 
ش11، ص15.

قائلين به تئوري نظارت فقيه بر 
اين باورند كه آن چه از مجموعه 
معارف اسالمي برداشت مي شود 
اين است كه فقيه موظف به برپايي 
حكومت ديني و حكومت كردن 
نمي باشد. از اين ادعا برنمي آيد كه 
اگر فقيهي نه به عنوان يك وظيفه 
شرعي، بلكه در فرايند بازي هاي 
قدرت عرفي، موفق به برپايي 
مورد  شد،  اسالمي  حكومت 

مخالفت آن ها قرار مي گيرد
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شرعي قابل رعايت و حراست نيست؛ 3. در اموري كه شارع راضي به ترك آن ها نيست، 
دليل معتبري بر اين كه غيرفقيه مجاز به عهده گيري آن ها باشد بيان نشده است. از اين 
روي، فقيه، قدر متيقن از افرادي اس��ت كه صالحيت تصرف در امور اجتماعي را دارد.1 
الزمه پذيرش چنين واليتي براي ولي فقيه اين اس��ت ك��ه اوالً واليت او محدود به حد 
ضرورت و اضطرار است؛ ثانياً تشخيص اين كه چه اموري از موارد حسبيه محسوب شده 
و تحت تصرف فقيه است نيز بر عهده شخص مي باشد نه بر عهده فقيه و از اين روي، اگر 
موردي محل اختالف واقع شد، شخص مي تواند مطابق نظر خود حاكميت ولي فقيه را 

در خصوص آن مورد نپذيرد.2 
اشكال عمده اين تقرير از واليت فقيه اين است كه در اثبات محدوده واليت براي فقيه، 
تنها به ادله نقلي مراجعه شده است. اين در حالي اس��ت كه واليت فقيه در ابتدا بدون 
استناد به ادله فقهي اي كه مستقيماً مسئله واليت فقيه را بيان كرده اند، به لحاظ عقلي 

ثابت مي  گردد.
ب. گرايش وكالتي فقه در حوزه اجتماعی 

بر اس��اس گرايش وكالتي فقه، اوالً »مش��روعيت فقيه مبتني بر رأي مردم و ناشي از 
مقبوليت نزد اكثريت است و واليت رهبر با رأي مردم پديد مي آيد«؛ ثانياً »هيچ دليلي 
وجود ندارد كه فقها به طور عموم و يا فقيه خاصي از طرف خدا به واليت منصوب شده و 
مردم حق انتخاب او را نداشته باشند.«3 به عبارت ديگر، بر اساس گرايش وكالتی فقه، 
هر چند اس��تنباط احكام فقهي با متدولوژي مرسوم و رايج در حوزه هاي علميه صورت 
مي گيرد، اما اجرا و انفاذ آن ها با متدولوژي عرفي »وكالت« صورت مي گيرد؛ بدين معني 
كه مردم به مثابه موكل ب��وده و فقيه به مثابه وكيل مردم اح��كام فقهي را در محدوده 
مصالح موكلينش اجرا مي كند. در خصوص اين تئوري توجه به نكات ذيل حائز اهميت 

است:

1. آيت اهلل شيخ جواد تبريزي، ارشاد الطالب الي التعليق علي المكاسب، ج3، ص26 � 25.
2. آيت اهلل سيدكاظم حسيني حايري، واليه االمر في عصر الغيبه، ص93.

3. نعمت اهلل صالحي نجف آبادي، واليت فقيه؛ حكومت صالحان، قم، عادل، بي تا، مقدمه. برخي ديگر از ديدگاه هاي 
آيت اهلل صالحي در كتاب مذكور � كه فشرده مباحث درس خارج وي در سال هاي 1361 � 1360 مي باشد � چنين 
است: روايت فارجعوا فيها الي رواه احاديثنا: وسائل الشيعه، ج18، ص101، حديث9( كه مستند بحث واليت فقيه 
قرار گرفته، نه راوي آن )اسحاق بن يعقوب( شناخته شده است )هم چنان كه عالمه شعراني نيز معتقدند( و نه متن 
آن داللت بر واليت فقيه دارد؛ »ولي  فقيه نايب مردم است نه نائب امام زمان و به نمايندگي از مردم ]نيز[ مديريت 
جامعه را بر عهده مي  گيرد«؛ »واليت فقيه كه مش��روعيت آن ناشي از رأي غيرمس��تقيم مردم است«، نمي تواند 
مشروعيت بخش خود مجلس شورا »كه نمايندگانش با رأي مستقيم مردم انتخاب مي  شوند« باشد؛ نظريه كشف 

ولي فقيه توسط خبرگان رهبري، »هم نامعقول و هم بي دليل« است.
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1. تئوري وكالت فقيه س��ابقه چنداني نداش��ته و تنها در دهه ه��اي اخير در برخي از 
كتاب هاي فقهي به عنوان نظريه اي در برابر تئوري هاي نظارت و واليت فقيه ارايه شده 
است. واقعيت اين است كه تئوري وكالت فقيه خاستگاه ديني و فقهي نداشته و ابتدا از 
طريق الهيات سياسي مسيحي وارد ادبيات علمي روشنفكران مسلمان و سپس از طريق 
آن ها وارد ادبيات فقهي روش��نفكران ديني )حوزوي( شده است. بر اساس اين تئوري، 
قلمرو اختيارات اجرايي فقيه، تابع متغيري از خواس��ت موكلينش )مردم( مي باش��د و 
در اين صورت،  در وضعيت حداقلي بودن خواس��ت هاي مردم )بهترين ش��رايط(، تنها 
اجراي احكام به لحاظ زماني تعليق مي شود و در وضعيت حداكثري بودن آن ها )بدترين 
شرايط(، رابطه منطقي ميان استنباطات فقيه و الزامات اجرايي آن ها قطع مي گردد؛ چرا 
كه خواست مردم حتي در نحوه اجراي احكام هم دخالت مي كند و اين بدين معني است 
كه كم و كيف اجراي احكام شرع به نحو متناقض نمايي عرفي مي شود! به عبارت ديگر، 
در تئوري وكالت فقيه، فقيه بيش از آن كه نماينده دين و نماياننده خواست شارع مقدس 

باشد، نماينده مردم و نماياننده خواست آن ها خواهد بود.
2. تئوري وكالت فقيه، س��طح ارتباط ميان فقيه و مردم را حت��ي از حد ارتباط ميان 
نماينده هاي مجلس با مردم در نظام هاي پارلمان��ي هم نازل تر قرار مي دهد؛ چرا كه در 
نظام هاي پارلمانی، كسي كه به عنوان نماينده از جانب مردم انتخاب مي شود به مدت 
چهار سال در اين سمت خواهد بود و در اين مدت، حتي اگر مورد بي مهري و عدم تأييد 
از جانب مردم هم قرار بگيرد، امكان عزلش نبوده و او هم چنان نماينده مي باش��د. اين 
در حالي است كه در تئوري وكالت فقيه، فقيه تا زماني قابليت اجراي احكام را دارد كه 
موكلينش وي را از مقام وكالتش عزل نكرده باشند. الزامات اجرايي چنين وكالتي، عماًل 
به معني سلب برنامه ريزي خواهد بود؛ چرا كه فقيهي كه به تداوم زمانی وكالت نه اجماالً 
و نه تفصياًل علم ندارد و نمي داند كه تا كي در مقام وكيل مردم قرار خواهد داشت، چگونه 
مي تواند براي اجراي مثاًل درازمدت احكام اسالمي برنامه ريزي كند؟1 به عبارت ديگر، 
در تئوري وكالت فقيه، مردم، اصل و فقيه، فرع مي باشد. در چنين تلقي اي از رابطه فقيه 
و مردم، خواست و اراده ش��ارع مقدس اساس��اً مورد توجه قرار نگرفته و حتي به عنوان 

1. البته الزم به ذكر است كه وكالت داراي دو معناي كاماًل متفاوت است: نخست، وكالت فقهي � حقوقي كه در 
آن وكيل از سوي موكل امكان تصرف خاص، يا تمام تصرفات حقوقي در امور مربوط به موكل را پيدا مي كند. اين 
وكالت يك عقد قابل ابطال است كه از آن به »عقد جايز« ياد مي شود؛ دوم، وكالت سياسي كه در آن وكيل در ازاي 
برخي حقوق نسبت به موكل، برخي اختيارات را به دست مي آورد. اين وكالت يا جزء عقود الزم است كه هيچ يك 
از طرفين قرارداد نمي توانند آن را فسخ كنند و يا در اثر قانون تحقق مي يابد و در خصوصيات خود تابع قانون است. 

ظاهراً طرفداران نظريه وكالت فقيه، به تفسير اول قائل هستند.
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يك رابطه متغير و كاماًل فرعي نيز بدان توجه 
نشده است.

3. تئوري وكالت فقيه ب��ه دليل اين كه در 
س��ال هاي اخير حداق��ل در اي��ران در برابر 
گفتمان فقه سياس��ي حاكم � تئوري واليت 
فقيه � و عمدتاً توس��ط روش��نفكران ديني 
داراي گرايش ه��اي غرب��ي مط��رح ش��ده، 

متأس��فانه بيش از آن كه دغدغه رويكرد علمي داشته باشد، س��ياق و صبغه سياسي به 
خود گرفته است و اين مسئله به نوبه خود باعث شده تا فقيهان بزرگ و صاحب نظر كه 
نمي خواهند سياست راهبر انديشه آن ها شود، به اين تئوري ورود نكنند. از اين رو، چنين 
به نظر مي رسد كه تئوري واليت فقيه از سويي به دليل تاريخچه اندكش فاقد غناي الزم 
براي مديريت جامعه اسالمي مي باشد و از سويي، به دليل اين كه طراحان و طرفدارانش 
اشخاص سياسي معلوم الحال و عمدتاً وابس��ته به كانون هاي سياسي بيگانه هستند، از 
كم ترين درجه مقبوليت علمي برخوردار گشته است. عالوه بر اين، كارآمدي روزافزون 
دو تئوري رقيب � به ويژه تئوري واليت فقيه � مجالي براي حضور تئوري نحيف وكالت 
فقيه باقي نگذاشته است و در اين صورت، پيش بيني مي شود كه در آينده اي نه چندان 
دور، اين تئوري تنها از محافل سياس��ي و نه از آكادمي هاي علمي طرح و تبيين شود و 

مقبوليتش نيز از همين مقدار اندكي كه هست، هم كم تر شود.
4. الزم به ذكر است كه در فقه سه نوع وكالت مطرح است: نخست، ايقاع1 كه نوعي اذن 
تصرف يك طرفه به ديگري اس��ت؛ دوم، عقد جايز2 كه نوعي اذن تصرف دوطرفه است؛ 
سوم، عقد الزم3 كه ايجاد نوعي سلطه مستقل براي غير مي باشد. از ميان سه نوع وكالت 
مذكور، قائلين به نظريه وكالت فقيه به نوع دوم و سوم آن نظر دارند. مهم ترين استدالل 
طرفداران اين نظريه عبارت است از اين كه از سويي، اصل بر عدم واليت افراد بر يك ديگر 
است و از س��ويي، افراد نمي توانند همه نيازمندي  هاي خود را به تنهايي حل كنند و از 
اين روي، ناگزير از تقسيم كار و تفويض برخي از امور خود به يك ديگر هستند. به عبارت 

1. ايقاع )در مقابل عقد( عبارت است از انشاء مستقل در طرف ايجاب كه صحت و نفوذ آن بر انشاء قبول از طرف 
ديگری متوقف نيست.

2. عقدي كه هر چند مستلزم ايجاب و قبول مي باش��د، اما هر يك از طرفين در هر زماني كه الزم ديد مي تواند 
بدون هيچ دليل و تشريفاتي آن را به هم زند. 

3. عقدي كه ضمن نياز به ايجاب و قبول، طرفين مگر در موارد معينه در متن عقد و يا در موارد توافقي خارج از 
متن عقد )اقاله(، نمي توانند آن را فسخ كنند.

تجربه تاريخي نيز بيان گر اين است كه 
فقيهان قائل به تئوري نظارت فقيه، با 
فقيهاني كه موفق به برپايي حكومت 
اسالمي شده اند، نه تنها هيچ گاه به دليل 
برپايي حكومت مخالفت نكرده اند، 
بلكه در بسياري موارد شواهد گواه 

حمايت شان از آن ها بوده است



مقاالت
42

دوره سوم سال يازدهم شماره 37 و 38 پاييز و زمستان 92

ديگر، انسان به مقتضاي زيست عقاليي خود � كه زيس��تي برتر از زيست طبيعي اش1 
مي باشد و به مقتضاي انسانيتش به وجود مي آيد و هيچ نيازي به قرارداد جمعي يا عوامل 
ديگري نظير آن ندارد � نيازمند بهينه سازي حيات فردي و جمعي خود مي باشد و براي 
اين منظور، به فرد يا افرادي »وكالت« و اجرت مي دهد و اگر در اين گزينش، اتفاق آرای 
افراد فراهم نگردد، تنها راه باقيمانده اين است كه به حاكميت اكثريت بر اقليت تمسك 
جويند و چون نحوه مالكيت افراد بر اداره اجتماع، يك مالكيت ش��خصي مش��اع است، 
وكيل و يا نماينده  اي هم كه از سوي اين مالكين در يك قرارداد وضعي وكالت استخدام 
مي شود، يك وكيل يا نماينده شخصي مشاع براي همه افراد و شهروندان خواهد بود، نه 

يك وكيل براي يك واحد جمعي و يا براي يك شخصيت حقوقي.2
5. اساساً طرفداران نظريه وكالت فقيه بر اين باورند كه ضرورتي ندارد كه وكالت مردم 
در اداره اجتماع حتماً به عهده فقيه باشد، بلكه همين مقدار كه فردي حكيم، متدين و 
متعبد به عنوان وكيل مردم به منظور ايجاد شرايط به زيستي و هم زيستي مسالمت آميز 
تعيين گردد، كفايت مي كند. از آن جا كه نظريه وكال��ت فقيه، از قرابت زيادي با نظريه 
قرارداد اجتماعي در غرب برخوردار اس��ت و حتي مي توان آن را برگردان و ديني شده 
همان نظريه دانس��ت، برخي حق حاكميت ولي فقيه بر جامعه را ناشي از قرارداد الزم 
اجتماعي بين او و مردم دانسته اند. بر اين اساس، وكالت فقيه قراردادي است كه پس از 
شكل گيري اصل قرارداد و تحكيم آن به وسيله »بيعت«، براي طرفين الزم االجرا شده 
و حتي ولي فقيه نيز تا زماني كه شرايط اعمال حاكميت را دارد، حق طفره رفتن از آن 

مسند را ندارد:
 انتخاب حاكم از طرف مردم از قبيل توكيل نيست تا عقد جايز باشد و 
بتوانند آن را فسخ نمايند، بلكه در نظر عقال و شرع يك قرارداد اجتماعي 
است كه پس از قرارداد و تحكيم آن به وسيله بيعت، از عقود الزم االجرا 

1. قبل از زيس��ت عقاليي، انسان نيازمند زيس��ت طبيعي مي باشد كه بر اساس آن، انس��ان به مقتضاي اين كه 
موجودي زنده اس��ت، حق حيات دارد و لزوماً براي حيات خويش مكاني را انتخاب مي كند. انتخاب چنين مكاني 
يك رابطه اختصاصي � آن هم به ص��ورت قهري � براي او به وجود مي آورد كه اي��ن رابطه اختصاصي را »مالكيت 
خصوصي« مي نامند. اين مالكيت نيز به اقتضاي زيس��ت در مكان اختصاصي، انحصاري است و به اقتضاي زيست 
در مكان اختصاصي مشترك � يعني در فضايي بزرگ تر هم چون يك كشور � به صورت مشاع خواهد بود. البته هر 
دو نوع مالكيت، طبيعي است، زيرا به اقتضاي طبيعت به وجود آمده است و هيچ عامل ديگري جز ضرورت وجود 
عوامل طبيعي در اين اختصاص مؤثر نيس��ت. هم چنين اين دو نوع مالكيت، خصوصي اند، چون هر ش��خصي به 
صورت مستقل داراي اين دو نوع اختصاص مكاني مي باشد. تعلق اين نوع از مالكيت به انسان، از آن جهت نيست 

كه او انسان است، بلكه از اين جهت است كه او جسمي زنده و متحرك است. حكمت و حكومت، ص102 � 101.
2. حكمت و حكومت، ص109 � 107.
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مي باش��د و كلمه بيعت از ريش��ه بيع � كه عقد الزم است � گرفته شده 
است. حاكم پس از انتخاب، مسئوليت دارد كه طبق قرارداد و محدوده 
آن، متصدي امور محوله شود. مردم نيز بايد از او حمايت و دستورات او 
را اطاعت نمايند، مگر اين كه از حدود و مقررات شرعي و اسلوب قرارداد 
منحرف شود. باالخره به مقتضاي وجوب وفاي به عهود و عقود، طرفين 
قرارداد )حاكم منتخب و ملت( موظف اند بر طبق قرارداد عمل نمايند و 
حاكم در برابر ملت و انتخاب كنندگان مسئوليت دارد و از قبيل وكالت و 
اذن در تصرف نيست تا بتوان آن را بدون جهت فسخ نمود و گواه بر اين 

معنا، اعتبار عقال و حكم شرع است.1 
در اين ديدگاه هر چن��د وكالت فقيه به عنوان يك معاه��ده الزم الطرفين )عقد الزم( 
معرفي شده و از اين حيث در مقايس��ه با ديدگاه هايي كه آن را در حد عقد جايز تفسير 
مي كنند، از استحكام بيش تري برخوردار است، به رغم اين، حاكم اجتماعي موظف است 

در چارچوب و محدوده قرارداد عمل نمايد.
در مجموع، وكالت فقيه چه به عنوان عقد جايز و چه به عنوان عقد الزم تفس��ير شود، 

داراي اشكاالتي است كه برخي از آن ها عبارت اند از:
1. در نظريه وكالت فقيه، اقليت همواره محكوم به نظر اكثريت مي باشد. به طور طبيعي 
در كليه جوامع، همگان بر يك نظر اتفاق نخواهند داشت و معموالً اقليت و اكثريتي در 
تصميم گيري هاي اجتماعي شكل مي گيرند. تأييد و تكذيب حاكميت و شكل حاكميت 
و محدوده آن نيز از موضوعات مهمي هستند كه طبعاً مورد اتفاق نظر كل افراد جامعه 
قرار نمي گيرند و اگر بپذيريم كه حاكم، وكيل مردم است، بديهي است اين وكالت، ناشي 
از تأييد اكثر مردم خواهد بود نه تمامي آحاد جامعه.2 طبيعي است كه اقليت 49 درصدي 
جامعه حق دارند حاكميت وكيل را بر خود نپذيرند و از دستورات او تمرد نمايند. قطعاً 
تجويز چنين مخالفتي، باعث هرج و مرج اجتماعي خواهد ش��د و ملزم كردن اقليت به 
نظر اكثريت نيز خالف مقتضاي عقد وكالت � اعم از شكل جايز و الزم آن � مي باشد؛ چرا 
كه طبق عقد وكالت، وكيل نمي تواند در حيطه اختيارات شخصي كه موكل او محسوب 

1. حسين علي منتظري، دراس��ات في واليه الفقيه و فقه الدوله االس��الميه، قم، تبليغات اسالمي، 1370، ج1، 
مسئله14، ص574.

2. در حكومت وكالتي، حتي اگر تمام افراد جامعه بر سر انتخاب يك حاكم متفق شوند و او را به حكومت بپذيرند، 
باز اين حكومت هر لحظه در معرض فروپاشي است؛ چرا كه حتي اگر يك نفر از افراد جامعه اين وكالت را از جانب 

خود ابطال كند، در آن صورت، حاكم عزل مي شود و هيچ حقي براي حاكميت نخواهد داشت.
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نمي ش��ود، اعمال حاكميت و نظر نمايد. به عبارت ديگر مردم به ي��ك اندازه در تعيين 
وكيل حق اظهارنظر دارند و هيچ دليلي بر نفوذ تصرفات كسي كه اكثريت آن ها تصرف او 
را اجازه داده اند و اقليتي آن را نپذيرفته اند، وجود ندارد. طرفه اين كه دفاع پيروان نظريه 
وكالت فقيه مبني بر اين كه »چاره  اي جز حاكميت اكثريت بر اقليت وجود ندارد«، بيش 

از آن كه توجيه نظريه مذكور باشد، دليل ابطال آن مي باشد.1
2. وكالت مقوله اي مدت دار مي باشد و كسي كه حسب يك قرارداد اجتماعي يا حسب 
وكالت، مديريت يك اجتماع را بر عهده دارد، تصرفاتش نبايد خارج از حيطه زماني  اي 
باشد كه وكالتش بدان تعلق دارد. حداقل مي توان اين نظريه را مطرح كرد كه وكيل يك 
جامعه نبايد تصرفاتي داشته باشد كه ناظر به دوره زماني نسل بعد از آن زمان باشد. اين 
در حالي اس��ت كه در تصميم گيري هاي اجتماعي متداول در جوامع امروز، تصميمات 
قانون گذاران و مجريان به هيچ وجه محدود به زمان مورد وكالت آنان نيست. به عنوان 
مثال: تصرفاتي كه يك رئيس جمهور در ساختارهاي اجتماعي ايجاد مي كند، چه بسا تا 
ده ها سال بعد آثار مثبت و منفي آن وجود داشته باشد. بر اين اساس، مي توان گفت كه 
ماهيت تصميم گيري هاي اجتماعي به گونه اي است كه با عقد وكالت ناسازگار مي باشد. 
3. موكلين هم��واره مي توانند وكيالن خود را مورد بازخواس��ت ق��رار دهند. هر چند 
چارچوبي كلي مانند قانون اساسي براي وكيل اجتماع وجود دارد، اما با توجه به اين كه 
جزييات تصميم گيري ها در قوانين اجتماعي قابل ذكر نيستند، اين حق براي اكثريت 
نيز محفوظ است كه اگر تصميم گيري هاي خاص را مطابق اختياراتي كه به وكيل خود 
داده اند نيافتند، آن تصميمات را از اج��را بيندازند. اين ويژگي وكالت نيز به وضوح گواه 
بر آن است كه آن چه بر واقعيت حاكميت اجتماعي مي گذرد، امري نيست كه در قالب 

قرارداد وكالت بگنجد.
4. اساس��اً در مقايس��ه آن چ��ه در تصميم گيري ه��ا و قانون گذاري ه��اي اجتماعي 
1. به عبارت ديگر، پرسش مهم در تئوري وكالت فقيه اين است كه مردم از كجا حق اجراي احكام را پيدا كرده اند 
كه مي  توانند اين حق را به وكيل ش��ان انتقال دهند؟ به عبارت ديگر، منش��أ حقانيت مردم در اجراي احكام الهي 
چيست؟ به نظر مي رسد تمامي پرسش هاي بنياديني كه در نظام هاي سياسي مبتني بر دموكراسي در خصوص 
منشأ حقانيت مردم در تعيين وكيل مطرح است، در اين جا نيز قابل طرح مي باش��د. از جمله اين كه، مردم با چه 
مكانيس��م و در چه فرايندي فقيه را به وكالت از جانب خ��ود برمي گزينند؟ به فرض كه وكال��ت فقيه از مجراي 
دموكراسي صورت گرفته باش��د، مكلفيني كه در اين مجرا شركت نكرده و يا ش��ركت كرده اما به اين فقيه رأي 
نداده اند، چه الزامي به تبعيت از الزامات اجرايي احكام اس��الم خواهند داشت؟ اساساً  ادعاي وكالت فقيه از جانب 
مردم،  ادعايي غيرتاريخي و موهوم است، درست شبيه ادعاي قرارداد اجتماعي در نظريه هاي فيلسوفان سياسي 
قرن هجدهم؛ چرا كه هيچ اجتماعي در تاريخ اسالم به منظور وكالت دادن به فقيه به صورت عام يا يك فقيه خاص 
ثبت نشده و مهم تر اين كه تاريخ فقاهت ش��يعي نيز به خوبي گواه است كه هيچ فقيهي نيز خود را در مقام وكالت 

مردم )نه نيابت از امام معصوم( فرض نكرده است.
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صورت مي پذيرد با آن چه ماهيت عقد وكالت اقتضا 
دارد، مي توان دريافت كه موضوعاً آن چه در عرصه 
تصميمات اجتماعي واقع مي شود، مغاير با مقتضاي 
عقد وكالت است. چون به مقتضاي اين عقد، وكيل 
قادر به فرمان دهي، بازخواست و جريمه موكل خود 
نمي باشد. اين در حالي اس��ت كه حاكم اجتماعي، 
جامعه را ملزم به پذيرش تصميمات خود مي نمايد؛ 
قانون گذار اجتماعي، قانون را براي همه افراد جامعه 
وضع مي نمايد؛ مجري اجتماعي درآمدهاي عمومي 

جامعه را به گونه خاصي هزينه كرده و براي اخذ ماليات نس��بت به قش��رهای مختلف 
جامعه قانون قرار داده و آن را به اجرا گذاشته و متخلفين را مجازات مي كند و همه اين 
امور طبيعي است؛  چرا كه اگر حكومت، جامعه را ملزم به تصميمات خود نكند، عالوه بر 

اين كه حاكميت و اقتدارش زير سؤال مي رود، تشتت و هرج و مرج حاكم مي شود. 
5. موضوع واليت بر جامعه، تكامل كل جامعه نس��بت به مرحله تاريخي  اي است كه 
جامعه در آن به س��ر مي برد و مردم نيز عالوه بر مش��اركت در تشخيص، تصميم و اجرا 
با تبعيت خود از ولي اجتماعي، تأثير مثبت خ��ود را در تكامل روزافزون جامعه بر جاي 
مي گذارند. مش��كل اصلي طرفداران نظريه وكالت فقيه اين اس��ت ك��ه به موضوعات 
اجتماعي با عقودي كه موضوعاً ناظر به روابط فردي است، نگاه مي كنند. به عبارت ديگر 
و به  طور خالصه، اشكال اساس��ي اين نظريه بي توجهي آن به معناي صحيح حاكميت 
بر جامعه، تفاوت فرد و جامعه، تفاوت واليت فردي و واليت اجتماعي، تفاوت واليت بر 

جامعه در گذشته و حال و... مي باشد.
6. با قطع نظر از همه كاستي ها و اش��كاالتي كه به تئوري وكالت فقيه وارد است، اين 
تئوري حداقل در شرايط تاريخي اي كه فقه سياسي شيعه از بالندگي خاصي برخوردار 
شده و به تفصيل رسيده، اساساً فاقد كارآمدي خواهد بود؛ چرا كه منظومه فقهي اسالم به 
گونه اي است كه به خودي خود داعيه مديريت دارد، چنين مجموعه اي سرنخ اجرائيات 
خود را به مردم � مجموعه اي كه قرار است كه آن ها را مديريت كند � نخواهد داد. اين در 
حالي است كه در شرايطي كه فقه سياسي در حد گزاره هاي سياسي باقي مانده و هنوز به 
انسجام و كمال نرسيده و به عبارتي داشته هاي فقه به اندازه اي نيست كه بتواند با آن ها 
فرايند اداره و مديريت را پيش بيني و محاس��به كند، امكان اين كه فقيه در قامت وكيل 

بر اساس تئوري نظارت فقيه، 
الزم نيست تا فقيه خود به دنبال 
شرايط  و  مقدمات  تحصيل 
تأسيس و برپايي حكومت ديني 
باشد، هرچند اگر مقدمات و 
شرايط مذكور به لحاظ تاريخي، 
به هر دليلي خود مهيا شده باشند، 
فقيه نظارتي ابايي از برپايي 

حكومت ديني نخواهد داشت
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مردم جلوه كند، وجود دارد. طرفه آن كه در قرون اوليه اس��الم كه فقه سياس��ي شيعه 
چندان به تفصيل نرسيده و در اجمال خود بوده،  نظريه وكالت فقيه از جانب كسي مطرح 
نشده در حالي كه اقتضاي آن وجود داشته است، اما در دهه هاي اخير و در شرايطي كه 
فقه سياسي شيعه از اجمال خود بيرون آمده و چنان قوت و باروري  پيدا كرده كه انقالب 

اسالمي و نظام سياسي ايجاد كرده، به نحو متناقض نمايي طرح شده است.
ج. گرايش واليتي فقه در حوزه اجتماعی 

مهم تري��ن و رايج ترين گراي��ش فقهي مكتب ق��م، گرايش واليتي فقه مي باش��د كه 
تئوري پرداز مهم آن حضرت امام خميني)ره( مي باش��د. هرچند در قرون گذشته نيز، 
گرايش مذكور توس��ط بزرگاني چون محقق كركي، مالاحمد نراق��ي، صاحب جواهر، 
آقانجفي اصفهاني، آيت اهلل بروجردي1 و... طرح و تبيين شده است. مهم ترين استدالل ها 

و باورهاي اين گرايش عبارت اند از:
1. تئوري »واليت فقيه« به لحاظ تاريخي، متأخر از تئوري »نظارت فقيه« توليد شده 
است. هر چند برخي بر اين باورند كه از زمان آغاز غيبت امام عصر)عج( و ظهور نخستين 
مكاتب فقهي شيعه، انديشه واليت فقيه وجود داشته، اما واقعيت اين است كه تا زمان 
ظهور مكتب اصفهان، تنها »گزاره هايي سياسي« در فقه شيعه وجود داشته كه نشان از 
باور به تئوري واليت فقيه در آن ها مي توان يافت. منصفانه مي توان باور كرد كه صاحبان 
آن گزاره هاي سياسي اگر مبسوط اليد مي ش��دند و خارج از عصر تقيه قرار مي گرفتند، 
بي شك تئوري واليت فقيه را مطرح مي كردند، اما نكته اين جاست كه آن ها در آن زمان 
هيچ گاه مبسوط اليد نش��ده و عصر تقيه هم چنان باقي بوده است و از همين روي، آن ها 
هيچ گاه موفق به تئوري واليت فقيه نش��ده اند. از آن جا كه تئ��وري واليت فقيه تئوري 
حكومت بر جامعه مي باشد، منطقاً نمي  توان انتظار داشت كه در شرايط تقيه � كه دغدغه 
مهم فقيهان، حفظ جان خود و شيعيان بوده � توليد شود، در حالي كه تالش براي گذار از 
شرايط تقيه به شرايط آزادي مي تواند انتظار معقول تاريخ از آن ها باشد؛ امري كه انصافاً 

1. برخي تفاوت ها ميان نحوه اثبات واليت فقيه ميان تئوريسين هاي آن وجود دارد. به عنوان مثال مبناي حضرت 
امام)ره( براي اثبات واليت فقيه، حكم عقل و براي مرحوم نراقي، حكم عقالء مي باشد )از نظر مرحوم نراقي، ترجيح 
فقيه از غير او از باب قدر متيقن � كه نوعي تشخيص عقاليي و عرفي مي باشد � است(. آيت اهلل بروجردي نيز ضرورت 
حكومت را به مثابه يك مسئله عقلي دانسته ولي ضرورت نصب فقيه را بر اساس حكم عقل از روايات اخذ مي كند: 
»در صدر اسالم، اول سائس مسلمين پيامبر)ص( و پس از آن ائمه اطهار)ع( و منصوبين آن ها بوده اند. پس حتماً 
زراره و امثال او از امامان)ع( درباره حاكميت زمان غيبت سؤال كرده اند و ائمه)ع( نيز جواب به نصب فقها داده اند، 
اما آن روايات مفقود شده است و فقط روايت مقبوله و مرفوعه مانده است. پس از اين مقدمات امر بين سه مسئله 
داير اس��ت: نصب غيرفقيه، عدم نصب و نصب فقيه. چون دو امر اول بطالنش واضح است پس حتماً فقيه را نصب 

كرده اند.« رك: آيت اهلل منتظري، دراسات في واليت الفقيه، ج1، ص87 � 72.
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فقيهان آن دوره به خوبي از عهده آن برآمده اند.
2. نخس��تين زماني كه فقيه ش��يعه فارغ از دغدغه جان خود و ديگر شيعيان به تأمل 
نظري در منطق منظومه معارف اسالمي مشغول شده، دوره صفويه مي باشد كه در پرتو 
اعالم رسمي تشيع توسط شاهان آن دوره، تشيع از شرايط تقيه رهايي يافته و از حاشيه 
تاريخ سياس��ي � حداقل در مقياس ايران آن زمان � به هس��ته آن دعوت شده و طرفه 
آن كه بالفاصله به توليد و طرح نظريه واليت فقيه رس��يده است. محقق كركي )محقق 
ثاني(، از فقيهان لبناني تبار مقيم نجف، طي سه س��فر در سال هاي 916، 936 و 939 
ه� .ق به ايران، ضمن تأييد نظام سياس��ي صفوي و تجويز همكاري با س��الطين آن، با 
طرح صريح تئوري واليت فقيه، موفق به ايجاد زمينه و زمانه اي شد كه مي توان از آن به 
عنوان »مكتب اصفهان« ياد كرد. مكتب اصفهان در تداوم »مكتب جبل عامل« � كه در 
آن زمان گرفتار تعصبات شديد مذهبي نظام سياسي عثماني بود � قرار داشت و اساساً 
فقيهان برجسته آن از جمله فقيهان دو خاندان كركي و بهايي خود اهل آن ديار بودند. 
اگرچه برخي فقهاي برجسته آن دوران از جمله شيخ ابراهيم قطيفي )بحريني (، مقدس 
اردبيلي و فقيه سبزواري با الزامات سياسي انديشه واليت فقيه سر ناسازگاري داشتند، 

اما در نهايت، عماًل انديشه مذكور در آن دوره غلبه يافت.
3. تئوري والي��ت فقيه در پرتو مكتب اصولي عالمه وحيد بهبهاني، توس��ط مالاحمد 
نراق��ي از وابس��تگان فكري مكت��ب مذك��ور � درس��ت در زمانه اي كه س��لطان وقت 
)فتحعلي شاه قاجار( در نهايت همكاري با فقيهان بوده و بنا به شرايط تاريخي مقارن با 
جنگ هاي ايران و روس، نيازمند به دخالت سياسي فقيهان در امر اداره حكومت بوده، 
بازتوليد شد. انديشه هاي فقه سياسي نراقي در كاشان و اصفهان به درستي دست مايه 
تأمالت فقهي فقيهان برجسته ديگري از هم طرازان يا ش��اگردان وي از جمله ميرزاي 
قمي و محمدحسن نجفي )صاحب جواهر( شد و به شكل قابل مالحظه اي حوزه علميه 
نجف را از خود متأثر كرد و اندكي بعد در آستانه نهضت هاي تنباكو و مشروطه، به حوزه 
علميه سامرا و مكتب درسي ميرزاي شيرازي ورود كرد. ثمره اين مجاهدت هاي نظري � 
عملي بيش از همه خود را در نهضت مشروطه نشان داد. نهضت مشروطه از سويي منجر 
به توليد رساله هاي فقه سياسي زياد و عميقي شد كه در همه آن ها مهم ترين نيازهاي 
سياسي � اجتماعي مردم )كه در اين زمان تبديل به بس��ته مدرن »ملت« شده بودند( 
مورد تأمل قرار گرفته بودند و از سويي، شاهد ورود عملي فقهاي شيعه به درون ساختار 

سياسي بود.
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4. تئ��وري واليت فقي��ه در آخري��ن مرحله 
تاريخي خود توسط حضرت امام)ره( و در تداوم 
انديش��ه كركي � نراقي به صورت مبسوط تري 
پردازش ش��د. آن چه اين مرحل��ه را از مراحل 
پيش��ين متمايز مي  كند، اين اس��ت كه تئوري 
واليت فقيه در واپس��ين مرحله خ��ود، مبتني 
ب��ر تجربه عمليات��ي ناموفق مش��روطه، چنان 
موفقيت آميز با عرصه عمل سياسي گره خورد 
كه از س��احت »تئ��وري« خارج و به س��احت 
»نظام « وارد ش��د. ب��ه عبارت ديگ��ر برخالف 
تمامي مراحل پيش��ين فقه سياسي كه در آن 
فقيه، ناگزير بود تا صورت انديشه خود را با ماده 
تاريخ )زم��ان و مكان( هماهن��گ كند، در اين 
مرحله، چگالي انديشه اي فقه در حوزه سياست چنان سنگين شده بود كه حضرت امام 
اين بار نه دغدغه هماهنگ كردن فقه با زمانه، بلكه درصدد هماهنگ كردن زمانه با فقه 
برآمد. در اين مرحله، فقه سياسي شيعه نه بسان صفويه، »شاه محور« و نه بسان دغدغه 
مشروطه، »قانون محور« بود، بلكه ش��اه )حاكم و ولي فقيه( و قانون، عينيت يافتند، به 
گونه اي كه قانون توسط حاكم شرعي اس��تنباط و تبيين و با رأي وي تنفيذ مي شد. به 
نظر مي رس��د تئوري واليت فقيه در اين مرحله به لحاظ نظري كامل شده و از اين پس 

بايد دغدغه تطبيق و عمل داشته باشد.
5. در عصر ما برجسته ترين نماينده تئوري واليت فقيه، حضرت امام)ره( مي باشد كه 
انديشه خود را به صورت تفصيلي در كتاب حكومت اس��المي � كه حاصل تقرير يازده 
جلسه درس ايشان در اواخر سال 1348ش در نجف اشرف مي باشد � بيان كرده است. 
مهم ترين نكته اي كه بايد بدان توجه نم��ود، رويكرد حضرت امام به تئوری واليت فقيه 
است كه اوالً بر خالف ديگر فقيهان كه از پايگاه فقه به اثبات يا رد آن  پرداخته اند، وي از 
پايگاه كالم بدان پرداخته است و ثانياً بر خالف ديگر فقيهان كه آن را بالذات بحثي روايي 
قلمداد كرده  اند، وي آن را بحثي عقلي دانسته است. تئوري واليت فقيه حضرت امام از 
آن جا كه در تجربه جمهوري اسالمي ايران صورتي عملي و راهبردي به خود گرفته، از 
زواياي متعددي مورد استنطاق قرار گرفته و حتي توسط برخي از آيات عظام از جمله 

تئوري وكالت فقيه به دليل اين كه 
در سال هاي اخير حداقل در ايران 
در برابر گفتمان فقه سياسي حاكمـ  
تئوري واليت فقيهـ  و عمدتًا توسط 
روشنفكران ديني داراي گرايش هاي 
غربي مطرح شده، متأسفانه بيش از 
آن كه دغدغه رويكرد علمي داشته 
باشد، سياق و صبغه سياسي به خود 
گرفته است و اين مسئله به نوبه 
خود باعث شده تا فقيهان بزرگ و 
صاحب نظر كه نمي خواهند سياست 
راهبر انديشه آن ها شود، به اين 

تئوري ورود نكنند
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محمدجواد مغنيه )لبناني تبار( و مهدي حايري مورد انتقاد قرار گرفته اس��ت. اين امر 
به نوبه خود باعث شده تا برخي از ش��اگردان معظم له از جمله آيات عظام جوادي آملي 
و مصباح يزدي برخي از زواياي اجمالي و احيان��اً مبهم آن را به تفصيل برند و هم چنان 

موقعيت آن را به عنوان گفتمان برتر فقه سياسي حفظ نمايند. 
برخي از مهم ترين استدالل هاي قائلين به گرايش واليت فقيه عبارت اند از:

1. از آن جا كه امكان تحقق و امتثال به احكام اس��الم در ش��كل ت��ام و تمام آن بدون 
برپايي حكومت اسالمي نيست، اس��الم داعيه حكومت دارد1 و در اين حكومت، كسي 
كه بيش ترين اطالع از احكام اسالمي را داش��ته و نيز در حد قابل اطميناني، مناسب با 
مقوله زعامت جامعه اسالمي، داراي تقوا، درك سياسي، توا ن مندي مديريتي و شجاعت 
است، در رأس قرار مي گيرد. چنين كسي كه فقيهي جامع الشرايط مي باشد را ولي فقيه 

مي نامند كه ركن ركين حكومت اسالمي در عصر غيبت مي باشد.
2. اصل واليت فقيه از موضوعات بديهي است2 كه تصورش موجب تصديقش مي شود 
و به همين علت محتاج به اقامه استدالل نمي باشد و اگر در عصر ما احتياج به دليل پيدا 
كرده، علتش اوضاع اجتماعي مس��لمين و حوزه هاي علميه است. عالوه بر ادله عقلي،3 
داليل نقلي قابل توجهي نيز براي اثبات واليت فقيه وجود دارد.4 هر چند هر دليل عقلي 
را نمي توان برهان كالمي و هر دليل نقلي را نمي توان برهان فقهي دانست، اما مشخصاً 
در خصوص بحث واليت فقيه، براهين عقلي آن، كالمي و براهين نقلي آن، فقهي هستند.

3. برخي از داليل عقلي اقامه شده درباره حكومت اس��المي � كه رئيس آن ولي فقيه 

1. »مجموعه قانون براي اصالح جامعه كافي نيس��ت. براي اين كه قانون مايه اصالح و سعادت بشر شود، به قوه 
اجراييه و مجري احتياج دارد.« ]امام خميني، واليت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1378، 
ص25[ يا »اجراي احكام الهي جز از رهگذر برپايي حكومت اسالمي امكان پذير نيست.« ]سيد روح اهلل خميني، 

كتاب البيع، 5 جلدي، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1379، ص462[
2. بديهي بودن واليت فقيه يك مسئله كالمي است و برهاني جدلي محسوب مي شود نه برهاني فلسفي يا فقهي 
و بدين معني است كه پس از تصديق توحيد، معاد، نبوت و رسالت خود به خود ثابت مي گردد. از همين روست كه 
حضرت امام)ره( در بحث از براهين عقلي واليت فقيه به همان براهين نبوت، امامت و ضرورت حكومت و رهبري 
در جامعه بشري اس��تناد مي كند: همان داليلي كه لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مي كند، عيناً لزوم حكومت 
در دوران غيبت ولي عصر)عج( را در بردارد... آيا خردمندانه اس��ت كه بگوييم خداوند حكيم به هرج و مرج ميان 

مسلمين و پريشاني احوال آن ها رضا داده است. كتاب البيع، ص461.
3. از نظر حضرت امام)ره( حتي ش��رايط و اختيارات والي نيز در پرتو دليل عقلي روشن مي شود: »عقل و نقل با 
هم متحدند در اين كه والي بايد عالم به قوانين )فقيه( و عادل در ميان مردم و در اجراي احكام باشد. بنابراين، امر 
حكومت به عهده فقيه عادل نهاده مي شود و هم اوست كه صالحيت واليت مسلمين را دارد«.كتاب البيع، ص465.

4. »به تحقيق، لزوم برقراري حكومت براي بسط عدالت و تعليم و تربيت و رفع ظلم و حفظ مرزها و منع از تجاوز 
اجانب از واضح ترين داوري هاي عقل اس��ت... و با اين همه، داليل شرعي نيز بر اين مسئله داللت مي كند«.كتاب 

البيع، 1379، ص462.
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مي باشد � عبارت اند از: »مجموعه قانون 
براي اص��الح جامعه كافي نيس��ت. براي 
اين كه قانون مايه اصالح و س��عادت بشر 
ش��ود، به قوه اجراييه و مج��ري احتياج 
دارد.«1 »اجراي احكام الهي جز از رهگذر 
برپاي��ي حكوم��ت اس��المي امكان پذير 
نيست.«2 »احكام اسالم محدود به زمان 
و مكاني نيست و تا ابد باقي و الزم االجرا 
اس��ت... ماهي��ت و كيفيت اي��ن قوانين 
مي رس��اند كه براي تكوين يك دولت و 
براي اداره سياسي و اقتصادي و فرهنگي 
جامعه تشريع گشته اس��ت.«3 »ما براي 
اين كه وحدت امت اسالم را تأمين كنيم، 
براي اين كه وطن اسالم را از تصرف و نفوذ 
استعمارگران آزاد كنيم، راهي نداريم جز 
اين كه تشكيل حكومت بدهيم.«4 »بي نظمي و پريشاني امور مسلمانان نزد خدا و خلق 
امري نكوهيده و ناپسند است و پرواضح است كه اين حفظ نظام و سد طريق اختالل جز 
به استقرار حكومت اسالمي در جامعه تحقق نمي پذيرد. حفظ مرزهاي كشور اسالمي و 

جلوگيري از تسلط تجاوزگران بر آن عقاًل و شرعاً واجب است.«5 
4. هر چند برخي6 با تمسك به آيه شريفه »و ال رطب و ال يابس اال في كتاب مبين«7 
و برخي8 با تفس��ير »اولي االمر« در آيه ش��ريفه »يا ايها الذين امنوا أطيعوا اهلل و أطيعوا 
الرس��ول و أولي االمر منكم«9 به هر حاكم عادل )اعم از اين كه معصوم باش��د يا خير(، 
سعي در اثبات وجود دليل بر واليت فقيه از قرآن كريم داشته اند، اما بيش تر طرفداران 

1. سيد روح اهلل خمينی، واليت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 1378، ص25.
2. سيد روح اهلل خمينی، كتاب البيع، همان، ص462.

3. سيد روح اهلل خمينی، واليت فقيه، همان، ص28�26.
4. همان، ص36.

5. سيد روح اهلل خمينی، كتاب البيع، همان، ص462.
6. قرآن كريم، سوره انعام، همان، آيه59.

7. احمد آذري قمي، نقد و بررسي واليت فقيه، قم، ارزشمند، 1381، ص70 به بعد.
8. حسين علی منتظری، دراسات في واليت الفقيه، همان، ص438�437.

9. قرآن كريم، سوره نساء، آيه59.

تئوري وكالت فقيه خاستگاه ديني و 
فقهي نداشته و ابتدا از طريق الهيات 
سياسي مسيحي وارد ادبيات علمي 
روشنفكران مسلمان و سپس از طريق 
آن ها وارد ادبيات فقهي روشنفكران 
ديني )حوزوي( شده است. بر اساس اين 
تئوري، قلمرو اختيارات اجرايي فقيه، 
تابع متغيري از خواست موكلينش )مردم( 
مي باشد و در اين صورت،  در وضعيت 
مردم  خواست هاي  بودن  حداقلي 
)بهترين شرايط(، تنها اجراي احكام به 
لحاظ زماني تعليق مي شود و در وضعيت 
حداكثري بودن آن ها )بدترين شرايط(، 
رابطه منطقي ميان استنباطات فقيه و 

الزامات اجرايي آن ها قطع مي گردد
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نظريه واليت فقيه، دالي��ل نقلي روايي براي اثبات آن اقام��ه كرده اند. برخي از رواياتي 
كه در خصوص اثبات واليت فقيه مورد اس��تفاده قرار گرفته است عبارت اند از: مرسله 
ش��يخ صدوق در »من اليحضره فقيه«،1 روايت عل��ي بن ابي حمزه بطائن��ي به نقل از 
كافي،2موثقه سكوني،3 توقيع منسوب به حضرت بقيه اهلل)عج(،4 مرسله شريح،5 حديث 

1. »قال اميرالمؤمنين)ع( قال رس��ول اهلل)ص(: اللهم ارح��م خلفائي. قيل يا رس��ول اهلل)ص( و من خلفائك؟ 
قال)ص(: الذين من بعدي، يروون عني حديثي و سنتي« ]ابوجعفر محمدعلي بن حسين بن بابويه )شيخ صدوق(، 
من اليحضره الفقيه، 4جلدي، قم، انتشارات اسالمي، 1413ق، ج4، ص20 و ج2، ص37[. روايت مذكور هر چند 
مرسله بوده و سلسله سندش روشن نيست، اما با توجه به مستفيضه بودن آن و نيز ويژگي مرسله هاي شيخ صدوق 
كه با اسناد قطعي همراه است )از همين روي ش��يخ صدوق فرموده »قال رسول اهلل« و نفرموده »روي عن رسول 
اهلل«( مورد اعتماد دانسته شده اس��ت. از نظر حضرت امام)ره(، داللت حديث شريف بر »واليت فقيه« نبايد جاي 

ترديد باشد؛ زيرا »خالفت« همان جانشيني در تمام شئون نبوت است. واليت فقيه، ص65.
2. »قال: سمعت اباالحسن موسي بن جعفر)ع( يقول: اذا مات المؤمن بكت عليه المالئكه و بقاع االرض التي كان 
يعبد اهلل و ابواب الس��ماء التي كان يصعد فيها باعماله و ثلم في االسالم ثلمه اليس��دها شئ الن المؤمنين الفقهاء 
حصون االسالم كحصن س��ور المدينه لها« ]كليني، اصول الكافي، ج1، ص38، كتاب فضل العلم[. حضرت امام با 
آن كه راوي اصلي يعني علي بن حمزه را بنا بر قول معروف ضعيف مي داند، قائل است كه منافاتي ميان وثاقت او و 
عمل به رواياتش نيست ]كتاب البيع، ج2، ص436[ و در استنباط از روايت نيز مي نويسد: اين كه فرموده اند »فقها 
حصون اسالم اند« يعني مكلف اند اسالم را حفظ كنند و زمينه اي را فراهم آورند )مثاًل حكومت تشكيل دهند( كه 
بتوانند حافظ اسالم باشند و اين از اهم واجبات اس��ت ]واليت فقيه، ص68�67[ اسالم، حكومت است در جميع 
شئون آن و احكام شرعي قوانين اسالم هستند و احكام جلوه اي از جلوه هاي حكومت هستند، بلكه احكام مطلوب 
بالعرض وسايلي هستند كه در جهت اجراي حكومت و بسط عدالت به كار گرفته مي شوند. پس اين كه فقيه حصن 
اسالم است، معنايي ندارد مگر اين كه او سرپرست اسالم است. هم چنان كه پيامبر)ص( و ائمه)ع( سرپرست اسالم 

بوده اند در جميع امور حكومتی ]كتاب البيع، ج2، ص437[
3. »عن ابي عبداهلل )ع( الفقهاء امناء الرسول ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل يا رسول اهلل و ما دخولهم في الدنيا؟ قال 
اتباع السلطان. فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم علي دينكم« ]اصول كافي، ج1، ص46.] وجه استدالل به اين روايت اين 
است كه امين الرسول بودن فقيهان در تمام شئون و از جمله امر رهبري امت و گسترش عدالت در جامعه و نهايتاً 
امر حكومت اسالمي اس��ت. ]امام خميني، ش��ئون و اختيارات ولي فقيه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 

1369، ص44[
4. »اما الحوادث الواقعه، فارجعوا فيها الي رواه حديثنا، فانهم حجتي عليكم و أنا حجت اهلل« ]محمد بن حسن حر 
عاملي، وسايل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1412 ه� ق، ج18، ص101[ 
هر چند حضرت امام)ره( س��ند اين روايت را معتبر نمي داند، اما داللت آن بر واليت فقيه را از وجوهي چند بيان 
مي كند: ظاهر حديث داللت بر آن دارد كه فقها در مورد برخي از رويدادها كه از قبيل بيان احكام نيست، مرجعيت 
دارند و تمام اختياراتي كه براي امام، به عنوان حجت خداوند بر مردمان وجود دارد، عيناً براي فقها كه از جانب امام 

به عنوان حجت بر مردمان تعيين شده اند نيز جاري است. ]شئون و اختيارات ولي فقيه، ص46 � 45[
5. »قال علي)ع(: يا شريح قد جلست مجلساً اليجلسه اال نبي او وصي نبي او شقي« ]وسايل الشيعه، ج18، ص6، 
من ال يحضره الفقيه، ج3، ص4[ از روايت بر مي آيد كه تصدي منصب قضا با پيغمبر )ص( يا وصي اوست. در اين كه 
فقهاي عادل به حسب تعيين ائمه )ع( منصب قضاء را دارا هستند اختالفي نيست و چون فقيه عادل نه پيامبر است 

و نه شقي، پس وصي است و وصي از تمام اختيارات وصيت كننده برخوردار است. ]واليت فقيه، ص75[
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تق��وي الحكومه،1 مقبول��ه عمر بن حنظل��ه،2 روايت 
ابي خديجه،3 روايت ابوالبختري،4 روايت منزله الفقيه،5 

روايت العلما حكام،6 روايت مجاري االمور7 و...
د. مقايسه گرايش هاي سه گانه 

مطالعات تطبيق��ي از رايج تري��ن مطالعات محافل 
آكادميك هستند كه ارزش اساسي آن ها به كاربردي 
بودن شان مي باشد؛ چه، از طريق تطبيق تئوري هاست 
كه نقاط ضعف و قوت آن ها نمايان مي ش��ود. مطالعه 
تطبيقي س��ه تئوري نظارت، واليت و وكالت فقيه نيز 

از همين رو حائز اهميت است و در اين خصوص، توجه به نكات ذيل حائز اهميت است:
1. سه نظريه نظارت، واليت و وكالت فقيه مربوط به يك پارادايم نيستند تا مقايسه ميان 
آن ها منطقي صورت بگيرد؛ چرا كه تئوري هاي نظارت و واليت فقيه مربوط به پارادايم 

1. »عن ابي عبداهلل)ع( قال: اتقوا الحكومه، فان الحكومه انما هي لألمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين؛ لنبي 
او وصي نبي« ]وسايل الشيعه، ج18، ص7[ چون حق قضاوت براي فقيه ثابت است، پس رياست و حمايت او نيز 

محرز مي باشد. ]شئون و اختيارات ولي فقيه، ص 47؛ واليت فقيه، ص78[
2. »عن ابي عبداهلل)ع( قال: من كان منكم ممن ق��د روي حديثنا و نظر في حاللنا و حرامن��ا و عرف احكامنا... 
فليرضوا به حكماً. فإني قد جعلته عليكم حاكماً... فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم اهلل و علينا رد 
و الراد علي اهلل و هو علي حد الشرك باهلل« ]وسائل الشيعه، ج18، ص99[ هر چند برخي عمر بن حنظله را ضعيف 
توصيف كرده اند، اما حضرت امام)ره( مي نويس��د: »اين روايت از واضحات اس��ت و در سند و داللتش وسوسه اي 
نيست« ]واليت فقيه، ص92[ اين كه فرموده »اني قد جعلته عليكم حاكماً« و نفرموده »عليكم قاضياً« قرينه است 
بر اين كه مقصود روايت، تعيين مرجع براي جميع امور مرتبط به واليان است كه از جمله آن ها نيز قضاوت است. 
پس مراد از »حاكم«، »قاضي« نيست، بلكه مطلق كسي است كه براي »حكم« و »قرار« به او رجوع مي شود. ]رك: 

واليت فقيه، ص93 � 89[
3. »اجعلوا بينكم رجاًل قد عرف حاللنا و حرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضياً و اياكم ان يخاصم بعضكم بعضاً الي 
السلطان الجائر« ]وسايل الشيعه، ج6، ص100[ حضرت امام)ع( بر اساس بخش پاياني روايت مي نويسد كه نبايد 
در امور مربوط به قدرت هاي اجرايي به ستم گران )همه حكومت كنندگان غيراسالمي اعم از قاضيان، قانون گذاران 

و مجريان( مراجعه كرد ]رك: واليت فقيه، ص93[
4. »عن ابي عبداهلل)ع( قال: قال رسول اهلل)ص(: إن العلما ورثه االنبياء و إن االنبياء لم يورثوا ديناراً و ال درهماً و لكن 
ورثوا العلم«. حضرت امام)ره( كه همه رجال اين حديث به  جز ابوالبختري را ثقه مي داند، مي نويسد: مقتضي اين كه 
فقها وارثان انبياء هستند، انتقال هر آن چه براي آنان بوده به فقها است مگر اين كه ثابت شود انتقال ممكن نيست و 
شبهه اي نيست كه سلطنت قابل انتقال است ]كتاب البيع، ص483 � 482[ منظور از علما نه امامان معصوم، بلكه 

علماي امت هستند و وراثت نيز در تمام شئون پيامبران مي باشد. ]واليت فقيه، ص103[
5. »منزله الفقيه في هذا الوقت كمنزله االنبياء من بني اس��راييل«. ]جمعي از نويسندگان، فقه الرضا، مشهد، 

كنگره جهاني امام رضا، 1406 ه� ق، ص337؛ بحاراالنوار، ج78، ص346[
6. »قال علي)ع(: العلماء حكام علي الناس«. ]آمدي، غرر الحكم و درر الحكم، قم، انتشارات دفتر تبليغات، 1366، 

ص47[ اين روايت هر چند سندش معتبر نيست، اما داللتش واضح است. ]واليت فقيه، ص106[
7. »قال الحسين)ع(: مجاري االمور و االحكام علي ايدي العلماء االمناء علي حالله و حرامه«. اين روايت مرسل 

بوده و بسياري بدان اعتماد نكرده اند.

فقه نظارتي، حكومت اسالمي 
را نه »حق« خود مي داند تا 
براي استيفاد آن دغدغه داشته 
باشد و نه »تكليف« خود 
مي داند تا براي برپايي اش 
خود را ملزم بداند، بلكه تنها 
بر اين باور است كه مي تواند 
حكومت تأسيس كند، نه 
اين كه ضرورتًا بايد چنين كند
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فقه سياسي شيعه و تئوري وكالت فقيه مربوط به پارادايم مدرن مي باشد كه به دليل ورود 
به پارادايم فقه سياسي، در آن تالش شده تا با ادبيات فقهي و ديني آراسته شود. البته در 
تجربه ايراني، گاه به دليل افراط يا غفلت برخي از طرفداران تئوري واليت فقيه از سويي 
و نيز تفريط يا غفلت برخي ديگر از طرفداران تئوري نظارت فقيه از سوي ديگر، شاهد 
نوعي تقابل و جبهه سياسي ميان دو تئوري مذكور هستيم كه در نتيجه آن باعث مي شود 
طرفداران نظريه نظارت فقيه عماًل به طرفداران نظريه وكالت فقيه نزديك ش��وند. اين 
در حالي است كه تئوري نظارت فقه به لحاظ مبنا، روش و غايت متمايز از تئوري وكالت 
فقيه مي باش��د؛ چرا كه به لحاظ مبنا تئوري نظارت داراي مباني ديني و تئوري وكالت 
داراي مباني عرفي اس��ت. به لحاظ روش، تئوري نظارت داراي اتوريته ديني و تئوري 
وكالت فاقد هر گونه اتوريته اي خارج از اراده مردم مي باشد. به لحاظ غايت، تئوري نظارت 

به دنبال اجراي دين و تئوري وكالت به دنبال اجراي دغدغه هاي مردم است.
2. از س��ويي، بي ش��ك، هدف از جعل و تش��ريع احكام ديني، تحقق و اجراي عملي 
آن هاست و از س��وي ديگر، بس��ياري از صاحب نظران ديني بر اين باورند كه اجراي تام 
و تمام احكام اس��المي جز در پرتو يك حكومت اس��المي مقدور نخواهد بود. به لحاظ 
تاريخي، در تجربه فقه سياسي ش��يعه، تئوري نظارت فقيه به رغم قدمت زيادش موفق 
به برپايي حكومت نشده اس��ت. اين در حالي است كه تئوري واليت فقيه به رغم اين كه 
از قدمت زماني كوتاه تري نس��بت به تئوري نظارت فقيه برخوردار اس��ت، در دو مقطع 
تاريخي، يكي در عصر صفويه و يكي در عصر جمهوري اسالمي موفق به برپايي حكومت 
اسالمي )البته با دو الگوي متفاوت( شده است. اين بدين معني است كه تئوري واليت 
فقيه از توان  مندي بيش تري براي اجرايي كردن احكام اسالمي برخوردار است. از اين رو، 
چشم انداز فقه سياسي شيعه حداقل به لحاظ نظري، قطعاً بر اساس الگوي واليت فقيه 
رقم خواهد خورد تا الگوهاي ديگر. توفيق روزافزون الگوي جمهوري اسالمي ايران كه 
ناشي از تئوري واليت فقيه مي باشد در مقايس��ه با الگوهاي امروزي و ديروزي ناشي از 

تئوري نظارت فقيه، ضرورت نظري فوق را در عرصه عمل نيز تأييد مي كند.
3. تئوري نظارت فقيه به دليل قدمت تاريخي اش در مقايسه با تئوري واليت فقيه به 
لحاظ كمي از غناي بيش تري برخوردار است؛ چرا كه بيش تر فقيهان دوره هاي متناوب 
و طوالني تقيه، نظارتي اند تا واليتي. با اين همه، به لح��اظ مفهومي، اگر دايره نظارت، 
گس��ترش پيدا كند و اصطالحاً  نظارت، حداكثري و فائقه شود، در اين صورت، نظارت، 
عماًل تبديل به واليت مي شود. به عبارت ديگر نظريه واليت فقيه، همان نظريه نظارت 
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فقيه حداكثري و غني  ش��ده مي باش��د. از اين رو، به درس��تي مي  توان گفت كه نظريه 
واليت فقيه در »طول« نظريه نظارت فقيه قرار دارد. بر اين مس��ئله چند نكته مترتب 
مي شود: نخست اين كه تئوري واليت فقيه مشتمل بر همه ظرفيت هاي تئوري نظارت 
فقيه مي باشد و با در اختيار داش��تن آن نيازي به رجوع به ظرفيت هاي تئوري نظارت 
فقيه نمي باشد )چو صد آمد،  نود هم پيش ماست(؛ دوم اين كه نظارتي ها هر چند غير از 
واليتي ها هستند، اما اساساً ضد واليتي نيستند و برخي تلقي هاي سطحي ناظر به اين 
معني بي شك باطل است؛ سوم اين كه ادبيات تئوري نظارت فقيه پشتوانه تئوري واليت 

فقيه مي باشد و بدون آن ها تئوري مذكور نحيف و ضعيف خواهد بود.
4. هر چند روند طبيعي تكامل نظريه هاي فقه سياس��ي ش��يعه نش��ان از گذار شيعه 
از تئوري نظارت به تئوري واليت فقيه اس��ت، ب��ا اين همه، تأثير عوام��ل غيرمعرفتي 
بر معرفت ها منتفي نمي باش��د و اين امكان وجود دارد كه ب��ه داليل غيرمعرفتي )مثاًل 
سياسي � تاريخي( شرايطي به وجود آيد كه ناگزير از انتخاب مديريت جامعه بر اساس 
الگوي نظارت فقيه باش��يم. به عنوان مثال الگوي فقهي مديريت جامعه پس از ارتحال 
حضرت امام)ره( توس��ط مقام معظم رهبري، به لحاظ محت��وا واليتي و به لحاظ قالب، 
نظارتي بوده اس��ت و چنين به نظر مي رسد كه نظر به ش��رايط خاص آن زمان از جمله 
شرايط ويژه  سني � علمي مقام معظم رهبري، اگر غير از اين مي بود، نتايج نامطلوبي به 
بار مي آورد. به عبارت ديگر، مراتب فقه سياسي شيعه تش��كيكي بوده و در هر دوره اي 
مناسب با شرايط آن دوره،  مرتبه خاصي از آن امكان ظهور و بروز دارد. از اين رو، بي شك 
بخش��ي از توفيق حضرت امام براي تحقق نظام سياس��ي مبتني بر نظريه واليت فقيه 
معلول مهيا بودن شرايط اين تحقق بوده اس��ت و لذا نبايد پنداشت كه فقيهان گذشته 
از جمله ميرزاي شيرازي، مالاحمد نراقي و... به دليل ضعف علمي يا مديريتي بوده كه 

نتوانسته اند موفق به نظام سازي مبتني بر تئوري واليت فقيه شوند.
بي شك، همه ظرفيت هاي تئوري واليت فقيه اس��تحصال نشده و نيل به اين مقصود 
مستلزم گذر زمان مي باشد. به عبارت ديگر؛ اگرچه تئوري واليت فقيه پس از پيروزي 
انقالب اسالمي به عنوان گفتمان مسلط فقه سياسي شيعه ظهور كرده و نسبت به همه 
گفتمان هاي ديگر بيش تر مي تواند پاسخ گوي نيازهاي جامعه اسالمي باشد، با اين همه، 
اين پندار كه گفتمان مذك��ور با همين محتواي موجودش قادر اس��ت تا همه نيازهاي 
مستحدث و حتي آتي جامعه اس��المي را پاس��خ  گويد،  انتظاري به دور از واقع خواهد 
بود. ظاهراً چنين تلقي اشتباهي باعث شده تا در پژوهش هاي مربوط به تئوري واليت 
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فقيه روش هايي اتخاذ شود كه در نتيجه آن ها 
تئوري مذكور تنها »ت��ورم« مي يابد نه اين كه 
»تكامل« يابد. به نظر مي رسد رويكرد تكاملي 
به تئوري واليت فقيه، نياز بايسته در چشم انداز 
پژوهش هاي فقه سياس��ي ش��يعه مي باش��د. 
اتخاذ چنين رويكردي مستلزم ايجاد جرأت و 
جسارت علمي در نقد پژوهش هاي پيشيني در 
اين موضوع خواهد بود. بي شك رويكرد مذكور 

باعث ايجاد نوعي »هاضمه ديالوگي« و »ظرفيت حليم« براي جريان واليت مدار مي شود 
كه فقدان آن مي تواند زمينه ساز كاهش مقبوليت آن شود.

مناسبات فقه و سياست در مكتب قم
نضج و رشد مكتب قم مقارن با دو دوره پهلوي و جمهوري اسالمي مي باشد. در دوره 
مذكور، تضاد ميان دو خط ديني و غربي سير صعودي يافت، به گونه اي كه مي توان اين 
دوره را دوره گذار از گفتمان سلطنت � غرب به گفتمان حكومت ديني دانست. واقعيت 
اين است كه هر يك از گرايش هاي فقهي موجود در مكتب قم از ظرفيت هاي متفاوتي 
براي تسهيل گذار مذكور و سپس تثبيت گفتمان حكومت ديني برخوردار هستند كه 

تبيين آن ظرفيت ها، پرسش مناسبات فقه و سياست در مكتب قم را پاسخ مي دهد.
الف. فقه و سياست در گرايش نظارتي فقه 

1. به نظر مي رس��د تئوري نظارت فقيه روي ظرفيت موجود فقه ش��يعه بسته شده و 
حال اين كه ظرفيت موجود فقه ش��يعه را نمي توان معيار قض��اوت تعيين قلمرو دين و 
حدود وظيفه ولي ديني ق��رار داد؛ چرا كه ضمن اذعان به نقش فق��ه موجود و تأثير آن 
در جريان دين داري در جامعه، نمي توان منك��ر قابليت تكامل معرفت ديني و امكان پر 
شدن خألهاي گذشته شد. اساساً ديني كه نتواند برنامه تكامل فرد و جامعه را متناسب 
با ش��رايط مختلف زماني و مكاني ارايه دهد، دين خاتم، كامل و جامع نخواهد بود؛ چرا 
كه فلسفه خلقت، تكامل انسان بوده و ابزار اين تكامل نيز دين مي باشد. بي شك، رويكرد 
نظارتي تكامل مذكور را بخش��ي و جزي��ره اي مي كند و در نهايت، به دليل س��ازگاري 
بخش هاي مختلف اجتماع با يك ديگر يا مجبور است كه به طور كلي از نظارت اجتماعي 
دست بردارد و يا اين كه به شكل غيركارشناسانه اي به بسياري از بخش هاي اجتماع وصف 

طرفداران نظريه وكالت فقيه بر اين 
باورند كه ضرورتي ندارد كه وكالت 
مردم در اداره اجتماع حتمًا به عهده 
فقيه باشد، بلكه همين مقدار كه 
فردي حكيم، متدين و متعبد به عنوان 
وكيل مردم به منظور ايجاد شرايط 
به زيستي و هم زيستي مسالمت آميز 

تعيين گردد، كفايت مي كند



مقاالت
56

دوره سوم سال يازدهم شماره 37 و 38 پاييز و زمستان 92

اسالمي دهد. بر اين اساس، دخالت رويكرد نظارتي در حوزه سياست حتي اگر به نام دين 
هم صورت بگيرد، در بسياري موارد عرفي خواهد بود.

2. در نظريه نظارت فقيه، دين به احكام تكليفي برآمده از منابع شرعي و ناظر به عمل 
مكلفين محدود مي شود. اين در حالي است كه دين عالوه بر احكام تكليفي، دربردارنده 
احكام ارزشي )اخالقي( و احكام توصيفي )اعتقادي( نيز مي باشد و شكي نيست كه هم 
در مديريت اجتماع و هم در تكامل كالن تاريخي هر سه نوع حكم ديني نقش دارند. از 
اين روي، بايد انديشيد كه آيا با در نظر داشتن احكام اخالقي و اعتقادي باز هم مي توان 
نقش دين را صرفاً به نظارت بر جامعه محدود نمود؟ اساس��اً اسالميزه كردن اموري كه 
ماهيتاً غيراسالمي هستند، آيا ناشي از ناديده گرفتن يا مرتبط نديدن اين سه نوع احكام 

نيستند؟
3. تئوري نظارت فقيه، نه فقط دين را به احكام تكليفي محدود مي كند، بلكه در احكام 
تكليفي نيز تنها به فقهي كه بيان گر احكام »رفتار فرد« است نظر دارد. اين در حالي است 
كه در دايره اين احكام، فقه ناظر به »رفتار حكومت« نيز مطرح است. فقه حكومتي، ابزار 
اقامه اجتماعي تكامل در جوامع اسالمي اس��ت. به عبارت ديگر، تئوري نظارت فقيه با 
منطق و قواعد فقه فردي به ميدان حل مسائل حكومتي آمده است. اين در حالي است 
كه هرگونه مديريت اجتماعي � به ويژه در جوامع غيربسيط و پيچيده � مستلزم توجه 
به رفتارهاي فرافردي و سازماني )نهادي( مي باشد. بر اين اساس، حتي اگر در جامعه اي 
حكومت اسالمي هم برقرار نباشد، رويكرد نظارتي به دليل اين كه ناظر به رفتار فرد است، 

از مديريت آن جامعه ناتوان خواهد بود. 
4. رويكرد نظارتي فقه، رويكردي انفعالي است؛ چرا كه همواره در پي رفتار دولت ها به 
اظهارنظر مي نش��يند. به عبارت ديگر، در رويكرد مذكور، براي خود فقه و فقيه رسالتي 
ايجابي تعريف نشده تا با قطع نظر از رفتار دولت ها، به تحقق و تداوم آن رسالت متعهد 
باشند، بلكه همواره رسالت آن ها اين اس��ت كه درون منظومه رفتاري دولت ها و به تبع 
امكاناتي كه آن منظومه براي دين ايجاد مي كند، از دين پاس��داري كنند. طرفه اين كه 
در رويكرد مذكور، حتي رسالت نظارت نيز حداكثري نبوده و بر اساس بيش تر فقيهان 
طرفدار رويكرد نظارتي، از امور حسبيه )اموري كه متولي نداشته و شارع مقدس به ترك 
آن ها راضي نيست( فراتر نمي رود و بدتر اين كه از آن جا كه در رويكرد نظارتي براي فقه 
و فقيه ضامن اجرا تعريف نشده، مي توان حدس زد كه اگر دخالت فقيه، حتي در همان 
قلمرو امور حسبيه، ضرر معتني به به دولت وارد سازد، دولت ها مي توانند از پذيرش فقه 
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در آن موارد ابا ورزند. بر اين اساس، رويكرد نظارتي حتي در امور حسبيه نيز تابع خواست 
دولت  ها مي شود.

5. فقدان ضمانت اجرا براي دخالت هاي فقه در امور اجتماعي در رويكرد نظارتي، باعث 
مي شود تا ابواب بس��ياري از فقه اس��المي از جمله حوزه احكام جزايي اسالم )از قبيل: 
حدود، قصاص ، ديات و...( رسماً تعطيل و بدون متولي باشد؛ چرا كه ابواب مذكور مستلزم 
وجود يك قوه قاهره و برتر از قدرت قانون شكنان مي باشد. اين در حالي است كه متوليان 
فقه اگر خود بخواهند ق��وه مذكور را ايجاد كنند، در واقع از ف��رض نظارتي بودن خارج 
ش��ده  اند و اگر بخواهند روي ظرفيت قوه قاهره موجود به اجراي فقه بپردازند، در واقع 
تابع دولتي شده اند كه حسب فرض رسالت نظارت بر آن را دارند! تجربه تاريخي گواه بر 
اين است كه هرگاه دايره نظارت فقيهان از امور حسبيه فراتر رفته و شامل احكام جزايي 
اسالم نيز شده، دولت ها مقاومت كرده و در نتيجه آن يا كار نظارت تعطيل شده و يا كار 
فقيه از نظارت خارج شده و به ش��كل گيري يك جنبش )اعتراض( اجتماعي انجاميده 
است. از آن جا كه معموالً اين دومي )جنبش اجتماعي( اتفاق افتاده، درمي يابيم كه حتي 
اگر فقيهان هم بخواهند كه فقط نظارتي عمل كنند، اساساً منطق فقه شيعه به گونه اي 

است كه آن ها تا حد زيادي مجبور به واليتي عمل كردن مي شوند.
6. از آن جا كه رويكرد نظارتي، دخالت مستقيم فقيه در امور اجرايي را تجويز نمي كند، 
معموالً در پس اجرائيات ناقص و غلط � كه به لحاظ عين��ي نوعي نفرت اجتماعي را در 
پي دارد � هم چنان فقه و فقيه مقدس باقي مي مانند و همين مسئله باعث شده تا برخي 
در مقايس��ه ميان رويكرد نظارتي و واليتي )كه دخالت مستقيم فقيه در امور اجرايي و 
مديريتي را تجويز مي كند و به اين علت بسياري از كاس��تي هاي عيني، ولو به غلط، به 
شخص فقيه نسبت داده مي شود(، كاركرد رويكرد نظارتي را بادوام تر از رويكرد واليتي 
بدانند. اين در حالي است كه فقدان دخالت مستقيم فقيه در امور مديريتي، استنطاق از 
فقه را حداقلي مي كند كه در نتيجه آن، فقه و فقيه هر دو از رشد بازمي مانند. بي شك، 
حداقلي ش��دن فقه و فقيه به نوبه خود، جامعه اس��المي را در جهت اس��المي بودنش 
حداقلي مي كند به گونه اي كه پس از مدتي حتي ارتكاز و ذائقه عموم مس��لمانان نيز از 

فقيه، مناسب با تكيه بر كرسي توصيه و نه كرسي تجويز شكل مي گيرد.
به رغم وجود همه مالحظات مذكور بر رويكرد نظارتي، رويكرد مذكور در مقايس��ه با 
رويكرد وكالتي كه رويكردي غلط مي باشد، رويكردي ناقص )نه غلط( است؛ بدين معني 
كه رويكرد مذكور رويكردي اجمالي بوده كه هرچند در س��احت تفصيل ناكارآمد و يا 
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داراي نتايج حداقلي مي باشد، اما در شرايطي كه 
جامعه اسالمي از حكومت و دولتي غيرشيعي در 
رنج مي باشد، مي تواند بقای انديشه اسالمي را ولو 
به صورت حداقلي تضمي��ن كند. بهترين مؤيد بر 
ادعاي مذكور، پيوستگي انديشه شيعي در سراسر 
تاريخ اس��الم � كه در بس��ياري از مقاطع خود از 
حكومت و دولت ش��يعي محروم بوده � مي باشد. 
به عبارت ديگر، رويكرد واليتي فقه كه مناسب با 
ساحت تفصيل انديشه شيعي مي باشد، در طول 
)نه عرض( رويكرد نظارتي مي باشد به گونه اي كه 
اگر ظرفيت هاي تاريخي رويكرد نظارتي پشتوانه 

رويكرد واليتي قرار نگيرند، رويكرد واليتي، رويكردي بي تبار و نحيف خواهد شد.
ب. فقه و سياست در گرايش وكالتي فقه

رويكرد وكالتي فقه به دليل ضعف پايگاه معرفتي، بسياري از حوزه هاي عمل سياسي را 
به صورت ديني نمي تواند ورود داشته باشد، هر چند به دليل هماهنگي بيش تر آن با نظام  
سياسي موجود غرب، به صورت عرفي از شانس حضور بيش تري برخوردار است. برخي از 
مهم ترين نقدهاي ناظر بر رويكرد مذكور كه به نوبه خود در كم و كيف حضور آن در عرصه 
سياست نيز تأثير بسزا دارد، به ويژه در مقايسه با رويكرد واليتي فقه به شرح ذيل است:

1. در وكالت، موكل تنها مي تواند اموري را به وكيل واگذار كند كه خود حق انجام آن ها 
را داشته باشد. حسب آموزه هاي ديني، حق حكومت در اختيار مردم نيست كه بخواهند 
آن را به ديگري واگذار كنند؛ انس��ان به دليل اين كه بنده خداست، بدون اذن و اجازه او 
حق تصرف در جس��م خود را نيز ندارد، چه رس��د به اين كه حق تصرف در مال و جان و 
ناموس ديگران را داشته باشد. حتي اگر با رويكرد ماترياليستي بپذيريم كه انسان حق 
تصرف در مال و جان و ناموس خودش را داش��ته باشد، باز هيچ دليلي براي سرايت اين 
حق به حوزه انسان هاي ديگر وجود ندارد. به عبارت ديگر، هيچ كس جز خداوند نمي تواند 
براي انس��ان ها حاكمي تعيين كند، نه نخبگان، نه اكثريت و نه هيچ كس ديگر. اين در 
حالي است كه واليت منصوب از طرف خداوند است و از آن جهت كه خداوند بر تمامي 
هس��تي واليت دارد، مي تواند اين واليت را به افراد خاصي كه از طرف او مأذون هستند 
واگذار كند؛ نه به اين معنا كه واليت از خود خداوند ساقط شود، بلكه به اين معنا كه آن 

نخستين زماني كه فقيه شيعه فارغ 
از دغدغه جان خود و ديگر شيعيان 
به تأمل نظري در منطق منظومه 
معارف اسالمي مشغول شده، دوره 
صفويه مي باشد كه در پرتو اعالم 
رسمي تشيع توسط شاهان آن 
دوره، تشيع از شرايط تقيه رهايي 
يافته و از حاشيه تاريخ سياسي ـ 
حداقل در مقياس ايران آن زمان ـ 
به هسته آن دعوت شده و طرفه 
آن كه بالفاصله به توليد و طرح 

نظريه واليت فقيه رسيده است
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شخص، واليت اعتباري را در چهارچوب قوانين الهي داراست.
2. وكيل قبل از آن كه بر موكل وكالت داشته باشد، حقي بر موكل ندارد تا او را موظف 
سازد وي را به وكالت بپذيرد. اين در حالي است كه ولي به جهت آن كه از جانب خداوند 
منصوب است، حقي بر مردم دارد كه آن ها را موظف مي سازد واليت او را گردن نهند و 

از او اطاعت كنند.
3. محدوده وكالت وكيل تحت كنترل موكل است و اوست كه تعيين مي كند وكيل تا 
چه اندازه قدرت اجرايي دارد. اين در حالي است كه محدوده واليت ولي از سوي خداوند 
سبحان تعيين مي شود و مردم نقش��ي در تعيين اختيارات ولي ندارند. به عبارت ديگر، 
از آن جا كه وكالت، عقدي جايز و قابل ابطال اس��ت، هر زمان موكل اراده كند، مي تواند 
وكيل را از وكالت عزل نمايد. اين در حالي است كه واليت، منصبي از جانب خداوند بوده 
و مردم در عزل و نصب آن دخالتي ندارند. اين ويژگي ها باعث مي شود به لحاظ سياسي، 
وكيل عماًل قدرت اجرايي نداشته باشد؛  چرا كه نه مي تواند به موكلين خود امر كند و نه 

موكلين ملزم به اطاعت از وي هستند.
4. از آن ج��ا كه انس��ان بن��ده و مخل��وق خداوند اس��ت، تنه��ا در براب��ر او مي تواند 
مسلوب االختيار باش��د و تنها خداس��ت كه بر او حق قيموميت دارد. بنابراين حتي اگر 
خود انس��ان هم بخواهد تمام اختي��ار خود را به ك��س ديگري جز خدا واگ��ذار كند و 
مس��لوب االختيار او گردد، حق چنين كاري را ندارد. بنابراين والي��ت هرگز نمي تواند 
از جانب مردم به كس��ي واگذار شود. اين در حالي اس��ت كه در وكالت، موكل مي تواند 
اختيارات و حقوقي از خود را به وكيل واگذار كند. بدون آن كه مسلوب االختيار او گردد 

و بدون اين كه وكيل حق امر كردن به موكل را داشته باشد.
5. ولي براي آن كه بسط يد و امكان اعمال واليت داشته باشد، نيازمند اقبال مردم است، 
اما براي حق واليت، اقبال مردم يا رأي خبرگان تأثيري ندارد. اين در حالي است كه حق 
وكالت وكيل وابسته به اقبال مردم است و اگر مردم كسي را به وكالت انتخاب نكنند، او 

حقي براي وكالت ندارد.
6. وكالت با مرگ موكل از بين مي رود، اين در حالي اس��ت ك��ه واليت با مرگ ناصب 
واليت از بين نمي رود. براي مثال اگر امام معصوم كسي را به وكالت نصب كند، با مرگ يا 
شهادت ايشان، وكالت وي منتفي مي شود، مگر آن كه امام بعدي او را در اين سمت ابقا 
كند. ولي اگر كسي را به واليت نصب كنند، با از دنيا رفتن امام معصوم)ع( واليت از بين 

نمي رود مگر آن كه امام بعدي او را از واليت عزل نمايند.
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عالوه بر وجود همه مالحظات مذكور، از آن جا كه در تجربه تاريخي تشيع، مديريتي 
اجتماعي يا حكومتي فقهي بر پايه درك وكالتي از فقيه وجود نداش��ته اس��ت، ارزيابي 
عيني آن بدون مصداق بوده و حداقل، دفاع از آن در برابر دو رويكرد نظارتي و واليتي كه 
هم به لحاظ تاريخي، تجربه حكومت داشته و هم به لحاظ نظري از قوت بيش تري نسبت 

به رويكرد وكالتي برخوردارند، بسيار مشكل است.
ج. فقه و سياست در گرايش واليتي فقه

از آن جا كه رويكرد واليتي فقه از بيش ترين تناس��ب با فلس��فه فقه برخوردار است، 
انتظار مي رود تا بسيار زودتر از مكتب قم ظهور تاريخي يافته باشد. هر چند سابقه طرح 
نخستين نظريه واليت فقيه به حدود پنج قرن قبل توسط محقق كركي و به نظر برخي 
از صاحب نظران به آغاز دوره غيبت بازمي گردد، اما نخستين بار رويكرد مذكور در مكتب 
قم به بار نشسته و گفتمان غالب فقهي گشته است. مناسبات فقه و سياست در رويكرد 

مذكور از چند جنبه قابل مطالعه است:

تحول دروني فقه شيعه
1. مهم ترين تحول دروني فقه ش��يعه � كه بيش از هر عاملي، ظهور انقالب اس��المي 
زمينه ساز تاريخي آن بوده و بيش از هر رويكردي، در رويكرد واليتي فقه بازتاب يافته � 
گذار فقه شيعه از »تئوري« سياسي به »نظام«  سياسي است. به نظر مي رسد مهم ترين 
دغدغه فقه سياسي شيعه از صفويه تا انقالب اسالمي، ارائه تئوري سياسي به ويژه تئوري 
واليت فقيه بوده است، اما در هيچ  يك از مكاتب و گرايش هاي فقهي اي كه در اين فاصله 
ظهور يافته اند، تئوري هاي مذكور موفق به نظام س��ازي نشده اند. نخستين بار در عصر 
مشروطه فقه شيعه خود را در معرض نظام س��ازي قرار داد كه هر چند به لحاظ نظري 
گامي مثبت و رو به جلو برداشت، اما به داليل سياسي � اجتماعي توفيق عملي چنداني 
به دست نياورد. اين در حالي است كه با ظهور حضرت امام)ره( و پيروزي انقالب اسالمي، 
دغدغه مذكور به بار نشس��ت و براي نخس��تين بار در تجربه جمهوري اسالمي ايران، 
آموزه ها و تئوري هاي اسالمي در مكانيسمي بسيار متفاوت از آن چه در ديگر نظام هاي 
سياسي حتي نظام هاي موجود در جهان اسالم رايج بود، وارد چرخه حيات مسلمين شد.

2. با پي��روزي انقالب اس��المي و ش��كل گيري نظام سياس��ي، زمينه ه��اي گذار از 
»فقه فردي« به »فق��ه حكومتي« به وجود آمد. از زمان مش��روطه ت��ا پيروزي انقالب 
اسالمي، انديشه سياسي مكتوب ش��يعه چنان قوت يافت كه در سه مرحله، رساله هاي 
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حكومت اسالمي نگارش يافت: نخست، توسط فدائيان 
اسالم؛ دوم، توس��ط حزب ملل اسالمي )سيد كاظم 
بجنوردي(؛ سوم، توس��ط حضرت امام)ره(. فقيهان 
ش��يعه كه خود را متكفل برپايي و مديريت حكومت 
اسالمي مي دانستند، به زودي دريافتند كه مجموعه 
تراث فقه موجود كه فقه فردي بود، براي اين منظور 
كفايت نمي كند و الزم است به استنباط نوعي ديگر 

از احكام فقهي كه موضوع آن ها، نه رفتارهاي فردي، بلكه رفتارهاي حكومتي )سازماني 
و نهادي( است، بينديش��ند. هر چند بس��ياري از احكام حكومتي مورد نظر حتي هنوز 
استنباط نشده اند، اما به ويژه در دهه اخير، خبرگان فقهي شيعه سوگيري واضحي در 
اين خصوص داشته اند. واقعيت اين است كه براي نيل به فقه حكومتي، الزم است مباني، 
روش ها و اصول فقهي، دوباره مورد بازخواني و تأمل ق��رار گيرند. احكام فقه حكومتي، 
ضرورتاً احكام تأسيس��ي جديدي نخواهند بود، بلكه عالوه بر آن، زاويه  نگاه جديدي به 

همان احكام فقه فردي پيشين مي باشد.
3. نظر به شكل گيري حكومت اسالمي و حداكثري شدن مطالبات مردم از فقه براي 
حل مشكالت شان و مهم تر، احساس وظيفه  كردن فقه براي حل آن مشكالت، در دوره 
جمهوري اسالمي، اس��تنباط احكام در بس��ياري از ابواب فقهي به صورت تخصصي و 
سيستماتيك و از طريق نهادهاي ويژه اين منظور صورت مي گيرد. گذار از فقه عمومي 
به فقه تخصصي عالوه بر اين كه به لح��اظ كيفي از ضريب اطمينان بيش تري برخوردار 
است، به لحاظ كمي به دليل اين كه متوليان خاص دارد، رشد  بسزايي مي يابد. چشم انداز 
فرايند مذكور چنان است كه براي هر كدام از نهادهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و 
فرهنگي موجود در كش��ور، نهاد فقهي متناظري در حوزه هاي علميه شكل بگيرد و به 
صورت تخصصي دغدغه هاي آن ها را دنبال نمايد. اين در حالي است كه در تئوري هاي 
وكالت و نظارت فقيه، از آن جا كه فقه به صورت پيشيني خود را موظف به رهبري جامعه 

نمي داند، نيازي به نهادسازي براي اين خصوص ديده نمي شود.
4. با پيروزي انقالب اس��المي و غلبه رويكرد واليتي، فقه شيعه از جايگاه اپوزيسيون 
به جايگاه رهبري جامعه تغيير وضعيت داده است. گذار از جايگاه اپوزيسيون به جايگاه 
رهبري باعث حداكثري شدن استنطاق از فقه شده اس��ت. استنطاق حداكثري از فقه 
باعث مي ش��ود تا حتي اگر فقيهان داعيه رهبري جامعه را هم نداشته باشند، خود فقه 

تئوري واليت فقيه در واپسين 
مرحله خود، مبتني بر تجربه 
عملياتي ناموفق مشروطه، 
چنان موفقيت آميز با عرصه 
عمل سياسي گره خورد كه از 
ساحت »تئوري« خارج و به 

ساحت »نظام « وارد شد
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نسبت به پرسش ها و مطالبات زمانه حساس 
شود. از تفاوت هاي مهم فقه اپوزيسيوني و فقه 
سرپرستي اين اس��ت كه در فقه اپوزيسيوني 
بيش تر جنبه هاي س��لبي و نقدي، و در فقه 
سرپرستي بيش تر جنبه هاي اثباتي و ايجابي 
رشد مي كند. از همين روست كه از زماني كه 
فقه سياسي ش��يعه عماًل عهده دار حكومت 
گشته، »عنصر مصلحت« در آن بسيار پررنگ 
شده است. كارويژه عنصر مصلحت، پيش برد 
عملي دغدغه هاي فقهي در متن موانع مي باشد. به عبارت ديگر، فقه مصلحت گرا، فقه 
ناظر به شرايط مقدور است. اين در حالي است كه فقه اپوزيسيوني دغدغه شرايط مطلوب 
را دارد و از پايگاه شرايط مطلوب همواره به وضعيت موجود نقد وارد مي كند. به عبارت 
ديگر در فقه سرپرستي و مصلحت گرا عالوه بر اين كه همه ظرفيت هاي فقه اپوزيسيوني 

وجود دارد، دغدغه هاي راهبردي و كاربردي نيز با انگيزه هاي  قوي تري دنبال مي شود.
غيريت تسنن

1. روشنفكران ديني دوره پهلوي مثل شريعت س��نگلجي، احمد كسروي، علي اكبر 
حكمي زاده، س��يد علي اكبر برقعي، سيد اس��داهلل خرقاني و...1 تأثرات نظري از تجدد و 
تعلقات عملي به نوعي از تسنن وهابي گرا داشتند. هر چند بسياري از اين تعلقات، ريشه 
در برداشت هاي كالمي داشت، جريان فقاهتي شيعه از جمله آيات  عظام سيد نورالدين 
شيرازي، شيخ عباس علي سبزواري، شيخ سراج انصاري، س��يد روح اهلل خميني، سيد 
محمدحس��ين بروجردي و... در برابر آن ها موضع گيري كرده و ضمن نقد شان به دفاع 
از فقه و كالم شيعه پرداخت. واقعيت اين است كه هر چند تأثير تعلقات تجددگرايانه و 
نيز حمايت حكومت هاي وقت در بسط انديشه هاي انحرافي فقهي � كالمي در اين دوره 
را نمي توان ناديده گرفت، اما آن چه مربوط به منطق دروني فقه مي ش��ود اين است كه 
استنباطات فقهي اين دسته از روشنفكران، در بسياري از موارد ناشي از خروج آن ها از 
متدولوژي اجتهاد شيعي بود. به عبارت ديگر، تلفيق انديشه  عرف گراي غربي با برخي از 
مباني فقهي � روايي تسنن باعث مي شد تا آن ها نه بتوانند در فهم بسياري از روايات به 

1. رك: رسول جعفريان، جريان ها و سازمان هاي سياسي � مذهبي از شهريور 1320 تا انقالب اسالمي، تهران، 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، 1383، ص357 � 352.

مهم ترين نكته اي كه بايد بدان توجه 
نمود، رويكرد حضرت امام به تئوری 
واليت فقيه است كه اواًل بر خالف 
ديگر فقيهان كه از پايگاه فقه به اثبات 
يا رد آن  پرداخته اند، وي از پايگاه 
كالم بدان پرداخته است و ثانيًا بر 
خالف ديگر فقيهان كه آن را بالذات 
بحثي روايي قلمداد كرده  اند، وي آن 

را بحثي عقلي دانسته است
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وراي ظاهرشان توجه كنند و نه بتوانند در همان فهم ظاهري، منطقي روشن از تعادل و 
تراجيح، اهم و مهم، مطلق و مقيد، ناسخ و منسوخ و... را به كار گيرند.

2. ظهور اس��راييل در 1948م )1327 ش( و ادعاي آن در مالكيت سرزمين قبله اول 
مسلمين باعث نوعي پيوند و اتحاد ميان تشيع و تسنن در دفاع از قدس و فلسطين شد. 
پيوند مذكور در ابتدا سياسي به نظر مي رسد، براي تقويت و تشديد خود به طور طبيعي به 
مباني كالمي �  فقهي نيز كشانده شد. آيت اهلل بروجردي زعيم وقت تشيع و رئيس حوزه 
علميه قم و استاد شيخ محمود شلتوت مفتي اعظم تس��نن و رئيس دانشگاه االزهر در 
تالشي هماهنگ، تئوري تقريب مذاهب اسالمي را مطرح كردند. تئوري مذكور عالوه بر 
پيامدهاي آشكار سياسي اي كه در مقياس جهان اسالم و بلكه در مقياس بين المللي و به 
نفع جهان اسالم داشت، در حقيقت، زمينه مناسبي براي گفت وگوي علمي ميان تشيع و 
تسنن ايجاد كرد. گفت وگوهاي مذكور كه اينك سال هاست در قالب هاي متعدد از جمله 
كنگره هاي انديشه تقريب ادامه دارد، منجر به تأسيس نهادهايي مثل »مجمع جهاني 
تقريب مذاهب اسالمي« شد. شكل گيري نهاد مذكور، بي شك، زمينه نفوذ علمي تشيع 
در ساحت انديشه تس��نن را فراهم آورده كه در نتيجه آن، برخي از ديدگاه هاي افراطي 
اهل سنت درباره عقايد و احكام شيعي )مثل حكم متعه( تعديل يافته و در مواردي نيز 
منجر به پذيرش ديدگاه شيعي توسط اهل سنت شده است. البته بايد توجه داشت كه 
رويكرد تقريبي به فقه اسالمي، نه فقط منجر به تصرف فقهي شيعه در تسنن شده، بلكه 
تلفيق ظرفيت هاي فقهي شيعه و س��ني خود منجر به ظرفيت فقهي جديدي هم براي 

تشيع و هم براي تسنن مي شود.
3. به طور طبيعي، رويكرد تقريبي به فقه، زمينه را براي گسترش دايره تقريب و فراروي 
از مس��ائل فقهي باز كرده تا جايي كه در نتيجه آن، برخي از رويكردهاي كالن در حوزه 
انديشه سياسي تسنن از جمله در مسائل كالم سياس��ي نيز متأثر شده است. به عنوان 
مثال حسب آموزه هاي كالم سياس��ي و حتي فقه سياسي اهل سنت، اعتراض شورشي 
به حاكم بالفعل � به دليل پرهيز از هرج ومرج در عالم اس��المي و شق عصاي مسلمين � 
ممنوع مي باشد و از همين روست كه در سراسر تاريخ اسالم، هيچ گاه شاهد خروج يك 
فقيه سني معطوف به براندازي حاكم اسالمي وقت نيستيم. اين در حالي است كه تحت 
تأثير مستقيم و غيرمستقيم انديشه فقهي � كالمي شيعي و از طريق ارتباطات ناشي از 
رويكرد تقريب، در سال هاي اخير در برخي از كشورهاي اسالمي، نه فقط عماًل اعتراض 
شورشي عليه حاكمان صورت گرفته، بلكه اين اعتراض ها نظراً نيز با رويكردهاي فقهي 
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و كالمي تئوريزه شده اند. به عنوان مثال مي توان به ش��ورش هاي موجود در موج اخير 
بيداري اسالمي در كشورهاي خاورميانه عربي و نيز تأليف كتاب هاي العصيان المدني و 

فقه التغيير السياسي توسط دكتر مجدي احمد حسين مصري اشاره كرد.
4. رويكرد تقريب سياس��ي كه در ابتدا به عنوان واكنش��ی به موجوديت و تهاجمات 
اسراييل به كيان اس��المي ش��كل گرفت، در عقالني ترين و پاياني ترين مرحله خود، به 
رويكرد تقريب تمدني ختم خواهد ش��د. در واقع، عامل اصلي در ش��كل گيري و رونق 
رويكرد تقريب سياسي، وجود يك دشمن مشترك مثل اسراييل و امريكا عليه همه كيان 
اسالمي است. اين در حالي است كه رويكرد تقريب تمدني بر اين استدالل استوار گشته 
كه حتي اگر وجود دشمن مش��ترك هم منتفي باشد، وحدت و تقريب تمدني في نفسه 
از عقالنيت موجهي برخوردار مي باشد؛ چرا كه منظومه معارف اسالمي به منظور تحقق 
تام و تمام خود، معطوف به تحقق »تمدن اسالمي« است و تمدن اسالمي نمي تواند بر 
پايه تشتت و تفرق مسلمين شكل بگيرد. به عبارت ديگر، عقالنيت تمدني اسالم مقتضي 
اتخاذ رويكردهاي وحدتي و تقريبي مي باشد. عالوه بر اين، رويكرد تقريب تمدني از اين 
جهت نيز از رويكرد تقريب سياسي متمايز مي شود كه رويكرد تقريب سياسي بيش تر 
خصلت تاكتيكي و نه استراتژيك دارد و هر چند هم طرفين به شرايط آن ملتزم باشند، 
باز هم در نهان، نوعي ترديد و حتي ناهمدلي در هر يك از طرفين وجود خواهد داشت. 
اين در حالي اس��ت كه در رويكرد تقريب تمدني، تش��يع و تس��نن به صورت همدالنه 
ظرفيت هاي خود را در اختيار يك ديگر قرار خواهند داد و بر اين اساس، بي شك، قدرت 
هم افزايي در رويكرد تقريب تمدني به مراتب از رويكرد تقريب سياسي بيش تر خواهد 

بود.
غيريت غرب

1. مهم ترين اتفاقي كه با پيروزي انقالب اسالمي و از طريق رويكرد واليتي به فقه در 
برابر غرب رخ داده، تأسيس يك نظام سياسي مس��تقل از نظام سياسي غرب مي باشد. 
واقعيت اين اس��ت كه الگوي سياس��ي واليت فقيه در مبنا، روش، اصول و غايات خود 
مس��تقل از متناظرهاي غربي اش بوده و بلكه در بس��ياري از موارد در تضاد كامل با آن 
مي باش��د. به عبارت ديگر، روي كار آمدن الگوي سياسي واليت فقيه به معني شكست 
انحصار نظام سياسي غرب مي باشد كه بر اس��اس آن، حجيت همه تصميمات سياسي 
از حيث مبنا، روش و غايت به امضاي فقه مي رس��د. واقعيت اين است كه از نظر غرب، 
مشروع يا غيرمش��روع بودن نظام هاي سياس��ي واليت فقيه چندان مهم نيست، بلكه 
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آن چه مهم است اين است كه نبايد امتياز 
انحصاري نظام سازي سياسي از دست غرب 
خارج ش��ود. در مقايس��ه دو نظام سياسي 
واليت فقي��ه و ليبرال دموكراس��ي غربي 
آن چه بيش تر از نظر غرب مهم و خطرناك 
است اين اس��ت كه الگوي سياسي واليت 
فقيه آگاهان��ه و به صورت تح��دي، خود و 
كارآم��دي اش را در برابر الگوي سياس��ي 
ليبرال دموكراسي عرضه كرده است و بر اين 
اساس، در هر حوزه اي كه به توفيق نسبي 
دست يازد، به همان ميزان، اعتبار سياسي 

غرب را زير سؤال خواهد برد.
2. نظام سياس��ي واليت فقي��ه از طريق 
طراح��ي نرم افزارهاي��ي وي��ژه در ح��وزه 

مديريت اجتماعي، با روش »حذف از طريق جايگزيني« به مقابله با متناظرهاي غربي اش 
رفته است. به عنوان مثال الگوي مردم ساالري ديني كه در برابر دموكراسي غربي طراحي 
ش��ده، به چنان كم و كيفي از حضور و مش��اركت مردم در فرايند قدرت مي پردازد كه 
اعتبار حضور پوشالي، تبليغاتي، غيرآگاهانه و در بسياري از موارد، اندك مردم در فرايند 
تحصيل قدرت هاي غربي را زير سؤال مي برد. واقعيت اين است كه نظارت و دخالت هاي 
فقهي در حوزه هاي مهندس��ي ژنتيك، سالح هاي نظامي )ش��يميايي، هسته اي و...(، 
كنترل جمعيت، صنعت توريسم و... باعث شده تا فعاليت هاي مذكور در پرتو آموزه هاي 
ديني، بسيار انساني و اخالقي صورت پذيرد. اين در حالي است كه بسياري از اين دست 
فعاليت ها در نظام سياس��ي غرب هم در فرايند و هم در نتايج خود به شدت غيرانساني 
هستند. نتايج فعاليت هاي مذكور در دو نظام سياسي واليت فقيه و ليبرال دموكراسي 
چنان متفاوت است كه ديري نخواهد پاييد كه پرسش از برتري يكي از آن دو در ذهن 
بسياري از نخبگان و حتي توده ها نقش خواهد بست و ترس غرب اين است كه در نهايت، 

پاسخ به آن پرسش، برتري نظام سياسي واليت فقيه باشد.
3. نظام سياسي ليبرال دموكراسي بر بنياد عقل بريده از وحي شكل گرفته است. در اين 
نظام، اگر دين حضور هم داشته باشد، بالضروره بايد پس از عقل و در خدمت آن باشد. اين 

به لحاظ تاريخي، در تجربه فقه سياسي 
شيعه، تئوري نظارت فقيه به رغم قدمت 
زيادش موفق به برپايي حكومت نشده 
است. اين در حالي است كه تئوري 
واليت فقيه به رغم اين كه از قدمت 
زماني كوتاه تري نسبت به تئوري 
نظارت فقيه برخوردار است، در دو 
مقطع تاريخي، يكي در عصر صفويه و 
يكي در عصر جمهوري اسالمي موفق 
به برپايي حكومت اسالمي )البته با دو 
الگوي متفاوت( شده است. اين بدين 
معني است كه تئوري واليت فقيه از 
توان  مندي بيش تري براي اجرايي كردن 

احكام اسالمي برخوردار است
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در حالي است كه نظام سياسي واليت فقيه بر بنياد تلفيق ويژه اي از عقل و وحي استوار 
گشته اس��ت. دو بنياد مذكور، دو نوع نظام مديريتي را نتيجه داده است كه اصطالحاً از 
يكي با عنوان الگوي مديريت علمي و از ديگري با عن��وان »الگوي مديريت فقهي« ياد 
مي شود. در الگوي مديريت فقهي استناد همه رفتارها بايد به حجيت فقهي برگردد. نظام 
سياسي واليت فقيه با ارائه الگوي مديريت فقهي � كه از ظرفيت هاي معرفتي شامل تري 
نسبت به مديريت به اصطالح علمي برخوردار است � بار ديگر غرب را به چالش مي كشد. 
توجه به اين نكته مهم است كه بدانيم حتي اگر نظام سياسي واليت فقيه به لحاظ عملي 
در برخي از الگوهايي كه ارائه مي كند موفق هم نش��ود، همي��ن قدر كه به لحاظ نظري 
مرجعيت علمي الگوهاي غربي را قبول ندارد، مي تواند براي غرب خطرناك باش��د؛ چرا 
كه آن چه بيش  از همه براي غرب مهم است، جلوگيري از شكل گيري يك اراده جمعي 

معطوف به گذار از سيطره غرب مي باشد.

جمع بندي و نتيجه گيري
مكتب قم به دليل ظهور تاريخي متأخرش مي تواند حاصل و برآيند همه مكاتب فقهي 
پيش از خود باش��د و از اين روي، مي توان ظرفيت سياسي و مديريتي فعال شده در آن 
را با برآيند ظرفيت  هاي ديگر مكاتب فقهي برابر و يا حتي بيش تر از آن ها دانس��ت. در 
خصوص پيوند فقه و سياست در مكتب مذكور، توجه به نكات كلي و نهايي ذيل مي تواند 

حائز اهميت باشد:
1. خاستگاه تاريخي شكل گيري مكتب قم سياس��ي بوده است. واقعيت اين است كه 
حوزه علميه قم به تبع شكس��ت نهضت ديني مش��روطه � كه عالمان زيادي در آغاز و 
تداوم آن نقش داشتند � و به منظور كنترل ديني جريان سياست در ايران تأسيس شد 
و برخالف شهرتي كه مؤسس آن )آيت اهلل حاج ش��يخ عبدالكريم حائري يزدي( مبني 
بر غيرسياس��ي بودن دارد، وي بسيار سياس��ي بوده و مهم ترين دليل بر اين ادعا، خود 
تأسيس حوزه علميه قم در عصر خفقان رضاشاهي مي باشد؛ حوزه اي كه يك خروجي 
آن،  حضرت امام)ره( به عنوان سرآمد مجتهدان سياسي اين عصر مي باشد. اساساً آيت اهلل 
حائري كه شاگردي مراجع تقليد بزرگ سياسي هم چون ميرزاي بزرگ شيرازي رهبر 
نهضت تنباكو، ميرزا محمدتقي ش��يرازي رهبر انقالب عشرين عراق و آخوند خراساني 
رهبر نهضت مشروطه را در سابقه علمي خود دارد، نمي تواند راهي كاماًل بيگانه با سلوك 
آن ها را طي كرده باشد. هر چند شرايط و زمانه وي به گونه اي بوده كه معظم له، رويكرد 
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تقيه سياسي را براي نيل به اهداف ديني خود مناسب تر ديده و البته تجربه تاريخي نيز 
رويكرد مذكور را تأييد كرده است.

2. از آن جا كه مهم ترين اتفاق سياس��ي قرن بيس��تم در جهان اس��الم � يعني اشغال 
بيت المقدس و اعالم وجود كش��وري غاصب به نام اس��راييل � مقارن با عصر مكتب قم 
اتفاق افتاده است، مكتب قم نمي توانسته نسبت بدان بي توجه باشد؛ به ويژه آن كه اتفاق 
مذكور در شرايط تثبيت مكتب قم يعني در عصر زعامت آيت اهلل بروجردي صورت گرفته 
است. ظهور اسراييل و تهديد قدس شريف باعث شد تا هم در اهل سنت و هم در تشيع 
شاهد شكل گيري و تقويت فقه تقريب مذاهب باش��يم. رويكردي تقريبي به فقه كه در 
ابتدا بيش تر حالتي تاكتيكي داشته و مسبوق به ظهور يك دشمن مشترك براي همه 
فرق عالم اسالمي بود، در ادامه نه فقط به مثابه يك استراتژي مطرح شد، بلكه دامنه آن 
از مسئله فلسطين و قدس شريف بسيار فراتر رفته و ش��امل همه مسئله هاي مشترك 
عالم اسالمي به ويژه مس��ائلي كه متوجه استكبار جهاني است،  ش��ده است. چنين به 
نظر مي رس��د كه فقه تقريب امروزه از چنان ظرفيتي برخوردار است كه به ويژه در پرتو 
خودآگاهي مذهبي � تاريخي مسلمانان به زودي قادر خواهد بود تا به عنوان مهم ترين 
منبع شرعي جنبش هاي اسالمي و با قطع نظر از انتساب اجزاي آن به مذهب يا مذاهب 

خاص اسالمي فعال شود.
3. مكتب قم در دوره زعامت حضرت امام)ره(، به ويژه با پيروزي انقالب اسالمي ايران 
توانست تا رؤياي ديرين جريان فقاهت شيعي مبني بر تأسيس نظام اسالمي را به واقعيت 
تبديل كند. تأسيس نظام اسالمي در شرايطي صورت گرفت كه اوالً در پرتو جنبش هاي 
اسالمي دو سده اخير در جهان اسالم و به ويژه در ايران عهد قاجار و پهلوي، خودآگاهي 
تاريخي � مذهبي عنص��ر ايراني چنان در جهت ضرورت زيس��ت ايمان��ي، تحت لوای 
مديريت فقهي فعال ش��ده كه بزرگ ترين و مهم ترين پشتوانه اجتماعي جريان فقاهت 
قرار گرفته است؛ ثانياً فقه سياسي شيعه به ويژه پس از نگارش رسايل فقه سياسي عصر 
مشروطه از چنان كميت و كيفيتي برخوردار گش��ته كه براي پاسخ گويي به مهم ترين 
نيازهاي ديني � سياسي زمانه اش به صورت كاماًل پويا مي تواند عمل كند؛ ثالثاً رهبري 
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ديني جامعه )حضرت ام��ام خميني( 
به تلفيقي شايس��ته از حكمت نظري،1 
عرفان عملي2 و فقه سياس��ي3 دس��ت 
يازيده و توانسته تا ظرفيت اين هر سه 
شاخه علوم ديني را در خدمت مديريت 

اجتماع فعال كند.
4. مكتب قم در آخرين تجربه فقهي � 
سياس��ي خود در عهد زعامت آيت اهلل 
خامنه اي، توانسته است تا دغدغه هاي 
فقه در حوزه مديريت اجتماع را از طريق 
راه اندازي »جنبش نرم افزاري و نهضت 
توليد علم ديني« تبديل به مسئله هاي علم كند و دوگانه مديريت فقهي � مديريت علمي 
را از ميان بردارد و به وحدت برساند. آيت اهلل خامنه اي � برخالف حضرت امام)ره( كه بنا 
به شرايط تأسيس نظام اسالمي، در مديريت اجتماع، رويكردي مونولوگ داشت � بنا به 
اقتضاي شرايط تثبيت نظام اس��المي، براي مديريت اجتماع، رويكردي ديالوگي اتخاذ 
كرده و باعث شده تا كارشناسي علم در كارشناسي اجتهاد ضرب گردد و بيش از پيش، 
قوت تئوري حكومت فقهي را رقم زند. به عبارت ديگر رويكرد ديالوگي فقه باعث شده 
تا ضمن تحفظ بر مباني ديني انديشه، زمينه هاي تصرف ديني در حوزه  علم فراهم آيد.

5. هر چند حكومت اسالمي، فراخ ترين بستر تحقق فقه اسالمي نبوده و تمدن اسالمي 
در چنين جايگاهي قرار دارد، به رغم اين، حكومت اسالمي بستري شده است تا فقه شيعه 
از طريق درگير شدن با مسائل آن به تفصيل برسد. طرفه اين كه غرب نيز به مثابه غيريت 
عالم اسالمي در عصر كنوني، راه دور و درازي را پيموده و به ترتيب، از معبر هنر، فلسفه 
و تكنولوژي خود را به تفصيل رسانده است. از اين روي، طبيعي است كه فقه به تفصيل 
رسيده در مقام مواجهه با غيريت در تمدن نشسته، ظرفيت هاي بيش تري از خود را در 

1. اين شاخه از علوم اسالمي از زمان صفويه كه شيعه در هسته قدرت سياسي قرار گرفته، توسط مالصدرا، مال 
علي نوري،  حكماي اربعه عهد قاجار )سبزواري، زنوزي، جلوه و قمشه اي( و حكماي عهد پهلوي )سيد كاظم عصار، 

سيد ابوالحسن رفيعي، عالمه طباطبايي، حضرت امام و...( تا به امروز ادامه يافته است.
2. اين شاخه از علوم اسالمي از اوايل عهد قاجار توسط سيد علي شوشتري، مالحسين قلي همداني، سيد احمد 
كرباليي، سيدعلي قاضي طباطبايي، عالمه طباطبايي، حضرت امام، آيت اهلل بهجت و... تا به امروز ادامه يافته است.

3. اين ش��اخه از علوم اس��المي از زمان صفويه توس��ط محقق كركي، مالاحمد نراقي، صاحب جواهر، ميرزاي 
شيرازي، آقا نجفي اصفهاني، آيت اهلل بروجردي، حضرت امام و... تا به امروز ادامه يافته است.

نظام سياسي ليبرال دموكراسي بر بنياد 
عقل بريده از وحي شكل گرفته است. 
در اين نظام، اگر دين حضور هم داشته 
باشد، بالضروره بايد پس از عقل و در 
خدمت آن باشد. اين در حالي است كه 
نظام سياسي واليت فقيه بر بنياد تلفيق 
ويژه اي از عقل و وحي استوار گشته است. 
دو بنياد مذكور، دو نوع نظام مديريتي را 
نتيجه داده است كه اصطالحًا از يكي با 
عنوان الگوي مديريت علمي و از ديگري با 
عنوان »الگوي مديريت فقهي« ياد مي شود
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حوزه سياست فعال كند. به ويژه اين كه پيچيدگي هاي ساحت تمدني به گونه اي است كه 
حوزه هاي سه گانه فرهنگ، سياست و اقتصاد به شدت وابسته به يك ديگر و تنيده در هم 
هستند و اين امر باعث مي شود تا حتي مواجهه صرفاً فرهنگي يا اقتصادي با اين ساحت 
پيچيده نيز بي توجه به امر سياس��ت نباشد. از همين روس��ت كه بسياري از جنبه هاي 
فرهنگي و اقتصادي فقه شيعه نيز در عصر كنوني، به صورت بسيار طبيعي، بوي سياست 
مي دهند. بي شك، ظهور چنين وضعيت و شرايطي مقتضي گذار از »فقه فردي« به »فقه 

حكومتي« و از »آيات عظام« به »آيات عظام نظام«1 مي باشد.

1. بي ش��ك، گذار از آيات عظام به آيات عظام نظام به معني حكومتي شدن جريان فقاهت نبوده، بلكه به معني 
ضرب شدن دغدغه ها و الزامات حكومت ديني در فرايند اجتهاد شيعي مي باشد و اين امر بيش از آن كه اعتباري 
و دستوري باشد، مقتضاي نحوه مواجهه جهان ش��يعي با جهان پيرامون )جهاني كه تشيع در ساخت آن دخالتي 
نداشته( مي باشد. به عبارت ديگر، جريان اجتهادي شيعه در چشم انداز خود يا بايد به مواجهه اي حداقلي با جهان 
پيرامونش بسنده كند كه در اين صورت، احتمال حذف و حل ش��دن آن در جهان پيرامون باال خواهد بود يا بايد 
به منظور تصرف حداكثري در جهان پيراموني به مواجهه اي حداكثري با آن بينديشد و براي نيل به اين مقصود، 

ظرفيت هاي حكومت و نظام سياسي اسالمي را به خدمت گيرد.
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تأثیر انقالب اسالمی ایران بر نظریه 
سازه انگاری در روابط بین الملل

نورالدیناکبریکریمآبادی1
مقدمه

تاقبلازوقوعانقالباس��المیدرای��ران،نقشفرهنگوعناصرفک��ریوفرهنگی،
بهویژهفرهنگمذهب��ی،درایجادتحوالتانقالبیوتغیی��راتاجتماعیچندانمورد
توجهنظریهپردازانانق��البنبود.امادرپرتوواقعیاتانقالباس��المیایران،تحوالت
قابلمالحظهایدرعرصهنظریهپردازیانقالببهوجودآمد.انقالباس��المیونقش
غیرقابلانکارمؤلفههاییمثلفرهنگ،هنجارها،انگارهها،هویت،دینوایدئولوژیدر
صورتبندیانقالبوکمرنگبودنعناصرس��اختاری،اکثرای��ننظریاترابهچالش
کش��ید.باوقوعانقالبایران،یکزمینهفرهنگیاس��المیتازهایدرنظامبینالملل
ایجادشدکهبازاندیشیدررویههاونظریههایفهمسیاستبینالمللرااجتنابناپذیر
میساختوباافزایشنقشواهمیتبازیگرانغیردولتیبراینامرتأکیدمیکرد.فراتر
ازاین،انقالباسالميایدهها،انگارهها،ارزشهاوهنجارهایيرادرقالبنظمسیاسي
دینيواردنظامبینالمللکردکهموجببازگش��تدی��نوهویتهايدینيبهعرصه

1.کارشناسارشدعلومسیاسیدانشگاهتربیتمدرس
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روابطبینالمللشدهاس��ت؛نهادهايکهازمنظرنظمونظامبینالمللسکوالرلیبرال
یکوروديآشوبسازبهش��مارميرود،چوننظموستفالیایيقدیموپساوستفالیایي
نوینبراصلوفرضعدمنقشآفرینيدیندرروابطبینالمللاس��تواراست.ازاینرو،
تأثیرگذاريدینبهعنوانیکمتغیرسیاسيمستقلوتعیینکنندهدرسیاستخارجي
وروابطبینالملل،نظمونظاملیبرالس��کوالرحاکمرابهچالشکشید؛اینمسئلهبه
مثابهتضعیفارکان،اصولومفروضههایياستکهرشتهروابطبینالمللبرآنبنایافته
است.بدینسانانقالباسالميایرانازطریقایجادتأثیراتعمليدرروابطبینالملل،
برحوزههاينظريونظریهپردازينیزتأثیرگذارش��د.یکيازاینپیامدهاينظريرا
ميتوانبهچالشکشیدننظریههایجریاناصلیروابطبینالمللبهویژهواقعگراییو
نوواقعگراییودرعینحالتوسعهنظریههایمعناگرایانهایچونسازهانگاریدانست.
س��ازهانگاریبهعنوانیکیازمهمتریننظریههایمطرحدرروابطبینالمللدردهه
گذش��ته،بیشازآنکه)یادرکنارآنکه(بهعنوانیکنظریهمحتواییدرموردروابطو
نظامبینالمللباشد،نوعیفرانظریهاس��تکهتمرکزآنبربحثهایهستیشناختی
ومعرفتشناختیمیباشد.سازهانگاریاهمیتابعادغیرمادیحیاتاجتماعی،نقش
زبان،قواعد،هنجارها،هویتو...درتکوینروابطبینالمللراموردتوجهقرارمیدهد؛
بهتکوینمتقابلکارگزارانوس��اختارهامیپردازد؛وبهرغمدولتمحوریموجوددر
مباحث،قابلیتجذبکارگزارانغیردولتیرانیزازلحاظنظریدارد.باتوجهبهآنچه
گفتهشداینسؤالمطرحمیشودکهانقالباسالمیایرانچگونهبرنظریهسازهانگاری
درروابطبینالمللتأثیرداشتهاست؟فرضیهمقالهایناستکهانقالباسالمیایران
ازطریقاهمیتدادنبهساختارهایغیرمادی،ایدههاوانگارههایانقالبیدرسیاست
خارجیکش��ورها،تأکیدبرنقشتنظیمیوتکوینیارزشه��اوهنجارهایدینیدر
تنظیموتکوینروابطوجامعهبینالمللیونیزتوجهبهتعامالتساختاروکارگزارنقش
تعیینکنندهایدرتضعیفبنیادهاینظریسنتیروابطبینالمللوتوسعهوگسترش

نظریهسازهانگارانهدرروابطبینالمللداشتهاست.
دراندیش��هس��ازهانگاریدولتهاتنهابازیگ��رانعرصهروابطبینالمللنیس��تندو
بازیگرانیهمچونسازمانهاونهادهایفراملیتی،سازمانهایدولتیوغیردولتینیز
بهنحومؤثریذینفوذهس��تند.جالبترینوپردامنهترینبحثسازهانگاریتعریفی
استکهازمناسباتقدرتارائهمیدهد.بهعقیدهآنانیکدولتقدرتمندلزوماًنباید
صاحبقدرتاقتصادیونظامیو...باشد،بلکهدولتقدرتمندبایدتواناییایجادآنچنان
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فضایهنجاریراداشتهباشدکهبتواندبهراحتیبهخلقوایجادرفتارهایموردنظرش
بپردازد.ازایننظردیپلماسیرسانهایدرراستایاهدافسازهانگارانهمطرحمیگردد،

چراکهرسانهمیتواندمؤثرترینابزارانتقالفرهنگوسرانجاماعمالقدرتباشد.1

انقالب اسالمی ایران و ویژگی های آن 
وقوعانقالباس��المیدردهههایپایانیقرنبیس��تم،قرنیکهازآنبهعصرپایان
ایدئولوژیهاوپایانتاریختعبیرمیشد،بسانموجیخروشان،براندیشههاونظریههای
مادیگرایانهغربیوشرقیفروآمدوبساطینودرافکند.اینانقالبکهبرخالفدیگر
انقالبهایمدرن،ازرویکردیدین��یومعنویبرخورداربود،نگ��رشدنیامحورانهو
مادیگرایانهحاکمبرنظامتعاملجهانیراازاس��اسمتزلزلساختوموجیازشورو
امیددرمیانملتهایمحرومجهانوجوامعاسالمیبهوجودآورد؛جوامعیکهعموماً
تحتسلطهحکومتهایخودکامهبودند.دراینمیان،آنچهشگفتبهنظرمیرسید،
نقشاسالمدرتسریعروندپیروزیانقالباسالمیوظهورآنبهعنوانیکایدئولوژی
غالبدرایرانانقالبیبود.انقالبایرانسببتجدیددوبارهحیاتدیندرجامعهایرانی
شد،2بهگونهایکهپسازانقالب،ایرانبهپایگاهیکحرکتاسالمینوینکهمرکزیت
بخشاعظمدنیایاسالمراطیسالهایگذش��تهدرخودداشتهاست،تبدیلگشت.
انقالباسالمیتوانستضمنتبیینسازگاریاسالمومردمساالری،کنشمتقابلمیان
دوحوزهدینوسیاستراآشکارسازدوباپاس��خگوییهمزمانبهدوپرسشبنیادی
یعنی»چهکسیبایدحکومتکند؟«و»چگونهبایدحکومتکرد؟«نوعینظامسیاسی
رارقمزندکههمبرویژگیهایمعنویوسیاسیحاکموهمبرپیوندارزشهایاسالمی
باساختاریاروشمردمساالراستوارباشد.چنینس��ازهحکومتیکهبرتطابقاسالمبا
مقتضیاتزمانونوزاییدینیبااحیاینظریاتاس��المدربارهحکومتودولتمداری
استواربودهمبرشیوهحکومتیجمهوریتونقشمردمدرتصمیمگیریهایحکومتی
تأکیدمیکردوهمالگویاسالمگراییوارزشهایپایداراسالمییعنیعدالتگرایی،
خدامحوریومعنویتگراییرااساسنظامسیاسیمیدانست.نظامجمهوریاسالمی
بیانگرپیونددینوسیاست،تلفیقساختاروکارکردونمایانگرآنبودکهامکاندینداری

1.نوذرشفیعی،»تحلیلسازهانگارانهازتأثیرقدرتفرهنگیبرهژمونیایاالتمتحدهامریکا«،1388/12/11:
http://www.dr-shafie.ir/post-56.aspx

2.محسنمیالنی،شکلگیریانقالباسالمیازس��لطنتپهلویتاجمهوریاسالمی،تهران،گامنو،1381،
ص15.
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همگامبام��درنش��دنوج��وددارد.چنیننظام
سیاسیهمزمانبهنفیاسالممتحجروقشریگرا
ونی��زنف��یسکوالریس��موالئیس��یتهپرداختو
توانستنظامیرابهارمغانآوردکهمشروعیتآن
برپایهحاکمیتخداوحقانی��تارزشهایدینی
ومقبولیتآنبراس��اسارادهمردمیوحقتعیین

سرنوشتملتهااستواراست.
عرضهدکترینمردمس��االریدینیبهجهانیان
ازسویانقالباس��المیموجبتوس��عهفرهنگ
تعاملمدارمبتنیبراهتمامدولتهابهخواستهای
مردممسلمانبرایایجادجامعهبشریمتناسببا
فطرتانسانیگردیدوتوانس��تبااحیاینقشملتهابرضرورتپیوندوارتباطوثیق
میانمردمودولتهاتأکیدنمایدوگرایشبهاسالمبهمثابهمبنایحکومتمردمیرا
درمیانملتهاتقویتکندوبنیادگذاریحکومتهاییراتش��ویقنمایدکهبراجرای
اصولشریعتوتحققعدالتاجتماعیتأکیدمیورزیدند.چنیننظامیتوانستضمن
بهچالشکشیدنایدئولوژیهایناسیونالیستیافراطیازجملهپانعربیسم،رژیمهای
وابستهبهشرقوغربرابهچالشکشاندوبهمبارزههمزمانباامپریالیسموسوسیال
امپریالیسمبپردازد.اینانقالببهلحاظظرفیتهایباالیجاذبهایدئولوژیکتوانست
نهتنهادرمیانملتهایاسالمی،بلکهدرمیانملتهایمحروموتحتستمازپذیرش
واستقبالفزایندهایبرخوردارشودوتاحدزیادیانسانهایمسلمانوآزادیبخشرا
مجذوبخودسازد؛بهویژهزمانیکهتوصیفوترسیمانقالباسالمیایرانبارهبری
امامخمینیدرآمیختوتودههایمیلیونیمردمرابهحمایتازآموزههایامامرهنمون
ساخت.دراینبخشبهنمونههاییازویژگیهاوجاذبههایایدئولوژیکانقالباسالمی

وهویتبخشیآناشارهخواهیمکرد.
1.حمایتازجنبشهایاسالمیوملتهایمحروم

انقالباسالمیبنابرماهیتوهدفهایخودکهازمکتباسالمسرچشمهمیگیرد،
نهتنهادربعدملی،احیاگ��رطرحهاوبرنامهه��اونظریههایخاصب��رایحکومتو
دولتمداریبودهاست،بلکهدرسطحجهانینیزباتوجهبهجهانشمولیمکتباسالم،
افکارونظریاتخاصیداردومفاهیم،واژههاواصطالحاتخاصوویژهایرابهارمغان

انقالب اسالمی ایران با ظهور 
را  اهدافی  و  آرمان ها  خود 
مطرح نمود که از عمق نگاه 
و باور دینی جامعه ی ایران 
برمی خاست که آزادی خواهی، 
عدالت خواهی، دفاع از مظلومین 
و  محرومین  از  حمایت  و 
مستضعفین، استکبارستیزی، 
نفی سلطه  طاغوت، دین مداری، 
ساده زیستی حاکمین و... همه و 
همه از شاخصه های هویت بخش 

این انقالب به شمار می آید



75
لل

الم
ین

طب
رواب

در
ی

گار
زهان

سا
ریه

نظ
نبر

یرا
یا

الم
اس
الب

انق
ثیر

تأ
92

ن
ستا

زم
زو

ایی
پ
38

3و
ه7
مار

ش
هم

ازد
لی

سا
وم

هس
دور

آوردهاستکهبرخیازآنها،خوددنیایخاصیازاندیشههاینابرادربردارد.درمیان
اینواژههاواصطالحاتنوین،میتوانبهعنوانهاییهمچونمستضعفین،ملتهای
محروم،مستکبرین،جهاناستکبارییاحاکمیتمستضعفیناشارهکرد.1لذاانقالب
اس��المیایرانباظهورخودآرمانهاواهداف��یرامطرحنمودکهازعم��قنگاهوباور
دینیجامعهیایرانبرمیخاستکهآزادیخواهی،عدالتخواهی،دفاعازمظلومینو
حمایتازمحرومینومستضعفین،استکبارستیزی،نفیسلطهطاغوت،دینمداری،
سادهزیستیحاکمینو...همهوهمهازش��اخصههایهویتبخشاینانقالببهشمار

میآید.2
ازآنجاکهانقالباس��المیبرپایهارزشهایمکتباسالمشکلگرفتهبود،بامحکوم
کردناستکباروسلطهجویی،حمایتخودراازمستضعفانجهاندراقصینقاطعالم
اعالمداشت.درواقعاینانقالبباطرحاستکبارستیزیجهانی،نظامجدیدیرابهعالم
عرضهداش��تکهدرآن،تضادواقعیمیانمستکبرانازیکسوومستضعفانجهاناز
سویدیگر،کاماًلبهچشممیخورد؛زیراجامعهجهانیرویصلحوآشتینخواهددید،
مگرزمانیکهاستکبارومستکبرانازصفحهروزگار،محوومستضعفانبرهمهجهان
حاکمشوند.3حضرتامامخمینیازآغازنهضتاسالمیبهویژهپسازپیروزیانقالب
اسالمی،هموارهدربیاناتونوشتههایخود،برحمایتازمحرومانومستضعفانتأکید

میکرد:
ملتآزادهایراناکنونازملتهایمستضعفجهاندرمقابلآنهایی
کهمنطقشانتوپوتانکوشعارشانس��رنیزهاست،کاماًلپشتیبانی
میکند.ماازتمامنهضتهایآزادیبخشدرسرتاسرجهانکهدرراه

خداوحقوحقیقتوآزادیمبارزهمیکنند،پشتیبانیمیکنیم.4
درقانوناساسیجمهوریاس��المیایراننیزبرلزومتوجهبهمسائلجهانیبهویژه
حمایتازمردموملتهایتحتستمدرس��طحجهانتأکیدشدهاست؛زیراهمهاین
قوانینبرپایهموازینوارزشهایاس��الموقرآنتهیهشدهاس��توموازیناسالمدر
چارچوبمرزهاییککش��ورنمیگنجد،بلکهمتعلقبههمهجهاناس��ت.درمقدمه

1.منوچهرمحمدی،بازتابجهانیانقالباسالمی،قم،پژوهشگاهفرهنگوعلوماسالمی،1385،ص117.
2.علیجوادی،انقالباسالمیوضرورتهویتپویا،اولاردیبهشت1388برگرفتهازسایتاینترنتی:

http://www.jahannews.com/vdcj8aex.uqei8zsffu.html
3.منوچهرمحمدی،همان،ص97.

4.صحیفهامام،ج12،ص138.
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قانوناساسیآمدهاست:
قانوناساس��یباتوجهبهمحتوایانقالباس��المیکهحرکتیبرای
پیروزیتمامیمستضعفینبرمستکبرینبود،زمینهتداوماینانقالب
رادرداخلوخارجکش��ورفراهممیکند؛بهویژهدرگس��ترشروابط
بینالمللیبادیگرجنبشهایاسالمیومردمیمیکوشدتاراهتشکیل
امتواحدهجهانیراهموارکندواستمرارمبارزهدرنجاتمللمحروم

وتحتستمدرتمامیجهانفراهمآید.1
دراصلسومبند16قانوناساسینیزآمدهاس��تکهدولتجمهوریاسالمیبرای
رسیدنبههدفهایخودموظفاستسیاستخارجیکشوررابهگونهایتنظیمکند
کهبراساسمعیارهایاسالم،تعهدبرادرانهنسبتبههمهمسلمانانوحمایتبیدریغاز
مستضعفانجهانباشد.همچنیناصول152و154برحمایتازحقوقهمهمسلمانان
وحمایتازمستضعفانجهانتأکیدکردهاست.ازسویدیگر،امامخمینیهمپیشاز
پیروزیانقالبوهمپسازآن،ازنهضتهایآزادیبخشواصالحطلببدونحساسیت
نسبتبهگرایشهایدینیومذهبآنان،بهحمایتبرمیخاستکهنمونهبارزآن،در
نهضتمسلمانانفلسطینوقیامآنانبرضداس��راییلجلوهگراست.2انقالباسالمی
ایرانکهتوانستنظاماستبدادیودستنشاندهراسرنگونوحکومتاسالمیرابهجای
آنمستقرسازد،برایملتهایتحتستمبهعنوانیکالگوبهشمارمیآیدکهمیتواند

زمینهسازالگویرفتاریوهنجاریجدیدیباشد.
2.ترویجفرهنگاستقاللخواهیواستکبارستیزی

ماهیتمس��تقلوضدامپریالیس��تیانقالباس��المیوتالشآنب��رایایجادنظام
بینالمللفارغازسلطهقدرتهایاستکباری،موجببههمزدنتعادلبلوکهایقدرت
جهانیوبهچالشکشیدننظمبینالمللیس��اختهدنیایشرقوغربگردید.انقالب
اسالمیبابیاننظریه»نهشرقینهغربی«توانس��تابرنظمیجمعیمبتنیبربرابری
دولتهاوحاکمیتهاوتحققحقوقالهیوانسانیملتهادرنظامبینالمللرارقمزندو
بااحیایظرفیتهاوامکاناتفراموششدهملتهایغیرمتعهدونفیانفعالومرعوبیت
دربرابراستکبار،درصددقطعریشههایوابستگیملتهابهقدرتهایبزرگبینالملل
برآید.انقالباسالمیباافش��ایماهیتسلطهگرانهوسیاس��تهاییکجانبهگرایانه

1.قانوناساسیجمهوریاسالمیایران،تهران،وزارتفرهنگوارشاداسالمی،1375،ص15.
2.سیدمحمدجوادهاشمی،امامخمینیوهمگراییجهاناسالم،تهران،نیایش،1382،ص83.



77
لل

الم
ین

طب
رواب

در
ی

گار
زهان

سا
ریه

نظ
نبر

یرا
یا

الم
اس
الب

انق
ثیر

تأ
92

ن
ستا

زم
زو

ایی
پ
38

3و
ه7
مار

ش
هم

ازد
لی

سا
وم

هس
دور

قدرتهایبزرگتوانس��تخطبطالنیبراسطوره
شکستناپذیریآنانبکش��دوبارقههایامیدرادر
دلتمامآزادیخواهانومستضعفانجهانپدیدار
سازد.انقالباس��المیباایجادمرزبینمستضعفین
ومستکبرینوآگاهیبخشیبهملتهایمستضعف
توانستبستریمناسبرابرایحرکتهایمستقل
وآزادیبخ��شبراس��اسخودآگاه��یمحرومانو
مستضعفانفراهمسازد.انقالباسالمیهمزمانبه
مبارزهدردوجبههاستبدادستیزیواستعمارستیزی
ونفیوابستگیپرداختوهمینامرموجبشدکه
فرهنگاس��تقاللخواهیوآزادیخواهیدرسطوح
مختلفمردم،دولته��اوجنبشهایآزادیبخش

رسوخیابدچراکهالگوینظامسیاسیجمهوریاسالمیبادوالگویرایجلیبرالیستی
وسوسیالیستیمقابلهمیکردومبانیسکوالریس��تی،اومانیستیوماتریالیستیرابه
چالشمیکشیدوهمینامرموجبشدکهازجذابیتایدئولوژیهایمارکسیستیو
ناسیونالیستیبهعنوانایدئولوژیمبارزاتیملتهایآزادیخواهکاستهشود.ازاینرو،
انقالباس��المیباگش��ودنجبههایثالثدرنظامبینالمللیاراهحلیسومدرجهان
آزادیخواهتوانستبانظمبینالمللمادیگرایانهبهمقابلهبرخیزدوبهفرهنگسازیدر
زمینههایاستقاللطلبیواستعمارستیزیدرمیانملتهایجهانسوممبادرتنماید.

3.افزایشتعاملوتبادلفرهنگیباجهان
انقالباسالمیتوانستبانش��اندادنظرفیتتمدناسالمیبهعنوانتمدنیجامع
وچندبعدیدرعرصههایدینی،سیاس��ی،اقتصادی،اجتماع��ی،فرهنگیوعلمیو
بازسازیتمدنیبراس��اسغربپژوهیوبومیگراییطالیهدارگفتمانجدیدتعاملی
وتبادلیدرعرصههایعلم،دانش،تکنولوژیواندیش��هباش��د.دراینرهگذر،تالش
برایبازسازیدرونیوارتقایظرفیتهایتحولدراندیشهدینیبهمنظورگسترش
تعامالت،تب��ادالتوهمکاریهایعلمیوفرهنگیبراس��اساحیایت��وانبازیگری
مؤسساتفرهنگیوآموزشیوقدرتارتباطاتوتبادلاطالعاتافزایشیافت.توجهبه
افزایشتعاملوتبادلفرهنگیبراساسارتقایفناوریهاینوینارتباطیوهمگرایی
آنباشیوههایارتباطیسنتیموجبتعاملدیدگاهیدرعینتأکیدبرتمایزهویتی

از آنجا که انقالب اسالمی بر 
پایه ارزش های مکتب اسالم 
شکل گرفته بود، با محکوم 
کردن استکبار و سلطه جویی، 
حمایت خود را از مستضعفان 
جهان در اقصی نقاط عالم اعالم 
داشت. در واقع این انقالب با 
طرح استکبارستیزی جهانی، 
نظام جدیدی را به عالم عرضه 
داشت که در آن، تضاد واقعی 
میان مستکبران از یك سو و 
مستضعفان جهان از سوی دیگر، 

کاماًل به چشم می خورد
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جهاناسالمباجهانغربگردید.درواقع،وقوعانقالباسالمیدرعصرانقالبارتباطات
وهمزمانبارشدشبکههایفراملیموجببازس��ازیفکریتمدناسالمیگردیدکه
برویژگیهاییازقبیلفراگیرندگ��ی،چندمرکزیتیومداومتوپویاییاس��تواربود.
همچنینتأکیدانقالباسالمیبرافزایشاهمیتونقشمردمونیزتعاملمیانملتها
موجبارتقایخودآگاهیملتهاوافزایشفرهنگگفتوگووپرسشگریوپاسخگویی
باتوجهبهرواجروحیهنقدایدههاونهادهایموجودگردید.احترامبهآزادیفکرواندیشه
همزمانباافزایشاهمیتسیاس��یدیندرروابطبینالمللموج��بافزایشتعاملو
مراوداتعلمیمیانحوزههایعلمیهازیکسوونیزمیاناستادانوروحانیونبایکدیگر
ازسویدیگرگردید.بهعالوه،افزایشروحیهانقالبیگریدردانشگاههایکشورهای
اسالمیوارتقایاهمیتونقشدانشجویانوکانونهایدانشجوییموجباتافزایش
تعامالتفکریوفرهنگیدانشپژوهانمسلمانرافراهمآورد.پخشوتوزیعگسترده
نوارهایمذهبیوس��خنرانیرهبراندینیوخطبایمشهوراسالمیدردانشگاههای
کش��ورهایمس��لمانونیزافزایشروزافزونتعدادونقشتبلیغاتیمساجدبهعنوان
پایگاههایارتباطیسنتیدانشجویانوروشنفکرانموجبتعاملمساجدودانشگاهها
گردیدبهگونهایکهدرجنبشهایاس��المیکشورهایاسالمیجهانبینیتوحیدی
وایدئولوژیمبارزاتیمبتنیبراسالمگراییوخردورزیشکلگرفتوتالشنخبگان
فکریوفرهنگیودانشگاهیوحوزویبرایهماندیشیبهمنظورمقابلهباگفتمانمادی
غربوشرق)لیبرالیسموسوسیالیسم(وتطابقدادناندیشهدینیباپویشهایسیاسی
ونیزسرعتواکنشبرایاطالعرسانی،تصویرسازیومدیریتتصویربهمنظوربازتعریف
هویتتمدناس��المیموجبافزایشتعاملوتبادلفکریوفرهنگیاندیشمندانو
نخبگانجهاناس��المبایکدیگرونیزباجهانغربگردید؛بهگونهایکهپلورالیس��م

فرهنگیرادرجهانمبتنیبرتنوعوتکثرفرهنگهارقمزد.
4.احیایتفکراسالمیدرجهان

ازجملهویژگیهایتأثیرگذاروحیرتآورانقالباس��المیبرایغربوحتیجهان
اسالم،احیایافکارواندیشههایاسالمیدرسراسرجهانبود.تالشوبرنامههایغرب
تاآنروزصرفاینش��دهبودتاریشههایاس��المدرجوامعمختلفخشکاندهشدهو
مفاهیموآموزههایآنتقلیلیابد.برهمیناس��اسدائماًبرایننکتهتأکیدمیشدکه
بایداسالمرادرصفحاتتاریخجستوجونمودچراکهدیگراثریازآندرجوامعباقی
نماندهاس��ت.البتهدراینراهتالشهایآتاتورکنهایتبهرهوریرادرراستایحذف



79
لل

الم
ین

طب
رواب

در
ی

گار
زهان

سا
ریه

نظ
نبر

یرا
یا

الم
اس
الب

انق
ثیر

تأ
92

ن
ستا

زم
زو

ایی
پ
38

3و
ه7
مار

ش
هم

ازد
لی

سا
وم

هس
دور

اسالمازجوامعبرایغربارائهنمودوتمامامیدهارابرایبازگشتاسالمازمیانبرده
بود.مهمترینتأثیرانقالباسالمیبراحیایارزشهاوآگاهیهایاسالمی،القایتفکر
اسالمسیاسیبود.اسالمیکهبهزعمبس��یاریدرصفحاتکهنتاریخفرتوتشدهو
ازاذهانرختبربستهبود،اینکباهس��تهایقدرتمندوامواجیفراترازمرزهایملی
بازگش��تهوبهجریانافتادهبود.درواقعپیروزیانقالباسالمینشاندادکهادیانبه
ویژهدیناسالمباگذشتزمانوتوسعهمدرنیزاسیوننهتنهابهپایانراهنرسیدهاست
بلکهمجدداًبهعنوانمهمترینراهنجاتبشریتازظلموبیدادگریاحیاشدهودنیای
مادیگرایمعنویتگریزرامتوقفساختهودریچهایازمعنویاتواعتقاداتمذهبی
رادرراستایرستگاریورهاییبشریتازقیدقدرتهایاستعمارگرگشودهاست.1در
واقعپیشازظهورانقالباسالمیوموجودیتیافتنآندرجغرافیایسیاسیجهان،
سایهافکندنافکاروعقایدکفرآمیزواندیش��ههایمادیبراذهانملتهایمسلمان،
سببشدهبودتادینبهحاشیهراندهشودوجهانبهسویترویجسکوالریسموایجاد
یکجهانغیردینیحرکتکند،ولیباوقوعانقالباسالمیایران،تغییراتوتحوالت
نوینیبهوجودآمد؛انقالبایراندرصددبودتاباب��هاجرادرآوردناحکاموارزشهای
اصیلاسالمیدرهمهابعادنظامحکومتی،دینرانهادینهسازدوباتالشبرایرساندن
پیامخودبهگوشهمهملتها،اینزمینهوآمادگیدربرخیملتهابهویژهملتهای
مسلمانفراهمشدتاآناننیزبتوانندازرخوتیکهدرآنبودند،رهاشوندوبابازگشت
بهارزشهاوتعالیماصیلاسالمی،ازبیگانگیودوگانگیارزشیکهبهآنگرفتاربودند،
نجاتیابند.2آنتونيگیدنزجامعهشناسمشهورانگلیسيدرخصوصایننقشانقالب

اسالميميگوید:
درگذشتهسهغولفکريجامعهشناس��يیعنيمارکس،دورکیم،و
ماکسوبرباکموبی��شاختالفاتيفرآیندعموميجهانرابهس��مت
سکوالریزاسیونوبهحاشیهرفتندینميدیدندوليازآغازدهههشتاد
وباانقالباسالميایرانش��اهدتحققعکساینقضیههستیم؛یعني
فرایندعموميجهانروندمعکوسيراآغازوبهسمتدینيشدنپیش

1.منوچهرمحمدی،بازتابجهانیانقالباس��المی،تهران،پژوهش��گاهفرهنگواندیش��هاسالمی،1385،
ص24-25.

2.محسنمجرد،تأثیراتانقالباس��الميبرسیاستبینالملل،تهران،مرکزاس��نادانقالباسالمي،1386،
ص113.
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ميرود.1
درواقع،انقالباسالمیبهملتهایمسلمانکهدربندمدلهاوالگوهایغربوشرق
بودند،اینحقیقترافهماندکهتنهابازگش��تبهدینوارزشهایاس��المیاستکه
میتواندراهگشایمش��کالتوتأمینکنندهمصالحآنهاباشد؛زیرادینمبیناسالم
برایهمهحوزههایحکومتاعمازسیاس��ی،اقتصادی،فرهنگیواجتماعی،طرحو
برنامهدارد.2اگرچهقرنبیستمباعقبنش��ینیاسالمدرپیضعفوناتوانیامپراتوری
عثمانیآغازشده،ولیپیروزیانقالباسالمیدرسالهایپایانیاینقرن،نویدبخش
آغازدورهجدیدظهوراسالماست.3ازاینرو،دردورانمعاصر،انقالباسالمیایرانبه

عنواننقطهآغازینخیزشتفکراسالمیبهشمارمیرود.
5.احیایهویتاسالمی

انقالباسالمیایرانواکنشیازسویطرفداراناحیایتفکردینیبرایحلمشکالت
جوامعاس��المیوچارهجوییآنهابااس��تفادهازاصولومقرراتارزشمنداسالمبود.
اینواکنشدرمقابلاستبدادواس��تکبارکهمنافعخودرادرنبوداسالممیدیدند،به
وجودآمد.مبارزاناسالمیبرایتحققبخشیدنبهآرمانهایاسالم،باتأکیدبرهویت
اسالمی،بهاتحادونزدیکیفرقههایگوناگونمذهباسالممیاندیشیدندوبههمین
خاطربودکهنظرمثبتمذاهباس��المینسبتبهانقالباس��المیجلبشد.انقالب
اسالمیتنهامنحصربهمسلمانانایرانینیست،بلکهآرمانهایآنها،دلخواهومطلوب
میلیونهامسلمانیاستکهدرکشورهایدیگرخواهاسالمیوخواهغیراسالمیزندگی
میکنند.همچنینبایدگفتمبارزاتانقالبمنحصربهداخلکش��ورهانیست،بلکه
اعتقادبرایناستکهروندمبارزاتبایددرس��طحبینالمللیانجامپذیرد؛زیراتحقق
برخیآرمانهایاس��المیپسازتأس��یسیکحکومتاس��المی،درگروهماهنگی
ونزدیکیکشورهایاسالمیاس��ت.انقالباسالمی،بابیدارس��اختنهویتاسالمی
مسلمانان،آنهارابهسویمبارزاتاسالمیکشاند.4باتوجهبههویتیکهانقالباسالمی
بهمس��لمانانجهاندادبهآناناینایدهراتأکیدکردکه»لیبرالیسموکمونیسم«دو
دروغبزرگتاریخبشریتمیباش��دوبرایرهاییازسلطهآنبایدبههویتتاریخخود

1.آنتونيگیدنز،جامعهشناسي،ترجمهمنوجهرصبوري،تهران،ني،1374،ص75.
2.محسنمجرد،تأثیراتانقالباس��المیبرسیاستبینالملل،تهران،مرکزاس��نادانقالباسالمی،1386،

ص113.
3.جمیلهکدیور،رویارویی،انقالباسالمیوامریکا،تهران،اطالعات،1372،ص98.

4.سیدجاللمیرآقایی،جهاناسالم؛مشکالتوراهکارها،تهران،مجمعجهانیتقریبمذاهباسالمی،1379،
ص175.
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بازگشت.1
انق��الباس��المیای��رانحرکت��یمبتنی
بربازگش��تبهخویش��تن،تأکی��دبرهویت
فراموشش��دهاس��المیب��رایبرخ��وردبا
جنبههایمختلفحیاتبش��ری،درخالف
جهتمنافعواهدافش��رقوغ��رب2ونیز
حرکتینوگرایانهفرهنگ��یبهمنظوراحیای
هویتاسالمی،نهتنهادرایران،بلکهمطرح

ساختنآندرجهانبهعنوانمکتبحیاتبخشوالگویتمامعیارسعادتورفاهدنیوی
واخرویبود.

انقالباسالمی،بازگشتبهاسالمنابمحمدیوطرداسالمامریکاییزورمدارانرادر
دستورکارخودقراردادوخواهانزدودنانواعخرافههاوتفسیرهاینادرستازاسالم
ش��د.همچنین،تأکیدبرمحوریتخداواتکابهیاریپروردگارمتعال،شکوفاساختن
استعدادهایانسانیوبهرهگیریازتواناییهاوامکاناتفکریومادیجامعهدرانقالب،

ازمواردمؤکددراینانقالببود.3
گفتمانهویتیانقالباسالمیدرتقابلبامظاهرتجدد،ازجملهناسیونالیسمبود.واژه
ملتوملتگراییبهمفهوماروپاییآن،درفرهنگایرانیوجودنداشت،ولیازآنجاکه
خودرامقدمبراسالممیدانست،رویارویفرهنگاسالمی»امت«قرارگرفت.4انقالب
اس��المیایرانبهعنوانیکیازمهمترینانقالبهایقرندرافتخارواعتمادبهنفس
مسلمانانبدونتوجهبهملیتیاتمایالتسیاسیآنها،نقشبسزاییداشتهاست.این
مسئلهنهتنهابراساسپیامدهاییاستکهدرمنطقهمجاورخاورمیانهوجهاناسالم
داشته،بلکهبراساسدستاوردهاییاستکهبرایسراسرجهانبهارمغانآوردهاست.

تأثیر انقالب اسالمی بر نظریه سازه انگاری
تأکیدوتوجهبهتأثیرونقشانقالبازجملهانقالباس��المی،بهعنوانیکتحولو

1.اصغرطاهرزاده،انقالباسالمی؛بازگشتبهعهدقدسی،اصفهان،لبالمیزان،1388،ص130�128.
2.جمیلهکدیور،همان،ص99.

3.حسینپوراحمدی،انقالباسالمیونظامجمهوریاس��المیایراندربازتابفرایندجهانیشدن،تهران،
عروج،1386،ص96.
4.همان،ص98.

انقالب اسالمی توانست با نشان دادن 
ظرفیت تمدن اسالمی به عنوان تمدنی 
جامع و چند بعدی در عرصه های 
دینی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و علمی و بازسازی تمدنی 
براساس غرب پژوهی و بومی گرایی 
طالیه دار گفتمان جدید تعاملی و 
تبادلی در عرصه های علم، دانش، 

تکنولوژی و اندیشه باشد
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ویژگیداخلیکشورهادرسیاستخارجیوروابطبینالملل،بااصولومفروضههای
پارادایمواقعگرایی،اعمازکالسیکوساختاری،تعارضدارد؛زیراواقعگراییکالسیک،
سیاستداخلیراجدایازسیاستخارجیمیپنداردواهمیتعواملداخلیبرسیاست
خارجیراانکارمیکند.ایننظریه،منکرآناستکهانقالبهاسیاستخارجیراتحت
تأثیرقراردهند.واقعگرایی،ادعامیکندکهکشورهافارغازایدئولوژیهاوارزشهایی
کهدارند،درپیکسبمنافعملیوبیشینهکردنقدرتخودهستند.درواقع،انقالب
آرمانهاوارزشهایانقالبی،ماس��کوپوشش��یبرایتعقیبمنافعملیبودهوتأثیر
چندانیبرروابطبینالمللونظامبینالمللندارند.نوواقعگرایینیزاصالترابهساختار
نظامبینالمللبهمعنایچگونگیتوزیعقدرتبینبازیگراندولتیدادهونقشمستقلی
برایکارگزارانقائلنیست.ازاینرو،براساسمنطقجبرگراییواقعگراییساختاری،
هیچتفاوتیبینکشورهایانقالبیوغیرانقالبیدرسیاستخارجیوجودندارد؛چون
هردویآنهادرپیتأمینامنیتدرنظامبینالمللهستند.برایناساسوالتزدراواخر
دهه1960میالدیدراوجانقالبهایجهانس��وم،ادعاکردکهچریکهایانقالبی،
جنگهایداخلیرامیبرند،نهجنگهایبینالمللیوهیچجنگیقادرنیستموازنه

قوایجهانیرابرهمزند،مگراینکهدرروسیهیاامریکارخدهد.
بنابراینواقعگرای��یونوواقعگرایی،ق��ادربهتبیینتأثیرگذاریانقالباس��المیبر
سیاستخارجیکشورهاوپیامدهایآندرروابطبینالمللنیستند؛چونهیچکدام
ازایندونظریهتالشنمیکنندتاسیاس��تخارجیکشورهایانقالبیرابهریشههای
اجتماعیوعللوعواملس��اختاریدرداخلآنهارب��طدادهوتوضیحدهندکهچه
انقالبهاییپیامدهاوبازتاببینالمللیدارند.بهویژهایندونظریهنقشساختارهای
غیرم��ادیوایدههاوانگارهه��ایانقالبیدرسیاس��تخارجیکش��ورهایانقالبیرا
نادیدهمیگیرند.درنتیجه،بعضیازواقعگرایاندرتالشبرایرفعاینایرادواش��کال
واقعگرایی،بهنقشوتأثیرایدههاوانگارههادرسیاس��تخارجیکشورهاوبازیگران
انقالبیاعترافکردهاند.ظهورارزشها،هنجارها،ایدههاوانگارههایغیرمادیناش��ی
ازانقالباس��المی،بهعنوانیکنیرووعام��لتعیینکنندهوتأثیرگذاردرسیاس��ت
بینالملل،فرصتمناس��بیرابرایبازنگریواصالحاصولومفروضههاینظریههای
روابطبینالمللسکوالرفراهممیس��ازدتانظریهروابطبینالمللازطریقبازتعریف
مفاهیموتعاریفخ��ود،بتواندمعناومفهومسیاس��تدرگفتمانهایغیرغربیوغیر
س��کوالررابهرسمیتبشناس��دوبراس��اسمنطقآنهابهارزیابیآنهابپردازد؛زیرا
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یکیازمهمترینموان��عتدقیقوتأملعاقالنه
درسیاس��تبینالمللغربی،احساسصحت،
دقت،طبیع��یوبیطرفب��ودندیدگاههاو
نظریاتخودونادرستوغیرطبیعیدانستن

باورهاومفروضاتدیگراناست.
انقالباسالمیازطریقاحیایاسالمسیاسی
وبازگشتنقشآفرینیدیندرعرصهروابطو
مناسباتبینالمللی،تأکیدبرنقشواهمیت
بازیگ��رانغیردولت��یازجمل��هجنبشهای
سیاسیاسالمی،هویت،نفیرابطهیکجانبه
س��اختاروکارگزار،نفینقشاساسیعناصر

مادیضمنبهچالشکش��یدننظریههایجریاناصلیروابطبینالمللباعثتوسعه
وتکوینمفاهیمومؤلفههاینظریهس��ازهانگاریدرروابطبینالمللشدهاست.لذادر
ادامهباتأکیدانقالباسالمیبرمؤلفههایزیرکهازمفاهیماساسیدرنظریهسازهانگاری
نیزمیباشندبهبررسیتأثیرگذاریانقالباسالمیبرنظریهسازهانگاریمیپردازیم.

1.احیایاسالمسیاسی
باپیدایشانقالباسالمیایرانوطرحوبازس��ازیایدئولوژیاسالمدرجهانتحت
ستم،باعنوان»اسالمسیاسی«مقطعنوینیدرتاریخروابطبینالمللگشودهشد.اسالم
سیاسیبابرقراریپیوندمیاندینوسیاستازسکوالریسموباغایتگراییتوحیدی
ازمکاتبالحادیمتمایزگردیدوراهس��ومیراازمنظرارزشه��ا،باورهاوجهانبینی
درعصرارتباطاتواطالعاتفراسویجامعهبشریقرارداد.انقالباسالمینهتنهادر
سطحملیبهارائهشیوهنوینیاززندگیپرداخت؛درسطحبینالمللیدربرابرتفکرات،
اندیشههاومکاتبموجودالگویجدیدیرامطرحساخت.گفتمانانقالباسالمیدر
موقعیتیظاهرشدکهایدئولوژیهایموجودتوانالهامبخشیالزمرانداشتندوجامعه
جهانیدرگیربحرانمعنا،اخالقوارزشهایانسانیگردیدهبود.هرروزبرفاصلهمیان
شمالوجنوباضافهمیگشتوپیشرفتهایفناوریونظریههایتوسعهقادربهرفع
نیازهایاساسیمللمحروموتحتستمنگردیدهبود.راهس��ومرادرانقالباسالمی
ایرانمیتواندردوعنوان»مردمس��االریدینی«درداخلوتقویت»اسالمسیاسی«
درخارجدانست.درسطحکشوریباتأسیسحکومت»جمهوریاسالمی«بهبرقراری

پیروزی انقالب اسالمی نشان داد که 
ادیان به  ویژه دین اسالم با گذشت 
زمان و توسعه مدرنیزاسیون نه تنها 
به پایان راه نرسیده است بلکه مجدداً 
به عنوان مهم ترین راه نجات بشریت 
از ظلم و بیدادگری احیا شده و دنیای 
مادی گرای معنویت گریز را متوقف 
ساخته و دریچه ای از معنویات و 
اعتقادات مذهبی را در راستای 
رستگاری و رهایی بشریت از قید 
قدرت های استعمارگر گشوده است
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سازگاریاسالمبامشارکتمردمیپرداخت
وازبعداندیش��های،بهبازتعریفمشروعیت
سیاسیحکومتاقدامکردودرپیونددین
وسیاس��تبرنوعخاصیازرژیمسیاس��ی
تأکیدکردکهدرآنآموزههایدینیمبنای
سیاستداخلیوخارجیقرارگرفت.انقالب
اسالمیباتقویتگفتماناسالمسیاسیدر
جهاناسالمدرپیبرتریدادنبهاسالم،به
عنواندالمرکزیوس��اختنظمسیاسی
نوین،برآمد.»دالبرتربهعنوانانتزاعیترین
اصلعملمیکندودیگرفضاهایگفتمانی
توس��طآنتأمینمییابند.«1ودرایننظام
گفتمانی»دالبرتربیشترعناصرخودرابهوحدتفرامیخواند.«2ازسویدیگراحیاو
تقویتنقشاسالمبهعنوانیکنیرویسیاسیتأثیرگذاردرسیاستخارجیوروابط
بینالمللدراثرپیروزیانقالباسالمی،مبناومفروضاصلیکلیهنظریههایسکوالر
روابطبینالمللمبنیبرعدمتأثیرگذاریدینبرتح��والتونتایجبینالمللیرانقض
وباطلمیس��ازد؛چونهیچکدامازایننظریهها،نقشتعیینکنندهایبرایدیندر
سیاستبینالمللقائلنیستند.پارادایمواقعگرایی،اعمازکالسیکوساختاری،بهطور
کلینقشعلیعناصروساختارهایغیرمادی،ایدههاوانگارههارادرسیاستخارجی
وروابطبینالمللانکارمیکند،زیراکشورها،فارغازایدئولوژیونظامارزشیحاکمبر
آنها،درصددتأمینمنافعملیخودوبیشینهسازیقدرتمیباشند.لذااسالمپوششی
برایتعقیبوتأمینمنافعوقدرتملیدرنظامبینالمللقلمدادمیشود.نظریههای
لیبرالمانندصل��حدموکراتیکونهادگرایینولیبرالنیز،گرچهنقشمس��تقلیبرای
ارزشهاوهنجارهادرروابطبینالمللقائلاند،ولیانحص��اراًبرارزشهاوهنجارهای
لیبرالیبهعنوانعواملثباتبخشدرنظامبینالمللتأکیدمیورزند.مکتبانگلیسی
کهحدواسطلیبرالیسمورئالیسماستوبرایجمعبیناصولومفروضههایایندو
پارادایمتالشمیکندنیزدرتبیینظهورونقشاسالمسیاسیبامشکلروبهرواست؛

1.بابیسعید،هراسبنیادین،ترجمهغالمرضاجمشیدیهاوموس��یعنبری،تهران،دانشگاهتهران،1379،
ص55.

2.همان.

انقالب اسالمی از طریق احیای اسالم 
سیاسی و بازگشت نقش آفرینی دین در 
عرصه روابط و مناسبات بین المللی، 
تأکید بر نقش و اهمیت بازیگران غیر 
دولتی از جمله جنبش های سیاسی 
اسالمی، هویت، نفی رابطه یك جانبه 
ساختار و کارگزار، نفی نقش اساسی 
عناصر مادی ضمن به چالش کشیدن 
روابط  اصلی  جریان  نظریه های 
بین الملل باعث توسعه و تکوین مفاهیم 
و مؤلفه های نظریه سازه انگاری در 

روابط بین الملل شده است
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چونبرخالفادعاوانتظارایننظریه،جامعهبینالمللیبراساسارزشهاوهنجارهای
مش��ترکجهانیباچالشاسالمسیاس��یکهبرارزشهاوهنجارهایمتفاوتیاستوار
است،مواجهمیباشد.نظریهمارکسیستینیزباتوجهبههستیشناسیمادیخود،نقش
وجایگاهیبرایمذهببهطورعامواسالمبهطورخاصقائلنیست.نظریهانتقادیو
مکتبفرانکفورتهم،بهرغمنقدپروژهروشنگریومدرنیتهدرتأمینآرمانهایبشر
ازطریقعقلابزاری،علمتجربیوفناوری،ماهیتیسکوالرداردوقائلبهجداییدین
ازسیاستبینالمللاست.پستمدرنیسمنیزماننددیگرنظریههایروابطبینالملل،
بیشازحدسکوالریستبودهوبهازبینرفتننقشمذاهبالهیوسنیازجملهاسالم
باوروامیددارد.امانظریهسازهانگاری،بهعلتقائلبودننقشتکوینیبرایارزشها،
ایدههاوانگارههادرقالبساختارهایغیرمادیباچالشکمتریازسویاسالمسیاسی
مواجهاست؛زیرادرچارچوبایننظریه،امکانپرداختنبهنقشتکوینیوتعیینکننده
اسالمسیاسیوجوددارد.تفکرسازهانگاریمتمایلترینتفکراتبهقبولنقشمذهب

درسیستمخارجیوروابطبینالمللهستند.1
2.افزایشنقشواهمیتبازیگرانغیردولتیدرروابطبینالملل

تأثیرانقالبایراندرنظامبینالمللنش��انمیدهدکهیکزمینهفرهنگیاسالمی
تازهایایجادشدهاستکهبازاندیشیدررویههاونظریههایفهمسیاستبینالمللرا
اجتنابناپذیرمیسازدوباافزایشنقشواهمیتبازیگرانغیردولتیبراینامرتأکید
میگردد.انقالباسالمیایرانتوانس��تباارتقایخودآگاهیمستضعفانومحرومان
واحیایخودباوری،اعتمادبهنفسوبیداریاس��المیدرمیانملتهایمسلمان،بر
اهمیتجنبشهایآزادیبخشاعمازاس��المگراواستعمارس��تیزبهعنوانبازیگران
نویندرنظامبینالمللتأکیدورزدوبدینترتیبموازنهقدرترابهنفعجبههایثالث
درنظ��امبینالمللرقمزندکهب��رآرمانهایآزادی،عدالتاجتماع��یونفیدخالت
قدرتهایخارجیوضرورتمدیریتپویاومنعطفتحوالتسیاسیاجتماعیتأکید
میکرد.اینمهمبهویژهدرجنبشهایآزادیبخشاس��المیاهمیتبیشترییافت
چراکهآنانباس��اماندادننهضتبیداریاس��المیازپایینوباتأکیدبرنقشملتها
وقبولمس��ئولیتپذیریبراس��اسمردممحوری،مرزهایصوریوظاهریرادرهم
شکستند.آنانضمنابرازس��ازشناپذیریروحجمعیملتهایخودباغربدرصدد

1.علیامیدیووجیههزارع،»اقداماتدولتهاوهویتبخشیجنبشهایسیاسی«،فصلنامهمطالعاتانقالب
اسالمی،ش1389،30،ص105.
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واردکردناس��المبهصحنهمبارزاتیبرآمدندوبااستواریحرکتهایآزادیخواهانه
برآرمانهایدینیواس��المیومعنویونیزتلفیقبیناخالق،دیانتوسیاس��ت،در
فرهنگسیاس��یملتهایخودتحولیش��گرفایجادکردندکهمش��خصههایآنرا
میتواناس��تقاللخواهی،عدالتمحوری،حقگرای��ی،معنویتطلبی،اخالقگراییو
تعاملدینودولتذکرکرد.جنبشهایاس��المیمزبوردردوعرصهتجلیبیشتری
یافتندیکیدرعرصهفکریواندیشهایکهبهجنبشهایاسالمیمیانهرو،مسالمتگرا
وفرهنگمحورشهرتیافتندودیگریدرعرصهعملیاتشهادتطلبانهوحرکتهای
جهادیکهنمون��هآنرامیتوانانتفاضهمردممس��لمانفلس��طینذکرک��ردکهبا
الگوپذیریازانقالباسالمیبهعنوانانقالبیآرامبادستهایخالیوبابهرهگیریاز
مساجدبهعنوانپایگاههایارتباطی،قیامیفراگیررادرسراسرفلسطیناشغالیرقم
زد.باوجوداین،نهضتهایاس��المیمیانهروورادیکالازآنلحاظبایکدیگراشتراک
داش��تندکهبراصولگراییاس��المی،هویتمکتب��یوآرمانخواهانهجهاناس��الم،
احیایتفکرواندیشهدینی،رهاییازایدئولوژیهایمادیگرا،معنویتمحوریبدون
بهرهگیریازایدئولوژیهایوارداتی،پویشسیاسیاسالموحضوردیندرعرصههای
عمومیوحکومتی،نفیسکوالریس��موماتریالیس��م،غایتگراییوارزشمحوریبر
اس��اسخدامداریوخالقگراییتأکیدمیورزیدند.ازاینروتکوین،توس��عهوتکثیر
جنبشهایاسالمیدراثرپیروزیانقالباسالمیازیکسو،مهمترینچالشرابرای
نظریهروابطبینالمللایجادکردهاس��ت،اماازسویدیگر،بیشترینوبهترینفرصت
رابرایبازنگریوبازتعریفمفروضههایکانونینظریهه��ایرایجدرروابطبینالملل
فراهمساختهاس��ت.اینچالشوفرصتتوأمانبهویژهپسازحادثه11سپتامبر،به
قدرترس��یدنحماسدرفلس��طین،جنگ33روزهلبنانو22روزهغزهبهاوجخود
رسید؛زیرادرهرچهارمورد،جنبشهایاسالمیبهمعنیعامدرکانونومرکزروابط
بینالمللیقرارداشتند،بهگونهایکهبعضیازاندیشمندانبراینباورندکههمانگونه
کهپایانجنگسردموجببازنگریواصالحمفروضههاوگزارههاینظریههایموجودو
پردازشنظریههاینوینشد،نقشآفرینیجنبشهایاسالمی،بهویژهعملیاتالقاعده
درسطحبینالمللی،متضمنومستلزمبازتعریفوارائهنظریههایجدیدخواهدبود.1
سهویژگیکنشگریجنبشهایاسالمیدرسطحبینالمللیومنطقهای،بازتابقابل

1.1-Brenner,William in search of Monsters Realism and progress in  theory after 
September 11.security studies,vol.15,No3,july September 2006.p.525.
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مالحظهایدرنظریههاوادبیاتنظریروابطبینالمللداشتهاستکهعبارتانداز:اول،
اینجنبشهابازیگرانغیردولتیهستند.دوم،دین،ایدئولوژی،ایدههاوانگارههانقش
تعیینکنندهومقومیدرتکوین،توسعهوتعریفاهدافوآرمانهایآنهاایفامیکند.
س��وم،انگیزههایرفتاریوراهبرداینجنبشهادرپیگیریاهدافوآرمانهایغیر
مادیاست.واکنشنظریههاوتالشنظریهپردازانبرایتوجیهوتبییناینسهمحور،
کهمنجربهتولیدادبیاتنظریدربارهپدیدهجنبشهایاسالمیونقشآنهادرروابط
بینالمللشدهاسترامیتواندرقالبرهیافتهایمعناگرایانهایچونسازهانگاری
یافت؛چراکهازنظرسازهانگاریدولتهاتنهابازیگرانعرصهروابطبینالمللنیستندو
بازیگرانیهمچونسازمانهاونهادهایفراملیتی،سازمانهایدولتیوغیردولتینیز

بهنحومؤثریذینفوذهستند.
3.هویتخواهیدرروابطبینالملل

درنگاهس��ازهانگاران،ایدههاهنجاره��ارابهوجودمیآورندوهنجاره��انیزبهایجاد
هویتهامیانجامندواینهویتهانیزبهنوبهخودشکلدهندهمنافعهستند.

هویتاسالمیبرگرفتهازفرهنگصدراسالم،درجریانانقالباسالمیایرانبهیک
جنبهقدرتمندازهویتملیایرانتبدیلش��د.مقاومتزندانیاندربرابرشکنجهگران
پهلوی،تحملانواعفشارهاوپشتسرگذاشتندورانمخوفیکهباکودتای28مرداد
32آغازگردیدوسرانجامباانقالب22بهمن57بهس��رآمد،بهمرورازایدهبههنجار
انقالبیونوبههویتآنانتبدیلش��دومنافعملیایرانپسازانقالبراتش��کیلداد.
انقالباسالمیایراندرراس��تایانتش��ارایدههاوآموزههایخود،مرجعهویتسازو
الهامبخشبسیاریازجریانهایاسالمیوجهانسومیگردید.پیامدهایانقالببه
سرعتدرمحیطذهنیروانیافرادنفوذکردومرزبندیهایفرهنگی،قومیونژادیو
مذهبیرادرنوردید.اینانقالبدرداخلدرچالشبامظاهرونمودهایتمدنغربیو
مدرنیسمبهعنوانیکمرجعهویتسازظاهرشد؛وضمنتأکیدبراهمیتتوجهبهامور
مادیودنیوی،باافکاروارزشهایسکوالرودنیاپرستیمبارزهکردوخواهاناحیای
ارزشهایالهیانس��انیوفضایلوارزشهایاخالقیگردید.توج��هبهدینومعارف
اسالمیوگرامیداشتجایگاهونقشآندرزندگیاجتماعیوسیاسیجامعهازاهمیت

فزایندهایبرخوردارگردید.
مس��ئلههویتخواهیوکسبش��خصیتجدیددرش��عارهاوهنجارهایبرآمدهاز
انقالببهخوبیمشخصاست.شعاراستقالل،آزادی،جمهوریاسالمی،بازتابهویت
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اسالمیوملیوحاکمشدنبرسرنوشتخویشوقطعسلطهونفوذقدرتهایخارجی
است؛زیراهویتایران،پسازورودبهدورانجدید،ازدوجهتدرمعرضچالشقرار
گرفت؛نخستآنکهارزشها،هنجارهاوفرهنگبرآمدهازمدرنیتهدرتضادباارزشها
وفرهنگبومیقرارگرفتودومآنکهروابطقدرتهایبزرگودخالتآنهادرایران
مانعرش��دهویتمس��تقلایرانیش��د.درایندورهپرسشازچیس��تیماباتوجهبه
غیریتسازی)غرب(صورتگرفت.دراینحالتهویتیابیبهکمکغیریتسازیبه
تولید»دشمن«کمککردکهدرآنبخشیازواقعیتراهمسوبا»خود«وبخشدیگررا
درتضادباخودوهمسویبا»دیگر«میدید.برایناساس،انقالباسالمیخودخواهان
محونفوذعناصرارزشیفرهنگغربیودفعتمامزمینههایبحرانهویتیناشیازآن
شد.گفتمانهویتیانقالباس��المیهمچنیندررویاروییتقابلباناسیونالیسمقرار
گرفتوتأکیدبرصدورانقالبحکایتازاینمقولهداش��تکهگفتمانهویتیانقالب
اسالمی،هویتیفراملیداردودرتضادباملتگراییاست.همچنینصدورانقالبنشان
دادانقالباسالمیماهیتیجهانیداردودرعصرجهانیش��دنفرهنگدرپیایجاد
نظمنوینفرهنگیجهانیوتغییروفاداریملیوسرزمینیوهمبستگیجهانیاست.
هویتفرهنگیایرانآمیختهبامذهباس��المیاس��توایدههایمذهبیدرآننقش

اساسیایفامیکند.
4.تعاملساختاروکارگزاروتسریهویتمقاومتیدرمنطقه

ساختاروکارگزاردردیدگاهسازهانگاران،درتعاملیمستمربایکدیگرقراردارند.منظور
ازساختار،مجموعهانگارههایذهنییاموجودیتهایاجتماعیوموجودیتهایمادی
است.کارگزاراننیزدولت�ملتهامحسوبمیشوند.دراینتعاملمستمر،همکارگزار

برساختارتأثیرمیگذاردوهمساختاربرکارگزار.
انقالباسالمیایراندروهلهاولمرهونتحوالتذهنیوباورهایارزشیملتایران
دررویاروییباساختارهایذهنیپذیرفتهش��دهقبلیاست.ساختارنظامبینالمللدر
کنارفرصتهاوامکاناتیکهبرایانقالبودولتانقالبیفراهممیسازد،ازطریقایجاد
محدودیتدرپیمهاروکنترلانقالبهابرمیآید.انقالباس��المیایراننیزازهمان
ابتدایش��کلگیریتامرحلهپیروزیوپ��سازآنهموارهباموان��عومحدودیتهای
محیطیروبهروبودهاست؛درعینحالبراثررابطهتعاملیپویا،انواعمحدودیتهاباعث
توقفیاانسدادانقالبوپیامهایانقالبینش��دهاند؛بلکهانقالبونیروهایانقالبیبر
اساسنظریهیادگیریورابطهایراهبردیجسوب،بهصورتآگاهانهوهدفمندهمواره
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خودرابهموقعیتوشرایطمحیطینزدیک
میس��ازندونیازهاوش��رایطجدیدرامورد
توجهقرارمیدهند.دراینرابطهامکانتحول
درآگاهیوراهبرددولتانقالبیوجودداردو
گاهیمیتواندگزینههاواولویتهایجدیدی
راایجادنماید.باوقوعانقالباسالمیوبههم
خوردنتوازنمنطق��های،قدرتهایبزرگ
تالشکردندمانعشکلگیریساختارجدید
منطقهایشوند.همکاریهایسیاسیامنیتی
امریکاباکشورهایمحافظهکارمنطقهنهتنها
بهمنظورجلوگیریازتوسعهطلبیشورویدر
منطقه،بلکهدرراستایتحدیداصولگرایی
اسالمیوتغییراتانقالبیبود1وجنگایران
وعراقهمسوباسیاستقدرتهایبزرگ،به

منظوربرقراریتوازنمنطقهایسازماندهیشد.
درنظریهساختارکارگزار،آگاهیوبینشکارگزاریکیازمؤلفههایاصلیالزمبرای
وضعیتیاستکهمیتوانکارگزاررابهعنوانمتغیرمستقللحاظنمودوقابلیتهای
الزمرابراساسآنبرایساخترابطهتعاملیآنباس��اختارفراهمساخت.فریدمنو
استارمیگویند:آگاهیمیتواندبهعنوانابتداییترینواصیلترینویژگیکارگزاردر
نظرگرفتهشود.اصطالحگیدنزیعنیتواناییادراکدربرگیرندهمعنایآگاهیاست.وی
تواناییشناخترابهعنوانهرچیزیکهبازیگراندربارهشرایطکنشخودودیگران
میدانندیاباوردارند،میداندکهازتولیدوبازتولیدآنبهدستمیآیدوازجملهآنها
دانشقابلدسترسضمنیواستداللیاس��ت.2دراینرابطهآموزههایآگاهیبخش
انقالباسالمیدانشگستردهایرادرسطحداخلیدردسترسنیروهایمخالفوضع
موجودقراردادوازطریقصدورانقالبمحیطذهنیروانینظامبینالمللیراتحتتأثیر
قرارداد.انقالبایرانباطرحایدههاینوینوهمنواییباارزشهایاجتماعیومردمی

1.نیکیکدی،مارکگازیوروسکی،نهشرقی،نهغربی،ترجمهابراهیممتقیوالههکوالیی،تهران،مرکزاسناد
انقالباسالمی،1379،ص226.

2.1-International Politics, Friedman Agency, Structure, and From on tology to and Harre 
Starr, Empirical Inqury (new York: routeldge1997 p. 32.

توانست  ایران  اسالمی  انقالب 
با ارتقای خودآگاهی مستضعفان 
و محرومان و احیای خودباوری، 
اعتماد به نفس و بیداری اسالمی در 
میان ملت های مسلمان، بر اهمیت 
از  اعم  آزادی بخش  جنبش های 
اسالمگرا و استعمارستیز به عنوان 
بازیگران نوین در نظام بین الملل تأکید 
ورزد و بدین ترتیب موازنه قدرت را 
به نفع جبهه ای ثالث در نظام بین الملل 
رقم زند که بر آرمان های آزادی، 
عدالت اجتماعی و نفی دخالت 
قدرت های خارجی و ضرورت 
مدیریت پویا و منعطف تحوالت 

سیاسی اجتماعی تأکید می کرد
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جنوبسطحیازادراکاتفرهنگیمش��ترکیراایجادنمود1وازطریقآگاهیبخشی
وصدورارزشهایانقالبتوانستبخشیازمس��ائلومشکالتکشورهایتحتستم
رادربس��تههایمعناداریعالمتگذارینمایدوبهایج��ادصفآراییجدیدنیروهای
اجتماعیکمککندوبخش��یازحاکمیتقدرتهایمس��لطرابرنظامبینالمللکه
ناش��یازضعفجنوببود،تقلیلدهدوباافزایشتوانسیاسیمللتحتستمامکان
درخواستموقعیتبرابرباشمالراافزایشدهد.اینتقاضابهصورتکانونهایمقاومت
ظاهرشدوشمالرادرس��رکوبنیروهایانقالبیناتوانساخت.برایناساسمیتوان
گفتکهانقالباسالمیایرانجریانیازجنوبعلیهشمالبود؛جریانیکههمراهخود
عنصرآگاهیبخشیورهاییرادارابود.الهامگیرینیروهایمردمیواجتماعیدرسطح
ملی،منطقهایوبینالمللیرامیتواندرتغییرمحتوایس��خنرانانمذهبی،تأسیس
سازمانهایمذهبیومبارز،اهمیتیافتنموضوعدینبرایجوامعمسلمان،تقاضابرای
اجرایشریعتاسالمی،احترامنهادنبهاحکاموشعائرمذهبی،بیداریاسالمی،ترویج
ایدهمبارزهبااسراییل،وحدتشیعهوسنی،مبارزهبهعنوانراهحلمسائلجهاناسالم،
ایجادجامعهاسالمی،سنگرساختنمساجدوترویجپوششاسالمیذکرکرد2کهریشه
دراسالمسیاسیوقدرتفرهنگیانقالباس��المیایرانداشت.انقالباسالمیایران
تقاضابرایتحولدرنظامبینالمللراافزایشدادوآندستهازنیروهاییراکهدرساختار
موجودبهحاش��یهراندهشدهبودند،بهصحنهآورد.ازس��ویدیگرانقالبایرانقدرت
ریسککردنرامیاننیروهایانقالبیافزایشدادونشاندادامکانرویاروییباساختار
موجودنظامبینالملل��یوجودداردوقدرتهایانقالب��یمیتوانندهزینهقدرتهای
بزرگرابرایحفظوضعموجودافزایشدهند؛وضعیتیکهقدرتهایمسلطبهصورت
اجتنابناپذیریباآنروبهرومیش��وندوتوانحذفوضعیتهایتعارضیوبحرانیرا
ازنظامبینالمللندارند.وجهدیگرانقالبایراندرارتباطب��اایدههاوایجادتغییرات
بنیادیندرنظامبینالملل،درارتباطباساختفرصتهایسیاسیاست.انقالبایران
دراینرابطهباردس��اختارنظامدوقطبیومخالفتباسیاس��تهایعملیبلوکهای
قدرت،فضاینوینیایجادنمود.اینفرصتسازیسیاسیازچندطریقصورتگرفت:

1.صاحبنظرانانقالباس��المیبررهیافتفرهنگیانقالبوبازتابفرهنگ��یآناهمیتخاصیمیدهند؛
جنبهایکهمیتواندتحوالتارزشیگستردهایراایجادنماید.دراینرابطهرک:منوچهرمحمدی،»بازتابانقالب

اسالمیدرجهاناسالم«،حقوقوعلومسیاسی،ش1383،63،ص141�119.
2.ابراهیمبرزگر،»نظریهپخشوبازتابانقالباسالمی«،پژوهشحقوقوسیاست،س5،ش1385،8،ص62.
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1.ایجادوقفهدرساختارنظامبینالمللدوقطبی.1
2.تضعیفکنترلامریکابرکشورهایتحتنفوذ،به
ویژهمنطقهخاورمیانه.3.تقویتگروههایداخلی
معارضبارژیمهایحاکمدرمنطقه.4.بدیلسازی

وارائهالگوهایجایگزین.
ازسویدیگرتداومانقالبفرصتهایبینالمللی
رابرایتقویتایدههاوارزشهایجدیدگس��ترش
داد.انقالباسالمیتوانس��تدرمحیطبینالمللی

دریکفراینداجتماعیسیاس��یضمنحفظخود،فرصته��ایجدیدیایجادکند؛
فرصتهاییکهمیتوانآنرادرگفتماناسالمسیاسیمشاهدهنمود.اینامرباافزایش
بازیگرانغیردولتیورشدفزایندهانتظاراتافکارعمومیجهانی،تقاضابرایارزشهای
جدیدراباالبردواس��المبهعنوانمرجعهویتسازجهانیظاهرش��دکهبهنوبهخود
قرائتدیگریازادراکاتذهنیهویتیایجادکرد.هویتبرآمدهازانقالباسالمیایران
درتعاملباساختارباجنگیهشتسالهمواجهشدکهبهواقعساختارانگارهایومادی
بینالمللیبهآنتحمیلکردهبود.درجریاناینجنگ،هویتانقالبیملتایرانبهطور
کاملبعدمقاومتیخودراپیداکردودرجایگاهیشبیهبهجایگاهمسلمانانصدراسالم
قرارگرفت.اگرمسلمانانصدراسالمدرمحاصرهوانواعفشارهاوتحریمهاقرارداشتند،
ایرانانقالبینیزدرایندورانباانواعفشارهاوتحریمهامواجهبود.درجریاناینجنگ
سنگینهشتسالهشکلگیریهویتیبهناممقاومتاسالمیکهازدورانمبارزهبارژیم

شاهشروعشدهبود،درهشتسالدفاعایرانیانازسرزمینخویش،تکمیلشد.
اکنوننوبتکارگزاربودتابرساختارتأثیرنهدوباصدوراینتفکربهدیگرنقاطجهان
اسالم،ساختاررادچارتغییرنماید.صدورتفکرمقاومتیبهمناطقیچونسوریه،لبنان
وفلسطینوباالخصمناطقشیعهنشین،توانستهویتجدیدیرادرخاورمیانهایجاد
نمایدکهبدونهیچتردیدیمحصولمس��تقیمانقالباس��المیملتایرانبود.تفکر
مقاومتاسالمی،فراترازدولتهاخودرابهنمایشگذاردهودربینمردمریشهدوانیده
اس��ت.درنظریاتجریانغالبرواب��طبینالملل،بازیگراناصلیدولتهابهحس��اب
میآیندامادربهکاربستناندیشهمقاومتاس��المیهمدولتهامشارکتداشتهاندو

1.دربارهایجادناهمگونیووقفهدرنظامبینالمللرک:فردهالیدی،انقالبوروابطبینالملل،ترجمهمسعود
اخوانکاظمی،انقالباسالمی،1371،ص32.

شهادت طلبي، استکبارستیزي، 
مبارزه با صهیونیسم، برادري و 
اخوت اسالمي،  اتحاد اسالمي، 
ظلم ستیزي که در گفتمان 
انقالب اسالمي شکل گرفت 
امروزه در صحنه خاورمیانه به 
عنوان ارزش ها و هنجارهاي 

سیاسي نقش آفریني مي کنند
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همبازیگرانغیردولتی.
دولتهایایرانوس��وریه،اصلیتری��نبازیگراندولتیمتعهدبهمقاومتاس��المی
هستندوجنبشهایحزباهلللبنان،حماسوجهاداسالمیفلسطینهماصلیترین
بازیگرانغیردولتیدراینعرصهمحسوبمیشوند.درواقعآنچهمحورمقاومتخوانده
میشود،انعکاسهویتبرآمدهازانقالباسالمیایراندرجهانخارجاست.نوعخاصی
ازنبرددربرابردشمنان؛درایننوع،نگاهسیاس��ی�فرهنگیقابلشناساییاستکه

پیشازایندردورانمدرن،مسبوقبهسابقهنبودهاست.
5.تقویتفعالیتگریفکری،فرهنگیواندیشهای

انقالباس��المیباتأکیدبرقدرتنرمافزاریفرهنگوتفکرونیزتفوقاندیشهورزی
برابزارانگاری،نوع��یفعالیتگریفکریوفرهنگیرارقمزدکهبراس��تقاللفکریو
فرهنگیملتهایمس��لماناس��تواربود.چنینانقالبیکهخودکفای��یوخوداتکایی
علمیبدونوابس��تگیبهقدرتهایخارج��یراترویجمیکردموج��دنوعیجنبش
نرمافزاریوتولیدعلمدرجهاناسالمشدکهبرحفظفرهنگبومیدرعینبهرهگیری
ازدستاوردهایتکنولوژیبهویژهفناوریهایارتباطیروزتأکیدمیورزید.ازاینروبود
کهعلومیمانندبیمهاسالمی،بورساسالمی،اقتصاداسالمیوسیاستاسالمیمورد
توجهمحافلعلمیقرارگرفتوهمزماندومرکزعلمیحوزهودانش��گاهرابهتعامل
وهمفکریبایکدیگرواداشت.بدینس��ان،همزمانباافزایشگرایشاندیشمندانبه
درکوفهمواقعیتوماهیتانقالباسالمی،حوزههایعلمیهدرتحوالتفکریجهان
اسالماهمیتیمجددیافتندوخیلمشتاقانفراگیریعلومدینیبهویژهازکشورهای
آفریقاییبرایتحصیلدرحوزههایعلمیهبهایرانگسیلشدند.همچنیندانشگاهها
میدانمهمیبرایفعالیتهایعلمیوحرکتهایسیاسیگروههایاسالمیگردیدند
کهبرضرورتبهرهگیریازعنصرزمانوسرعتعملوارتقایقدرتپویاییوانطباق
باتحوالتجهانتأکیدمیورزیدند.همچنینبهمنظوراس��تقاللفکریواندیشهای
ملتهایمسلمانوتقویتهویتاسالمیواحس��اسدینیدرمیاننخبگانعلمیو
فرهنگیومقابلهباتهاجمفرهنگیغرب،اهتمامبهاسالمیشدنمدارسودانشگاهها
افزایشیافتبهگونهایکهدانش��گاههاومراکزعلمیودینیضم��نتأکیدبرآگاهی
فکریوسیاس��یبراهمیتحقتحصیلوفراگیریعلمیحتیبرایزنانمس��لمان
اهتماممینمودند.مراکزعلمیوفرهنگیکشورهایمسلمانعالوهبرتوجهبهمبانی
متافیزیکیدانشوهنجارسازیدرموردنوعنگرشبهانسانوزندگی،درصددتقویت
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دیدگاههایعلمیومنطقیبرایتبدیلجهاناسالمبهقطبفکریوتمدنیبرآمدند.در
اینرهگذر،استفادهازفناوریهایغربدرعیناهتمامبهارزشهایدینیویافتههای
بومیموج��بگردیدارتباطوثیقعل��مودینبرمبنایرویک��ردغربپژوهیبهجای
رهیافتغربستیزییاغربپذیریبردانشگاههاوحوزههایعلمیهکشورهایاسالمی
حاکمشودوبدینترتیببازسازیفکریreconcepthalizationبراساستلفیق
سنتومدرنیتهباتأکیدبربومیگراییوتقویتهویتفرهنگیتمدنیواقتباسآگاهانه

ازفناوریهاینویندرجوامعمسلمانومراکزعلمیآنانرقمخورد.
6.انقالباسالمی،ایدههاوارزشهادرروابطبینالملل

باوجودتأثیراتانقالباس��الميبرس��اختارمادينظامبینالملل،مهمترینپیامد
وبازتابانقالباس��الميدرچارچوببهچالشکشیدنس��اختارغیرماديبهمعناي
ارزشهاوهنجارهايحاکمبرنظامبینالمللاست.گفتمانانقالباسالميوایدئولوژي
اس��الميمتضمنارزشها،هنجارها،ایدههاوانگارههایياس��تکهازایدئولوژيهاي
ماديلیبرالیسموسوسیالیسمرایجدردورانپیروزيانقالباسالميمتفاوتومتمایز
است؛بهویژهانقالباس��الميمبتنيبرتلفیقدینودولتوشریعتوسیاستبودو
نظامجمهورياسالميتخیلوتجسمعینيوعمليآنبهشمارميرود.انقالباسالمی
ایرانباطرحارزشهاوهنجارهاینوینویاتقویتآنهاتصاویرذهنیمخاطبانراتحت
تأثیرقراردادوالگوهایرفتاریجدیدیراایجادکرد.ارزشهاییماننداستقاللخواهی،
آزادی،عدالت،همبستگیواتحادمستضعفان،بیداریمسلمانان،حقطلبی،حقانیت
مللمحروم،همکاریویاریمللتحتستمومقابلهباقدرتطلبی،غارتگری،زورگویی،
انحصارطلبی،پایگاهخارجی،تجاوز،امپریالیسم،استعمار،جهالت،تفرقهواختالفنظام
معناییخاصیراشکلدادکهدرتعارضبانظاممعناییقدرتهایبزرگحافظوضع

موجودبودوایدههایانقالبیراتقویتویاایجادنمود.1
ازاینرو،ارزشهاوهنجارهايجدیديبرمبنايآموزههاياس��الميواردمناسبات
منطقهايشدندکهپیشازاینچندانتأثیرگذارنبودند.شهادتطلبي،استکبارستیزي،
مبارزهباصهیونیسم،برادريواخوتاسالمي،اتحاداسالمي،ظلمستیزيکهدرگفتمان
انقالباسالميشکلگرفتامروزهدرصحنهخاورمیانهبهعنوانارزشهاوهنجارهاي
سیاسينقشآفرینيميکنند.تجليونموداینارزشهاوهنجارهارادرجنگ33روزه

1.دربارهطرحارزشهاتوسطانقالبرک:مهدیمحسنیانراد،انقالب؛مطبوعاتوارزشها،تهران،سازمان
مدارکفرهنگیانقالباسالمی،1375،ص418�303.
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وجنگغزهبهخوبيميتوانمشاهدهکرد.

نتیجه گیری
انقالباسالمیایرانبهعنواننهضتیالهی،فراگیرومبتنیبرمدارفطرتپاکبشری،
توانستاهمیتقدرتنرمافزاریرابهمنصهظهوررساندوبهعنوانانقالبیدرارزشها
وهنجارهابهفرهنگسازیدرعرصهداخلی،منطقهایوبینالمللیمبادرتنماید.این
نهضتفرهنگیتوانستموجدیکفضایگفتمانیباشدکهخردهگفتمانهارادردرون
خودمستحیلسازدوضمنمفهومسازیوبازسازیفکریواندیشهای،فرهنگنوینیرا
درروابطبینالمللرقمزندکهبرمردمساالریدینی،احیایتفکراسالمی،جهانگرایی
تمدناسالمی،محوریتفعالیتفرهنگی،تقویتجنبشهایجدیداجتماعیوفرهنگ
استکبارستیزیواستقاللخواهیاستواربود.انقالباسالمیتوانستباتکیهبرتوسعه
فرهنگیدرداخلوتبادلوتعاملفرهنگ��یوتمدنیباخارجفضایگفتوگوباجهان
پیرامونرابراس��اساصالحطلبیدرس��اختاروکارکردنظامبینالمللوزیرسیستم
منطقهایایجادنمایدتاازاینرهگذربهفرهنگسازیوهنجارسازیدرقواعدرفتاری
وساختارسیاس��یبپردازدوبدینترتیبرویکردجدیدیرابرروابطبینالمللحاکم
گرداندکهبرتحولماهیتقدرت،گشتاردرقواعدبازیوتغییردرنوعبازیگراناستوار
باشد.اینرویکردجدیددرروابطبینالملل،مفهومپردازیونظریهپردازیهایجدیدی
رانیزدراینحوزهبرانگیختهاست.انقالباسالمیونقشغیرقابلانکارمؤلفههاییمثل
فرهنگ،هنجارها،انگارهها،هویت،دینوایدئولوژیدرصورتبندیانقالبوکمرنگ

بودنعناصرساختاری،اکثرنظریاتروابطبینالمللرابهچالشکشید.
تأثیراتمستقیموغیرمستقیمانقالباس��المیایراندرادبیاتنظریونظریههای
روابطبینالمللغیرقابلانکاراست.گرچهشایدرابطهعلیوبالواسطهایبینانقالب
اس��المیوتحوالتنظریدرروابطبینالمللوجودنداشتهباش��د،امااثرپذیریغیر
مستقیموباواسطهنظریههایمختلفدراینرشتهمطالعاتی،مورداذعاننظریهپردازان
روابطبینالمللاست.باوقوعانقالبایرانیکزمینهفرهنگیاسالمیتازهایدرنظام
بینالمللایجادش��دکهبازاندیش��یدررویههاونظریههایفهمسیاستبینالمللرا
اجتنابناپذیرمیساختوباافزایشنقشواهمیتبازیگرانغیردولتیبراینامرتأکید
میکرد.فراترازاین،انقالباسالميایدهها،انگارهها،ارزشهاوهنجارهایيرادرقالب
نظمسیاسيدینيواردنظامبینالمللکردکهموجببازگشتدینوهویتهايدیني
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بهعرصهروابطبینالمللشدهاست؛بهگونهایکهبعضی
ازنظریهپردازانوصاحبنظرانتالشکردهاندتاچراییو
چگونگیتاثیرگذاریانقالب،جنبشهایاسالمی،اسالم
سیاسیودینبرروابطبینالمللراتبییننظریکنند.
بنابراینمیتوانگفتمهمترینتأثیروبازتابغیرمادي
وگفتمانيانقالباس��الميدرروابطبینالملل،احیاي

نقشدینومذهبدرعرصهبینالملليبودهاست.
بازگش��تدینوهویتهايدینيبهروابطبینالملل
کهدرقالبدولتهايدیني،بازیگرانمذهبيفرامليو
نهادهاوسازمانهايمذهبيصورتگرفتهاست،بنیاد

سکوالرروابطبینالمللدرعملوتئوريرابهچالشکش��یدهاست.زیرابنیانرشته
روابطبینالمللوبهتبعآننظریههایروابطبینالمللبرگفتمانسکوالریسماستوار
شدهاس��ت.اینمس��ئلهبهمثابهتضعیفارکان،اصولومفروضههایياستکهرشته
روابطبینالمللبرآنبنایافتهاست.زیراانقالباسالمیباعثتضعیفوتزلزلگفتمان
سکوالریسمدرروابطبینالمللشدواصول،مبانیومفروضاتگفتمانسکوالریسمکه
ازقراردادهایوستفالیبرروابطبینالمللحاکموغالببودهاسترابهچالشکشید.
چراکهسکوالریسممتضمنجدایینهاددینازنهاددولتوسیاستاست.سکوالریسم
درروابطبینالمللبهمعنایعدمنقشآفرینیدینبهعنوانعاملتعیینکنندهدراداره
اموربینالمللیوتدوینواجرایسیاستخارجیاست.سکوالرشدنروابطبینالملل
نیزعبارتازپیگیریاه��دافومقاصدغیرمذهبیچونق��درت،امنیت،ثروت،صلح،
ثباتوتوس��عهاقتصادیبدونتوجهبهانگیزههایمذهب��یوعدمتالشبرایحفظو
ترویجمذهباست.یکیازمهمتریناصولسکوالریس��مدرروابطبینالمللآناست
کهدولتدارایحاکمیتبهعنوانتنهانوعانحصاریاقتدارومرجعیتسیاسیاست.
نوعیس��ازمانسیاس��یکهدرآنتنهایکاقتدارعالیهدرچارچوبسرزمینوقلمرو
اعمالمیشود.ازاینروپسازاستقرارنظموستفالیاییسکوالردولتدارایحاکمیت
بهصورتتنهاس��ازمانوس��امانسیاس��یدرآمدکهبهاعمالاقتدارقانونیورسمی
میپردازد.دولتهایسرزمینینیزنظامیراکهباآنارشیمشخصمیشودشکلدادند

کهمهمترینویژگیروابطبینالمللبهشمارمیرود.
نوعرابطهایکهبینمرجعیتواقتدارسیاس��یومذهبیپسازوس��تفالیادرروابط

انقالب اسالمی ایران به 
عنوان نهضتی الهی، فراگیر 
و مبتنی بر مدار فطرت پاک 
بشری، توانست اهمیت 
قدرت نرم افزاری را به 
منصه ظهور رساند و به 
عنوان انقالبی در ارزش ها 
و هنجارها به فرهنگ سازی 
در عرصه داخلی، منطقه ای 
و بین المللی مبادرت نماید



مقاالت
96

دورهسومسالیازدهمشماره37و38پاییزوزمستان92

بینالمللشکلگرفتمتضمناینموارداست:اوالًدولتهاوکشورهاتنهانظامسیاسی
مشروعومقبولدرنظامبینالمللهستند.ثانیاًکشورهابرایتغییررابطهبینمذهب
وسیاستدرسایرکشورهاتالشنمیکنند.ثالثاًمتولیاندینومذهبکارکردونقش
اندکوناچیزیدرسیاستداخلیوسیاستبینالمللایفامیکنند.رابعاًکشورهادر

جهتپیگیریوتأمیناهدافومنافعدینومذهبتالشواقدامنمیکنند.
اماتأسیسوتثبیتجمهوریاس��المیایرانواحیایاسالمسیاسیمبتنیبرتالش
برایتش��کیلدولتاسالمیدرس��ایرجوامعاس��المی،گفتمانسکوالریسمواصول
بنیادینآنراباچالشجدیمواجهساخت؛زیرااوالً،دولتاسالمیبرمبنایتلفیقودر
همتنیدگیاقتدارسیاسیومذهبیشکلگرفتهوعملمیکند.بهطوریکهحاکمیت
ملیدرطولحاکمیتالهیاعمالمیشود.دوم،دولتاسالمیعالوهبرپیگیریمنافع
واهدافملیدرصددتحققوتأمیناهدافومنافعدینیازجملهتوسعهوترویجمذهب
دردرونوبرونقلمرویسرزمینومرزهایملیاس��ت.سوم،دردولتاسالمینقش
نهادهاومراجعدینیدرامورسیاسیاساس��یوتعیینکنندهاست،بهگونهایکههر
دواقتدارسیاسیومذهبیتوسطآناناعمالمیشود.لذاانقالباسالمیایراننهادی
ازچهرهچهارمقدرترانش��انداد؛قدرتیکهخاستگاهآنازپایینبودوتمرکزقدرت
راصرفاًدرساختاردولتردکردوآشکارنمودکهدینباایجادمعنویتمیتواندمنبع

قدرتباشد.1
همچنینانقالباسالمیتوانستبهگفتمانسازیسیاسیفرهنگیبراساسترویج
فرهنگاس��تقاللخواهیواستکبارس��تیزیوفرهنگاصالحطلب��یدرجنبشهای
جدیداجتماعی،تقوی��تفعالیتگریفکری،فرهنگیواندیش��های،افزایشتعاملو
تبادلفرهنگیواعتالیفرهنگوحدتتمدنیجهاناسالممبادرتنمایدکهحامالن
اندیشهایآنهمچناننخبگانفکریوفرهنگیمیباشند.ازاینروستکهپیامانقالب
اسالمیتوانستهاستدرالیههایمختلفاجتماعیوبینملتیرسوخنمایدتادرعصر
جهانیشدنبستریبرایعالمگیرشدنفرهنگدینیدرروابطبینالمللفراهمآید.
باعنایتبهمواردومباحثمطرحشدهدراینمقالهمیتوانگفتکهانقالباسالمیبا
احیاوتقویتنقشاسالمبهعنوانیکنیرویسیاس��یتأثیرگذاردرسیاستخارجی
وروابطبینالملل،تکوین،توس��عهوتکثیرجنبشهایاس��المیبهعن��وانبازیگران

1.دربارهقدرتمردمومعنویترک:گئورکاستات،»انقالبدرعصرروح«،مقالهایدرموردپرسشهایمیشل
فوکودربارهانقالبایران،ترجمهعلیاکبرحاجمؤمنی،گفتمان،س3،ش1382،8.
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غیردولتی،احیایجای��گاهمعناومعناگرای��یدرروابطبینالملل،برجس��تهکردنو
عینیتیابیشاخصهاومؤلفههاییچونهویت،فرهنگ،هنجارها،ایدهها،انگارههاو
سایرعناصرغیرمادیحیاتاجتماعی)کهازمؤلفههاوگزارههایاساسیوموردتوجه
نظریهسازهانگارینیزمیباشند(ضمننقدمبانیمادیگرایانهنظریههایجریاناصلی
روابطبینالمللزمینهرابرایبس��طوتوسعهنظریهس��ازهانگاریدرروابطبینالملل

فراهمساختهاست.
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تقابل گروه های غرب گرا با تشکیل 
نظام جمهوری اسالمی و مواضع امام 

سيدمحمدهاشمپوريزدانپرست1
خالصه 

با پیروزی انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی، گروه های غرب گرا همراه با برپايی 
شورش های مسلحانه و کشتار مردم کش��ور و نیز شورش های اجتماعی و برپايی کودتا 
و تهاجم تبلیغی و طرح نظام های جانش��ین و در نهايت اعالم قیام مسلحانه، به تقابل با 
تشکیل نظام جمهوری اسالمی و اسالمی شدن قوانین در مراحل تدريجی آن پرداختند. 
با اعالم همه پرس��ی جمهوری اس��المی آنان به طرح نظام های گوناگون جمهوری به 
عنوان جايگزين آن مبادرت کردند لکن رأی 98/2درصد مردم به جمهوري اسالمي آنان 

را در اين امر ناکام نمود. 
با اعالم تشکیل »مجلس خبرگان« به جای »مجلس مؤسسان« به دلیل شرايطی که 
همین جريان ها با حمايت بیگانگان برای نابودی انقالب اسالمی به وجود آورده بودند و 
تدوين سريع قانون اساسی برای گذر از اين مرحله آنان به مخالفت برخاستند و بر تدوين 

قانون اساسی در مجلس مؤسسان تأکید کردند. 

1. عضو هیئت علمي دانشگاه شیراز 
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با تشکیل مجلس خبرگان و تدوين قانون اساسی و پذيرش واليت فقیه عادل بر جامعه 
اسالمی توسط نمايندگان اين مجلس، گروه هاي غرب گرا به مخالفت با آن پرداختند و 

با کمک جاسوسان امريکايی اقدام به انحالل مجلس خبرگان نمودند. 
آنان با پايان تدوين قانون اساسی به اعتراض به آن و لزوم طرح مجدد آن در سطح عموم 
روی آوردند و با اعالم همه پرس��ی برای قانون اساس��ی آن را تحريم و تالش نمودند که 

رأي گیري با حداقل شرکت کنندگان برگزار گردد. 
با برگزاری انتخابات مجلس شورای اس��المی و عدم اقبال مردم به آنان، ادعای تقلب 
در انتخابات را مطرح نمودند و اين در حالی بود که رئیس جمهور نیز در جبهه آنان قرار 
گرفته بود و با گروهک هايی که به دنبال س��رنگونی مس��لحانه نظام جمهوری اسالمی 
بودند همکاری می نمود و زمینه را برای اقدام آنان فراهم می آورد و در نهايت اين جريان 

به عزل رئیس جمهور منجر گرديد.
و با ارايه قانون »اس��المی ش��دن قوانین« به مجلس نیز اين جريان ها ب��ه تقابل با آن 
برخاستند و با ارايه اليحه قصاص آن را غیر انس��انی توصیف نمودند. اين جريان باعث 
صدور فتوای »ارتداد« جبهه ملی که خاس��تگاه رئیس جمهور بود، گرديد و با آغاز قیام 
مس��لحانه عوامل ضد انقالب، حکم »محاربه« آنان نیز صادر گرديد و اين جريان باعث 
فرار رهبران هر دو جريان و محو آنان از صحنه سیاس��ی ايران و تثبیت نظام جمهوری 

اسالمی شد. 
كليدواژهها:امام خمینی، همه پرس��ی، جمهوری اس��المی، اليح��ه قصاص، مجلس 

خبرگان، جبهه ملی، ارتداد، مجلس شورای اسالمی 

مقدمه 
با سفر حضرت امام به پاريس ايشان هدف را تشکیل »نظام جمهوری اسالمی« اعالم 
کردند و به خواست مردم، جهتی منطبق با اهداف اسالمی دادند و حکومت اسالمي را 
حکومتي منطبق با مردم ساالري که معتقد به مباني اس��المي بوده و خواهان تشکیل 
حکومت در چهارچوب آن، همراه با حضور و نظارت خود بر کلیه مراحل »قانون گذاري«، 
»تعیین رهبري« و »اجرای قانون اس��المي« مي باشند، معرفي نمودند و با بسیج مردم 
فداکار و مسلمان ايران حول نظام »نه ش��رقی، نه غربی، جمهوری اسالمی«، انقالب را 

به پیروزی رساندند. 
با پیروزی انقالب عناصر وابس��ته به نظام گذش��ته از اينکه نقاب ديگری بر چهره زده 
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بودند و عناصری که به مبانی اسالمی معتقد نبودند و جريان هاي التقاطی که به اسالم 
به عنوان ابزاری برای اهداف خود می نگريستند، در برابر امام و ملت ايران که هدفشان 
تشکیل نظام جمهوری اسالمی بود، صف بندی نمودند و با پايداری ملت ايران و قاطعیت 
امام نهايتاً به رغم اينکه تمام اين جريان ها با تمام اختالفی که با هم داشتند، برای ناکامی 
و عدم موفقیت و شکست تشکیل جمهوری اسالمی به وحدت رسیده بودند، در اهداف 

خود ناکام ماندند و از صحنه سیاست ايران حذف گرديدند. 

همه پرسی جمهوری اسالمی و طرح انواع جمهوری ها 
از نخس��تین روزهای پیروزی انقالب اس��المی، عناصر غرب گرا و ش��رق گرا شروع به 
تهاجمی همه جانبه برای انحراف در مبانی آن نمودند. ش��عار مش��ترك گروه های ضد 
انقالب، با همه اختالفاتي که با يکديگر دارند »برقراري دموکراس��ي در ايران« اس��ت. 
نش��ريات گوناگون متعلق به آنها که به بیش از دويس��ت مورد رس��یده با هماهنگي با 
يکديگر، به مخالفت با »جمهوری  اس��المی« و طرح انواع جمهوری های ديگر به عنوان 
حکومت های ايده آل و جايگزين آن پرداخته ان��د و در فکر تحمیل آنها بر اکثريت مردم 

مسلمان ايران هستند. 
امام در  اين رابطه در 9 اسفند 57 چنین بیان داشتند: 

ما بايد عقايد استعماري را به هر شکل و فرمش در نطفه خفه کنیم و 
ايمان مردم را که ابرقدرت ها را به زانو درآورد، از آنان جدا نسازيم.1 

مهندس مهدی  بازرگان که س��ردمدار نهضت آزادی با تفکرات لیبرالیستی بود، يک 
هفته پس از پیروزي انقالب اعالم مي نمايد: 

در همه پرس��ی، »جمهوري دموکراتیک اس��المي« به رأی گذاشته 
مي ش��ود و فدايیان خلق و اعضاي حزب توده فراموش شده هاي انقالب 

نبوده و مثل ديگران جاي خود را خواهند داشت.2
و اين معني و تفسیر واضح دموکراتیک بودن، يعني بي توجهي به حاکمیت قانون الهي 

که ملت ايران به دنبال آن است، مي باشد. 

1. صحیفه امام، ج6، ص265. 
2. کیهان، 1357/12/6، ص1. 
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حسن نزيه1 جمهوري صرف را مطرح می کند2 و ابوالفضل قاسمي3 نیز جمهوري ايراني 
را مطرح و جمهوری هندوس��تان را بهترين الگو برای ايران معرف��ی می کند که در آن 

نیهیلیست ها و تروريست ها هم آزادی عمل دارند و بیان مي دارد: 
جمهوری ايرانی، يعني جمهوری  اسالمی؛ با اين تفاوت که جمهوري 
ايراني يک معلوم وافي و جمهوری  اسالمی يک مجهول مطلق است. در 
صدر مشروطیت وقتي اس��تعمار خواست مبارزه مقدس و پر ژرف ملت 
ايران را دچار خدشه سازد، در برابر مشروطه، نظام مشروعه را علم کرد.4 
در نظر او نظام يک کشور اسالمي شیعي معتقد به وحی الهی و معتقد به امامت و معتقد 

به نیابت فقیه از جانب امام معصوم، با نظام يک کشور بت پرست، هیچ تفاوتي ندارد. 
آيت اهلل سید کاظم ش��ريعتمداري اعالم نمود که حکومت اس��المي همان حکومت 

دموکراسي و حکومت مردم بر مردم مي باشد.5 
سید علي شايگان از بنیانگذاران جبهه ملی که پس از بیست سال سکونت در کشورهاي 
غربي تازه وارد ايران شده، بیان داشته است که ايران را نمي توان به قرن اول اسالم برد، 
بلکه ايران را بايد به کشوري مدرن با دولتي قابل قبول ملل ديگر تبديل نمود.6 او خواستار 

يک سیستم حکومتي همانند آلمان فدرال، برای ايران شده است: 
اصول اس��المي را مي توان در جمهوري جديد رعايت نمود و نوشیدن 
مشروبات الکلي را ممنوع کرد، اما سیستم قضايي يا دولت را بايد به شکل 
نويني س��ازمان داد7 و برای آيت اهلل خمیني در دولت جديد هیچ مقام 

رسمي به جز مشاور متصور نیست. 

1. از عناصر سکوالر و غربزده و بي اعتقاد به حاکمیت دين در صحنه سیاست بود و متأسفانه با چنین تفکري او 
جزء بنیانگذاران نهضت آزادي نیز قرار داشت. پس از انقالب به سرپرستي شرکت نفت در دولت موقت برگزيده شد. 
در همین زمان او اعالم نمود که اسالم و قوانین اسالمي قابل پیاده شدن نیست. اين سخنان واکنش هاي فراوانی 
را از جانب مردم و علما و از جمله امام برانگیخت. با کشف فساد مالي او در شرکت نفت، فراري شد. او از مرتبطین 
النه جاسوسی امريکا و در خدمت آنان بوده است! نام رمز او )اس.دی.پوتی( بوده و در ستاد سیاسی کودتای پايگاه 
شهید نوژه همدان نیز حضور داشته است. کودتاي نوژه، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، 1368، 
ص145. او با به دست آمدن اسناد وابستگان امريکا در النه جاسوسي از ايران گريخت و تحت حمايت بیگانگان قرار 

گرفت. او در خارج به بي اعتقادي همیشگی خود به اسالم و انقالب اسالمي بارها اقرار نمود. 
2. کیهان، 1357/12/2. 

3. دبیر حزب ايران وابسته به جبهه ملی بود. او در جريان کودتای نوژه با عناصر کودتاگر وابسته به امريکا همکاری 
می کرد و با کشف کودتا فراری شد. 

4. يعني مرحوم شهید شیخ فضل اهلل نوري واضع نظريه مشروطه مشروعه را استعمار انگلیس علم نموده است! 
5. کیهان، 1357/12/5، ص5. 
6. همان، 1357/12/6، ص8. 

7. همان.
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بیانات او و همفکرانش شديداً مورد اعتراض واقع مي شود و حضرت امام بیان می دارند: 
آنچه ملت ش��ريف ايران در سرتاس��ر کش��ور با فرياد از آن پشتیباني 
نموده است همین »جمهوری اسالمی« بوده است و اينجانب به آن رأی 

مي دهم. نه يک کلمه کم و نه يک کلمه زياد.1 

همه پرسی و مواضع گروهک ها 
اگرچه رهبران جبهه ملی اعالم می دارند که در همه پرسی شرکت می نمايند اما گروهی 
از اعضای اين جبهه نیز همه پرسی را به دلیل اينکه بايد قانون  اساسی از طريق مجلس  

مؤسسان تعیین شود و از پیش نیز نبايد صفتی به آن داده شود، تحريم می کنند. 
يکصد گروهک ضد انقالب خلق الس��اعه ب��ا همه تنوعی که در اف��کار و عقايد ادعايی 
دارند همه پرسی را به دلیل نامشخص بودن ماهیت و محتوای جمهوری  اسالمی تحريم 

می نمايند؛ و آن را يک جانبه و مستبدانه اعالم می کنند. 
امام به مخالفین پیشنهاد می کنند:  

شما مي توانید در ورقه » نه« هر فرمي را که مي خواهید بگنجانید.2
و آيت اهلل طالقانی نیز بیان نموده اند که تعريف جامعی از جمهوريت دموکراتیک درك 
نمی کنند و آنچه اينان می گويند چون نظیر ندارد، واقعاً »گنگ« اس��ت. اگر ما صداقت 
داريم بايد درك عامه مردم را می��زان کارمان، میزان رأيمان، می��زان نظرمان و میزان 

عملمان قرار دهیم.3 
ام��ام ط�ي پیام هاي متعدد مردم را به شرکت در همه پرسی تشويق می نمايند.4 

مراجع عظام تقلید5 از مردم می خواهند به جمهوری  اسالمی رأی دهند و هیئت علمای 
کردستان اعالم می کند که عدم شرکت در همه پرسی خالف مصالح دينی و ملی است.6

جمهوری  اسالمی؛ آری 
ب�ا پايان همه پرسی و شمارش آرا نتیج�ه شگف��ت انگیز 98/2 درصدی آرای »آري« 
مردم مسلمان ايران به جمهوری  اسالمی به دست آمد و مشخص شد که کل ضد انقالب 

1. صحیفه امام، همان، ص353. 
2. همان، ص220. 

3. سروش، ش21، 1358/6/31، ص86. 
4. صحیفه امام، همان، ص220. 

5. اطالعات، 1358/1/8، ص7؛ و 1358/1/9، ص2. 
6. همان، 1358/1/9، ص3. 
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با همه س��ر و صدا و تبلیغات به اضافه کل افراد بي تفاوت و يا کس��اني ک��ه به هر دلیل 
نتوانسته اند در انتخابات شرکت نمايند، حداکثر 1/8 درصد آرا را در کشور دارند و نظام 

مردمی اسالمی برپا می شود و اين ضربه ای کاری به آنان بود. 
حضرت امام به همین مناسبت پیامی صادر نمودند: 

دوازدهم فروردين روز اعالم جمهوری  اسالمی روز نخستین حکومت 
اهلل است. اينها که عمال امريکا هستند، نمي خواستند بگذارند که ايران 

جمهوری  اسالمی بشود.1 

یکم خرداد تغییر طرح »مجلس مؤسسان« به »مجلس خبرگان« 
حضرت امام در حکم نخست وزيري، وظايف مهندس مهدی  بازرگان را مشخص نموده 
بودند. از مهمترين اين وظايف  ، تش��کیل مجلس  مؤسس��ان از منتخبین مردم، جهت 
تصويب قانون  اساسی بود.2 اما شرايط حساس کشور پس از انقالب و توطئه هاي گوناگون 
و شورش های مختلفی که هر روز در گوشه و کنار کش��ور و در نقاط مرزی به خصوص 
در کردستان اتفاق می افتاد و اعتصاب و تحصن در کارخانجات و تشنجات در شهر ها و 
آغاز ترور شخصیت ها توسط عوامل وابسته به بیگانه و بي کفايتي و عجز دولت مردان از 
تصمیم گیري هاي قاطع در برابر اين توطئه ها و ترس آنان از واکنش سازمان هاي جهاني 
تحت نفوذ ابرقدرت ها و نیاز کشور به تش��کیالت اداره کننده آن، موجب به وجود آمدن 
شرايطي گرديد که الزم بود هر چه زودتر قانون  اساس��ی نوشته شده و به آراي عمومي 

گذاشته شود.
امام به داليل فوق، به رغم  اينکه شخصاً موضوع برپايی مجلس  مؤسسان را مطرح نموده 
بودند، با تشکیل  اين مجلس که صد ها نفر عضو داشت و ممکن بود تصويب قانون  اساسی 
در آن، چند سال طول بکشد و محیط را آماده برای توطئه ها و شکست انقالب نمايد به 

شدت مخالف بودند و آن را به صالح مملکت و انقالب نمی دانستند. 
حضرت امام ابتدائاً نظرشان اين بود که همان پیش نويس ارايه شده توسط دولت  موقت 
که مورد بررسي امام و مراجع نیز قرار گرفته بود و در آن اصالحاتی به عمل آمده بود، به 
رأی گذاشته شود و در آينده با آرام شدن شرايط و اوضاع کشور و تشکیل نهادها و رفع 
توطئه ها و خطراتي که از جانب دشمنان انقالب در آن شرايط حساس برای آن طراحي 

1. صحیفه امام، همان، ص452. 
2. همان، ص54. 
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شده بود و با آرامشي که پس از تشکیل نهادهاي مديريتي کشور، حاصل مي شد، مجدداً 
مورد مداقه قرار گرفته و قانون  اساس��ی متقني نوشته ش��ود. اما رئیس دولت  موقت و 
همفکران او با آن مخالفت مي نمايند و خواستار تش��کیل مجلس  مؤسسان مي گردند. 
نهايتاً در جلسه مشترك دولت و شورای  انقالب در چهارم خرداد 1358 در خدمت امام، 
آيت اهلل طالقاني، رئیس شورای  انقالب پیشنهاد مي کنند که مجلسي با حدود هفتاد نفر 
از خبرگان قانوندان تشکیل گردد و طي مدت کوتاهي قانون  اساسی را بررسي و تصويب 
نمايد.  اين پیشنهاد مورد قبول امام و دولت  موقت قرار مي گیرد و عماًل همه پرسي برای 
پیش نويس منتفي مي گردد و امام دس��تور مي دهند که ش��ورای  انقالب طرح تشکیل 
مجلس  خبرگان را بررسي و شرايط آن را مشخص و دولت انتخابات آن را برگزار نمايد 
و خبرگان ملت با رأی آنان برگزيده و مجلس  خبرگان بر همین اساس تشکیل گردد.1 
تعداد اعضاي مجلس به ازاي هر يک میلیون نفر جمعیت کشور دو نفر تعیین شده بود 
که در کل قرار بود با 75 عضو تشکیل شود و پس از بررسي و تصويب قانون اساسی، امام 
نیز آن را بررسي و تأيید نمايند، و سپس آن را به همه پرسی بگذارند. در صورتي که اگر 

مجلس  مؤسسان تشکیل مي شد، موضوع همه پرسی بعد از آن بي معنا بود. 
دلیل مخالفت هاي بعدي بعضي افراد شرکت کننده در  اين جلسه، با مجلس  خبرگان و 
تالش در جهت انحالل آن، تصويب »اصل واليت  فقیه« توسط  اين مجلس بود که موجب 
شد آنان از اصرار خود براي برپايي مجلس  مؤسسان همواره احساس پشیماني و شکست 
نمايند. اگر چه در صورت تشکیل مجلس  مؤسسان با شرايط مورد نظر آنان نیز، مردم با 
راهنمايی امام و با درس گرفتن از مشروطه، نمايندگانی را به مجلس می فرستادند که 

جز قوانین  اسالمی چیزی را تصويب ننمايند. 
امام بیان می دارند: 

االن قشرهايي هس��تند که می خواهند اس��الم را کنار بگذارند... ما از 
اس��تقالل منهاي اس��الم بیزار هس��تیم. از اينکه بگويند اسالم منهاي 
روحانیت ما بیزار هستیم. بیدار باش��ید، توطئه بزرگ در کار است... تز 

اسالم منهاي روحانیت يعني ال اسالم.2 

1. عباس بش��یری، انقالب و پیروزي؛ کارنامه و خاطرات حجت االسالم هاشمي رفس��نجاني، تهران، دفتر نشر 
معارف انقالب، 1383، ص294. 

2. صحیفه امام، ج7، ص485-486. 
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مخالفت با تشکیل مجلس خبرگان 
در دوران مشروطه در مجلس شورای ملی، اسالمی  شدن قوانین توسط مرحوم شهید 
شیخ فضل اهلل نوری مجتهد بزرگ تهران در برابر غرب گرايان مطرح گرديد و نهايتاً قرار 

شد در متمم قانون  اساسی نظارت مجتهدين بر قانون گذاری پذيرفته شود. 
 ايستادگی  ايشان در برابر اين عوامل و رس��وا نمودن اهداف ضد اسالمی آنان،  آنان را 
آنچنان به تالطم آورد که پس از کودتای اسعدخان بختیاری و محمدولی خان تنکابنی 
که با هماهنگی سفارت انگلیس و عناصر هم فکر، تهران را طی يک کودتا فتح نمودند، 

تنها شخصیتی را که اعدام نمودند، شخص  ايشان بود. 
محاکمه سريع و به دار زدن ش��یخ فضل اهلل نوری نیز درست در روز 13 رجب سالگرد 
تولد حضرت علی)ع( برنامه ريزی ش��د! تا پیروزی ديدگاه غرب گرايان در برابر ديدگاه 
دين باوران و طرفداران پیاده شدن قوانین و ش��ريعت اسالمی به رخ همه کشیده شود. 

امام خمینی در اين رابطه بیان داشته اند: 
آن وقت س��ید عبداهلل بهبهانی را ترور کردند؛ مرحوم نوری را کشتند 
و مس��یر ملت را از آن راهی که بود به مسیر ديگری برگرداندند و همان 

نقشه االن هست که مطهری را می کشند.1
پس از پیروزی انقالب انطباق قوانین با »شريعت اسالم« دغدغه اصلی رهبران انقالب 
 اسالمی بود که از نخستین روزها با مخالفت عناصر ضد انقالب روبه رو گرديد و با دستور 
امام برای تش��کیل مجلس  خبرگان امید واهی گروهک های متعدد خلق الس��اعه  بر باد 
رفت و لذا با سرعت و عجله به مخالفت با تشکیل اين مجلس، آن هم در پوشش دلسوزی 

برای دين و ملت برخاستند.
کنگره ای از وکیالن دادگس��تری در تهران در 6 خرداد برگزار می شود. از سردمداران  

اين جلسه حسن نزيه و هدايت اهلل متین دفتری2 می باشند.
آنان با ارسال پیامی3 در تقابل با تشکیل مجلس  خبرگان، خواهان  اين شده اند که هر 

1. همان، ص459. 
2. او گروهی ب��ه نام نهضت دموکراتیک ب��ه راه انداخته و مدعی مبارزه با امپريالیس��م و مب��ارزه برای آزادی و 
دموکراسی شده است. او از مرتبطین سفارت امريکا و منبع خبری آنان بود. اسناد النه جاسوسی، احزاب سیاسی، 
ج2، سند شماره 101، ص5؛ و به رغم ثروت انبوهی که از پدرش که نخس��ت وزير رضاخان بود، به او رسیده بود، 
شريک تجاری ارتشبد نصیری رئیس ساواك بود. نیمه پنهان، ج11، کیهان، ص106. پس از  ايجاد چند شورش 
و تظاهرات در مخالفت با نظام جمهوری اسالمی و نشر اکاذيب علیه آن، زمانی که توسط دادستانی تحت تعقیب 
قرار گرفت، مخفی شد و سپس از کش��ور فرار کرد و در خارج همراه با گروه های ضد انقالب از جمله منافقین، به 

دشمنی با مردم کشور و انقالب  اسالمی آنان پرداخت. 
3. اطالعات، 1358/3/9، ص8. 
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سال در زادروز مصدق، اجتماع بزرگ حقوق دانان کشور به منظور پاسداری از حقوق و 
آزادی های فردی و اجتماعی تشکیل شود و نبرد حقوق دانان کشور برای مبارزه با هرگونه 

اختناق و بی عدالتی را سازمان دهد. حسن نزيه در اين کنگره بیان می دارد: 
امروز در بین پرچمداران جمهوری  اسالمی کسانی هستند که تظاهر 
به جمهوری  اسالمی می کنند، ولی فرصت طلبی می کنند و می خواهند 

ذخیره ای برای فردای خود به تصور باطل احراز نمايند.1
او افزوده است:2 

اگر ما فکر کنیم که تمام مس��ائل سیاس��ی و اقتص��ادی و قضايی را 
می توانیم در قالب اسالمی بس��ازيم، اين امر در شرايط حاضر نه مقدور 

است و نه ممکن و نه مفید! 
در  قطعنامه پايانی اين کنگره3 آمده است: 

- طرح قانون  اساسی بايد قبل از همه پرسی به وسیله مجلس  مؤسسان 
به تصويب برسد. 

- نمايندگان مجلس بايد از طريق انتخابات آزاد و مستقیم توسط مردم 
به نسبت معقول و به طور معین انتخاب شوند.

- مراجعه مستقیم به آراي عمومی قبل از تصويب طرح قانون  اساسی 
در مجلس  مؤسسان مقرون به مصلحت ملت نیست. 

- تضمین آزادی کامل مطبوعات و انتش��ارات و استفاده مساوی همه 
احزاب و گروه ها و جمعیت ها4 از وس��ايل ارتب��اط جمعی الزمه تدوين 

صحیح قانون  اساسی و انتخابات صحیح مجلس  مؤسسان می باشد.
اين کنگره جهت هماهنگی برای شروع مخالفت های علنی عناصر سکوالر طراحی شده 

و اين نکات را تصويب نموده است. 
بر اساس توطئه از پیش طراحی شده، بیانات حسن نزيه با ارسال تلگراف های متعدد از 

جانب همفکرانش، مورد تأيید و پشتیبانی قرار می گیرد.5 

1. همان، 1358/3/7، ص8. 
2. کیهان، 7 /1358/3، ص3. 

3. اطالعات، همان. 
4. علت تشکیل دويست گروه که با  طرح و برنامه بیگانگان برای در اختیار گرفتن مجلس و نوشتن قانون اساسی 

دلخواه آنان سر برآورده اند اينجا روشن می شود! 
5. اطالعات، همان، ستون هفتم. 
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انتخابات گروهکی بعد از انقالب و محرومیت توده های مردم از کاندیدا شدن در 
انتخابات 

پس از برگزاری همه پرس��ی و آشکار ش��دن قلت مخالفین، گروهک های ضد انقالب 
شرق و غربزده که تعداد آنها از يکصد گروه نیز گذشته بود با هماهنگی يکديگر به دنبال 
تحمیل افراد مورد نظر خود به عنوان نمايندگان واقعی ملت  ايران و قبضه نمودن مجلس 
 مؤسس��ان و تحمیل قوانین مورد نظر خود برآمدند. آنان می خواستند قانون  اساسی را 
مجدداً چون مشروطیت به ش��یوه دلخواه خود تصويب کنند و از اسالمی  شدن قوانین 

جلوگیری نمايند.
امام در 11 خرداد در پاس��خ به تحرکات و س��خنان عناصر ملی گرای س��کوالر بیان 

می دارند: 
اينها عمال خارجي هستند. اينها و اربابانشان از اسم اسالم مي ترسند. 
اسالم بود که تو دهني به آنها زد و از مملکت بیرونشان کرد. می گويند که 
اين جمهوری الزم نیست اسالمي باشد هر چه مي خواهد جايش باشد. 
می گويند، جمهوري باشد، جمهوري ايراني باشد، جمهوري دموکراتیک 
باشد. اينها از روحاني مي ترسند. اگر روحانیت نباشد، اسالم را هیچ کس 

نمي تواند نگه دارد.1 
حسن نزيه در پاسخ به دکتر بهشتی بیان داشته است:2

 اين دکتر بهشتی اس��ت که بايد محاکمه شود، نه من. چون  ايشان در 
لباس روحانیت می خواهند به مردم دروغ بگويند. اينها می خواهند زير 
پای امام پوست خربزه بگذارند. عده ای هس��تند که مردم را رو در روی 

امام قرار داده و می دهند.
اين مشکالتی که با آن مواجه هستیم صرفاً ناشی از برخورد و طرز تلقی 

اطرافیان امام با مسائل می باشد و بس. 
او در ادامه بیان کرده است: 

من يک شبه مسلمان نش��ده ام و يک ش��به مجاهد و انقالبی نشده ام. 
سال هاست که مسلمان و مؤمن و معتقد هستم. سال هاست که در پناه 

قرآن و اسالم مبارزه کرده و می کنم. 

1. صحیفه امام، ج8، 4ص43. 
2. اطالعات، 1358/3/12، ص2. 
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دکتر مصدق را یاران نادان که امروز هم هستند، بر زمین زدند 
با توجه به طرح مجدد تز اسالم منهای روحانیت و مخالفت با حاکمیت قوانین  اسالمی 
توسط ياران دکتر مصدق، حجت االسالم فلسفی که به مناسبت چهلمین روز شهادت 
آيت اهلل مطهری در مدرسه فیضیه و در خدمت امام سخن می گفت، ضمن اشاره به چهار 
نهضت و انقالب بزرگ در تاريخ معاصر  ايران و نقش روحانیت در آنها در رابطه با نهضت 

ملی  شدن صنعت نفت بیان داشت:1
در آن موق��ع همان دوس��تان ن��ادان مصدق ک��ه االن هم هس��تند 
می خواستند تز اسالم منهای روحانیت را پیاده کنند و به همین جهت 
آيت اهلل کاش��انی را کنار زدند و با کنار زدن کاشانی، همه کسانی که به 
نام خدا فرياد می زدند از دور و بر مصدق کنار رفتند و مصدق پايگاه ملی 

خود را از دست داد و لذا سقوط کرد. 
سید کاظم شريعتمداری در يک مصاحبه مطبوعاتی اعالم می کند:2

عدم تش��کیل مجلس  مؤسس��ان قطعاً اشتباه بس��یار بزرگی است. با 
برگزاری همه پرسی درباره قانون  اساس��ی  آينده  ايران مخالف هستم و 

من رأی نخواهم داد. 
امام پس از سه هفته مخالفت عوامل غرب گرا با تشکیل مجلس خبرگان در 25 خرداد 

خطاب به آنان می فرمايند: 
اس��الم، جنايتکارها که رفقاي بعضي از شما بودند را به درك فرستاد. 
شما از اسالم وحشت داريد و حق داريد وحشت داشته باشید، ولي ملت 
اسالم، ملت ايران نمي تواند تابع هواي نفس شما باشد، نمي تواند قرآن 

را کنار بگذارد و قانون  اساسی غربي را قبول کند. 
مجلس  مؤسسان اگر اعتبار دارد براي اين است که مجلس مبعوث از 

ملت است. میزان، رأی ملت است.3 
طرح مجلس  مؤسسان به آن معنايي که از غرب طرح شده است و الهام 

از شیاطین گرفته شده است موجب تعويق مي شود و موجب فساد.4 
توطئه اين اس��ت که تصويب قانون  اساس��ی را به تعوي��ق بیندازند و 

1. همان،1358/3/20، ص12. 
2. همان، ص7 و11. 

3. صحیفه امام، همان، ص172. 
4. همان، ص162.
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ريشه هاي گنديده به هم متصل بشوند و اساس اسالم را از بین ببرند.1 
آيت اهلل سید محمدرضا گلپايگانی 29 خرداد با صدور اطالعیه ای بیان داشتند:2

اگر قانون  اساسی به طور کامل طبق قوانین شرع تدوين نشود و مسئله 
اتکای حکومت به نظام امامت و واليت روشن نشود، حکومت بر اساس 

آن طاغوتی و ظالمانه خواهد بود. 
حضرت آيت اهلل شهاب الدين مرعشی نجفی در 31 خرداد اعالم کردند:3

 واليت فقیه بايد در قانون  اساسی گنجانده شود.

برگزاری کنگره حامیان انقالب اسالمی و مخالفان 
کنگره ای برای بررسی و نقد پیش نويس قانون  اساسی در دانشگاه تهران در 4 تیر برگزار 
می شود. افراد دعوت شده به  اين کنگره بیش��تر افراد نزديک به رهبری انقالب و حزب 

جمهوری  اسالمی می باشند.4
همزمان با آن، س��میناری با عنوان »خواس��ت های ملت از قانون  اساسی« نیز برگزار 

می شود که 35 گروه ضد انقالب در آن حضور دارند. 
110 تن از علم��ای حوزه علمیه ق��م در روز 13 تیر خواس��تار درج والي��ت فقیه در 
قانون  اساسی می شوند. آنان بیان داشته اند که قانون  اساس��ی مشروطیت به مراتب از 
پیش نويس فعلی اسالمی تر می باش��د و ملت عالی ترين مقام کشور را جز در مرجعیت 

شیعه نمی داند. 
امام خمیني در آستانه انتخابات بیان می دارند:5 

خبرگاني که انتخاب می شوند بايد آشنا به مسائل اسالم و خبره در آن 
و نیز معتقد به اسالم و متعهد و امین و ملي و مورد اعتماد و بي گرايش به 

چپ و راست و پرهیزکار باشند. 
امام به علمای اسالم شناس و خبره توصیه نمودند که در انتخابات شرکت نمايند و از 

مردم خواستند که به آنان رأی دهند. 
در  12 مرداد انتخابات مجلس خبرگان، برپا می شود.

1. همان.
2. جمهوری اسالمی، 1358/3/30، ص1. 

3. کیهان، 1358/5/1. 
4. جمهوری اسالمی، 1358/4/3، ص1. 

5. صحیفه امام، ج9، ص93. 
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تصویب آیین نامه داخلی مجلس خبرگان1
در 16 مرداد اليحه قانونی اداره امور جلسات و آيین نامه داخلی مجلس پس از تصويب 

آن در هیئت دولت در شورای  انقالب مطرح مي شود و مورد تصويب قرار می گیرد. 
در 20 مرداد نتايج قطعی انتخابات مجلس  خبرگان اعالم می ش��ود. نفر اول آيت اهلل 
طالقانی با بیش از دو میلیون رأی و ده کانديدای حزب جمهوری  اس��المی نفرات اول 
بودند.2 بین نفر دهم و يازدهم اختالف بس��یار فاحش يک میلیون رأی وجود دارد و بار 

ديگر وزن اجتماعی عناصر غیر خط امام را روشن می کند. 

افتتاح مجلس  خبرگان 
مجلس  خب��رگان در روز 28 مرداد با پیام امام آغاز به کار می کن��د و  اين در حالی بود 
که شديدترين توطئه ها توسط  ايادی بیگانه در تهران و س��اير نقاط کشور به خصوص 
در کردستان در حال اجرا می باشد و يک شب قبل از آن تهاجم نهايی ضد انقالب برای 

جدايی کردستان از طريق تسلط بر پاوه آغاز شده بود. 
امام خمیني ضمن پیامی بر اسالمی  شدن قوانین تأکید می نمايند:3

قانون  اساسی و ساير قوانین در اين جمهوري بايد صد در صد بر اساس 
اسالم باش��د و اگر يک ماده هم بر خالف احکام اس��الم باشد، تخلف از 
جمهوري و آرای اکثريت قريب به اتفاق ملت اس��ت. وکالت نمايندگان 

محدود به حدود جمهوري اسالمي است. 

آیین نامه داخلی مجلس  خبرگان 
رحمت اهلل مقدم مراغه ای بالفاصله پس از س��وگند نمايندگان، ب��ه آيین نامه داخلی 

تهیه شده توسط دولت  موقت و مصوب شورای انقالب اعتراض می کند: 
هیچ آيین نامه ای تا در اينجا تصويب نشود نمی تواند مورد قبول باشد. 
اين اعتراض موج��ب بحث های فراوان��ی در مجلس  خبرگان گردي��د و وقت مجلس 
را گرفت و در نهايت نیز موجب کنار گذاش��ته ش��دن آيین نامه دولت موقت شد. تهیه 
آيین نامه توس��ط خود مجلس  خبرگان نیز در نهايت زمینه کنار گذاشتن پیش نويس 

تهیه شده توسط دولت  موقت را فراهم آورد. 

1. جمهوری اسالمی، 1358/5/17، ص1. 
2. محمدوحید قلفی، مجلس خبرگان و حکومت ديني در ايران، تهران، عروج، 1384، ص299. 

3. صحیفه امام، همان، ص309. 
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نیروهای لیبرال همواره از اصرار بر تشکیل مجلس  مؤسسان و نیز اصرار مقدم مراغه ای 
در مجلس  خبرگان بر تهیه آيین نامه داخلی توس��ط خود نماين��دگان که موجب کنار 

گذاشتن پیش نويس قانون  اساسی شد، پشیمان بوده اند. 
هدف او از طرح شیطنت آمیز اين موضوع، اتالف وقت مجلس بود و يکی از داليل عدم 
اتمام تدوين قانون  اساسی در موعد معین شده گرديد و مستمسک تالش برای انحالل 

اين مجلس توسط همین شخص و همفکرانش شد.

انتخابات طبقاتی و صنفی در مشروطه و محرومیت توده های مردم از شرکت در 
انتخابات 

پس از پیروزی مشروطه و بازگشت روحانیون تدوين آيین نامه انتخابات در دستور کار 
قرار رفت. مشروطه طلبان هیئتی آش��نا به قوانین اروپايی و مسلط به زبان های فرنگی 
را واداشتند تا با ترجمه منابع اروپايی به تنظیم پیش نويس آيین نامه و قانون  انتخابات 

بپردازند.1 
اين افراد از درباريان و دولتمردان اطراف مظفرالدين شاه و اشراف و تحصیل کردگان 
اروپا و نیز تعدادی از اعضای انجمن های مخفی2 مرتبط با سفارت انگلیس بودند که نقش 
و دخالت چنداني در نهضت و در مبارزات ملت نداش��تند. بر اساس اين آيین نامه شهر 
تهران با ده درصد جمعیت، 30 درصد نمايندگان را داشت و حد نصاب تشکیل مجلس 
نیز تعداد نمايندگان تهران بود. از 60 نفر نماينده تهران تنها 4 تن از علما و طالب انتخاب 
می شدند و بقیه از شاهزادگان و کشاورزان و اصناف بودند.کارگران، شاگردان، کاسبان 
جزء، نیروهای نظامی و نیز انتظامی و کارمندان دولتی و ساير قشرها که طبقات پايین 
جامعه را تشکیل می دادند و نیز زنان، از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم بوده اند. 

اين نحو انتخابات تنها در مجلس اول بود و بعد ملغی شد و هدف از اين کار جلوگیری 
از تسلط علما بر اين مجلس که وظیفه مهم نوشتن قانون  اساسی را بر عهده داشت، بود. 

1. حسین آباديان، بحران مشروطیت در ايران، تهران، مؤسس��ه مطالعات و پژوهش هاي سیاسي، ج2، 1385، 
ص36. 

2. ن.پ مامونتف، حکومت تزار و محمدعلي ش��اه؛ خاطرات بمباران مجلس شوراي ملي در سال 1326 هجري 
قمري، ترجمه شرف الدين قهرماني، به اهتمام همايون شهیدي، تهران، اشکان، 1376، ص339 به نقل از مهدي 

انصاری، شیخ فضل اهلل نوري و مشروطیت، تهران، امیرکبیر، 1376، ص139. 
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مشروطه و آیین نامه انتخابات 
ديپلمات های سفارت انگلیس1 توسط عوامل خود و با شايعاتی که از طريق آنان پخش 
نموده بودند و با  ايجاد مقدمات و تأمین امکانات بست نشینی، تعدادی از مردم را به آنجا 
کش��انده و با اس��تفاده از غیبت علمای تهران و رهبران نهضت عدالتخانه که معترضانه 
تهران را ترك کرده بودند، در آنجا به  تبلیغ اف��کار و پیاده نمودن اهداف خود پرداخته 

بودند.2 
شیخ ابراهیم زنجانی3 در اين رابطه نکته جالبی را اعتراف نموده است: 

اول عنوان عدالتخانه در زبان ه��ا دوران داش��ت... و باالخره به القای 
انگلیسیان و پاره ای مردمان آزادی و وطن خواه، مشروطیت دولت و قانون 

و مجلس شورای ملی و انتخابات و قانون اساسی به میان آمد.

تدوین قانون  اساسی مشروطه و تدوین کنندگان آن 
»کتابچه قانون  اساسی« توسط صدر اعظم به مجلس ارسال شد چون مواد آن به دلیل 
تأيید استبداد و نبود حقوق ملت در آن مورد قبول واقع نگرديد کنار گذاشته شد؛ وکال 

خود به تدوين قانون  اساسی پرداختند. 
هیئتی شامل چند تن از نمايندگان از جمله حسن تقی زاده با استفاده از قانون  اساسی 
بلژيک و تهیه چند جلد کتاب قانون از پارلمان انگلیس4 و تا حدی قانون  اساسی فرانسه 
و توجه به قوانین کشورهای بالکان به خصوص بلغارستان با شتاب زدگي به تدوين قانون 

1. غالمحسین میرزا صالح، خاطرات شیخ ابراهیم زنجاني؛ سرگذشت زندگاني من، تهران، کوير، 1388، ص92. 
2. ناظم االسالم کرمانی به اين نمونه مطالب در موارد متعددی اقرار نموده است که نشانگر فعالیت و اهداف اينها 
می باشد: اهل طهران در اين  ايام تحصن در سفارتخانه، به حدی بیدار شده و به دايره تمدن و حقوق پا گذارده اند 
که در مدت ده سال ممکن نبود. اشخاصی که در خارجه تربیت شده اند... شب و روز در کار بیداری مردم می باشند. 
محمد ناظم االسالم کرمانی، تاريخ بیداري ايرانیان، به کوشش علي اکبر سعیدي سیرجاني، تهران، رسا، 1357، 

ص478. 
3. شیخ رضا زنجانی در مجلس دوره اول مشروطه )1324( از زنجان و در دوره دوم از تبريز و در دوره سوم و چهارم 
از زنجان به نمايندگي مجلس ش��وراي ملي انتخاب ش��د. او از افراد به اصطالح آزاديخواه بود و در لژ فراماسونری 
آدمیت عضو بود و محاکمه ش��یخ فضل اهلل نوري مجتهد معروف در س��ال 1328 قمري در دادگاهي انجام ش��د 
که تحت نظر کودتاگران مرتبط با س��فارت انگلیس يعنی اس��عدخان بختیاری و محمدولی خان تنکابنی و يفرم 
خان ارمنی رئیس شهربانی مجاهدين! تشکیل شده بود و ش��یخ ابراهیم زنجاني، قاضي آن دادگاه بود. او به قبول 

اولتیماتوم روسیه ضد ايران رأي داد. 
4. هاشم محیط مافی، مقدمات مشروطیت، به کوشش مجید تفرشي و ديگران، تهران، فردوسي، 1363، ج1، 

ص194 به نقل از مهدي انصاری، همان، ص157. 
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 اساسی1 و رفع نقايص س��ابق آن که مورد اعتراض قرار گرفته بود، پرداختند.2 اين افراد 
کاماًل تحت تأثیر اوضاع سیاسي و گرايش هاي غرب گرايانه زمان خود بودند. 

در اين قانون به سبک قانون  اساس��ی فرانس��ه اصل بر جدايی دين از سیاست و عدم 
حاکمیت روحانیت در امور کشور بود.

البته نظارت رهبران روحانی مش��روطه بر قانون  اساسی از آغاز تشکیل مجلس وجود 
داشت اما  اين امر به صورت رس��می و اصلی ثابت نبود و اصوالً در قانون مشروطیت جز 
نمايندگان که به س��بک فوق تعیین ش��دند، هیچ فردی، حتی رهبران نهضت، امتیاز 

خاصی نداشتند؛ رسماً تنها دو عالم انتخاب شده حق رأی داشتند. 

تصویب قانون  اساسی مشروطه 
به دلیل آنکه در اين قانون از رابطه اختی��ارات حکومت و حقوق و آزادی های فردی و 
اجتماعی ملت  ايران ذکری به میان نیامده بود و از جهت انطباق آن با شرع نیز ابهامات 
فراوانی در آن وجود داشت با مخالفت عده ای از نمايندگان و نیز مرحوم شیخ فضل اهلل 
نوری روبه رو شد و به همین دلیل تهیه متمم و قبول نظارت چند تن از مجتهدين در آن 

براي انطباق قوانین مجلس با شرع اسالم و اصالحات ديگر پذيرفته شد. 

شروع اختالفات در مجلس اول بر سر متمم قانون  اساسی 
نوش��تن اين متمم به دلیل ضعف ها و کمبودها و ابهامات قانون  اساسی و حوادثی که 
در چند ماهه پس از پیروزي به وقوع پیوست و سوء استفاده ای که از فضای به هم ريخته 
اجتماعی و سیاسی می ش��د و بی بندوباری قلم و بیان و تش��کیک در مقدسات دينی و 
اهانت و تهمت و هتک حرمت افراد و شخصیت ها در زير پوشش آزادی و مساوات و بعضي 
رفتارهای ناشايس��ت اخالقی مش��روطه طلبان صورت می گرفت، به سرعت و سهولت 
نوشتن قانون  اساسی انجام نمی گرفت و تعیین موارد و مصداق هاي دقیق تر و صريح تر 

قانون  اساسی امری بود که موجب اختالف و بروز افکار و عقايد گوناگون می شد. 

1. سید حسن تقی زاده، مقاالت تقي زاده، زير نظر ايرج افشار، تهران، شرکت سهامي افست، ج5، ص91 به نقل 
از مهدي انصاری، همان. 

2. مصطفي رحیمی، قانون اساسي و اصول دموکراسي، تهران، امیرکبیر، 1357، ص31 به نقل از مهدي انصاری، 
همان. 
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جناح روشنفکر مجذوب غرب1 در پي آن بودند تا مواضع و افکار خود را در پوشش توافق 
دين با آن افکار2 در مواد متمم صورت قانوني ببخشند و مشروطه را که تا پايان مرحله اول 
آن، همه هدف ها، انگیزه ها و شعارهايش، حول محور »عدالت خانه« و »اجرای احکام و 
قوانین  اسالمی« دور می زد و از مفهوم عدالت خواهی اسالمی3 مايه می گرفت را به يک 
مشروطه غربی حول محور آزادی طلبی با تفسیر اومانیستی و در حقیقت ضد حاکمیت 
قوانین دين تبديل نمايند و  اين موضوع موجب رويارويي های ش��ديد میان  اين جناح و 

مرحوم شهید شیخ فضل اهلل نوری گرديد. 

تدوین متمم قانون  اساسی 
تدوين متمم قانون  اساسی در چنین فضايي انجام می گرفت و آشکار شدن ماهیت و 
مبنای غربی تفکر مشروطه خواهی و حمايت بیگانگان از  آن، در جهت گیري علماي ديني 

و گروه هاي سیاسي درباره مواد متمم نقش بسزايي داشت. 
ش��یخ فضل اهلل نوری، سکوالريس��م و غرب گرايي و نیز الابالی گری حاکم بر انديشه و 
رفتار برخي از جريان ها و انجمن ها را که در چند ماه پ��س از پیروزي به تدريح خود را 
آشکار ساخته بود، براي فرهنگ و اعتقادات ملت مسلمان  ايران و اهداف اولیه نهضت که 
گسترش عدالت و رواج و حاکمیت قوانین ش��ريعت بود، ويرانگر مي دانست4 و دريافته 
بود که آنان می خواهند اهداف خ��ود را در مواد متمم بگنجانند و نهضت را از مس��یر و 
اهداف اولیه اش منحرف سازند، لذا در پي آن بود تا براي جلوگیري از چنین تهديدهايي، 

محکم کاري هاي الزم را در متمم قانون  اساسی به عمل آورد. 
آن مرحوم تالش کرد که با حضور در مجلس و کمیسیون های آن، مشروطه را مقید به 

1. حسن تقی زاده اگر چه مدتی ملبس به لباس روحانیت بود اما در نوجوانی تربیت شده يکی از مدارس امريکايی 
در تبريز بود. او س��فارت انگلیس را »قطعه ای از خاك آزاد« می دانس��ت که »س��نگ بنای حريت ايران« در آنجا 
گذاشته شده است. ايرج افشار، اوراق تازه ياب مش��روطیت و نقش  تقي زاده، جاويدان، 1359، ص103 به نقل از 

رسول جعفريان، مقاالت تاريخي، دلیل، 1379، ج6، ص96. 
2. نامه سراس��پرينگ رايس به س��ر ادوارگری از س��فارت انگلیس در تهران به وزارت خارجه در لندن روشنگر 
استراتژی اين گروه می باشد: »توجه به سماجتی که کارگردانان جمعیت اصالح طلب برای نشان دادن اينکه هدف 
اسالم همان هدف آزادی است، شخص را به اعجاب وامی دارد. اکنون »راه خدا« يعنی سبیل اهلل همان »راه آزادی« 
است. اين همان راهی است که گروه های التقاطی قبل و بعد از انقالب به پیروی از اسالف خود برای نفوذ در جامعه 

دينی ايران آن را پیمودند.« 
3. پس از پیروزی نهضت مشروطیت، بر سر در ورودی محوطه مجلس شورای ملی به عنوان چکیده همه عقايد 

و انگیزه ها و اهداف نهضت مشروطیت نوشته شد: »عدل مظفر«.
4. » اينان سخن از قانون، و از برابری و از همدستی و مانند  اينها راندندی و نويدها به مردم درباره  آينده دادندی و 
بیشتر برای گفته های خود گواه از قرآن و حديث آوردندی و معنی مشروطه و نتیجه های آن را بدانسان که اروپايیان 

می شناختند کمتر می دانستند.« احمد کسروی، تاريخ مشروطه ايران، تهران، امیرکبیر، 1357، ج1، ص234.
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شرع و نظارت »هیئت طراز اول« نمايد و بر همین اساس با همکاری برخی از عالمان و 
مراجع طرفدار مشروطه نجف، اصل دوم متمم قانون  اساسی که به »اصل ابديه« معروف 

شد را تهیه کرد: 
در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و 
فقهاي متدين که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند در مجلس حضور 
داشته باش��ند تا موادی که در مجلس عنوان می شود را بررسی کرده تا 

قانونی مخالف شرع اسالم به تصويب نرسد. 
اين علما حق داش��تند قوانین مصوب مجلس را در صورتی که خالف اسالم تشخیص 

دهند، وتو کنند. 
چگونگی تعیین اين علما که در نهايت به نمايندگان مجلس س��پرده شده بود، مورد 
اعتراض شیخ فضل اهلل واقع شد. ايشان تعیین علما را کاری تخصصی و در شأن مراجع 
و حوزه ها می دانست و  اين ش��یوه را که با بازی دادن نمايندگان موجود در مجلس که 
بس��یاری از آنان س��واد الزم و اطالع کافی از مسائل نداش��تند به تصويب رسیده بود و 

همینان نیز مسئول تعیین مجتهدين و فقها می شدند را نفی نمود.
ايش��ان با همراهي تعدادی از يارانش سه ماه در ش��اه عبدالعظیم متحصن شدند و با 
سخنرانی برای مردم و نامه نگاری به علمای سراس��ر کشور و مراجع نجف از توطئه ها و 

هدف های پنهان  غرب گرايان مجذوب و وابسته، آنان را آگاه نمودند. 
متأسفانه فريادهای ش��یخ فضل اهلل در فضای مسموم و غوغاس��االر آن روز و در میان 
فريادها و شعارهای منافقانه »آزادی و مساوات« خواهی محو شد1 و در بین توده مرعوب، 
پذيرش نیافت و بدين گونه، انقالب که از داشتن رهبري واحد و نیرومند، که بتواند آن را 
از گرداب بحران ها برهاند و تحرکات سیاسي نابهنجار را مهار کند، محروم بود، با اختالف 
میان علما در تشنج و تش��تت و بحران فرو رفت و در نهايت مجلس به توپ بسته شد و 

دوران استبداد صغیر آغاز شد. 
با آمادگی مراجع نجف برای بسیج مردم و حرکت به سوی تهران برای نجات مشروطه، 
کودتای انگلیسی فتح تهران توسط عوامل وابس��ته به  اين دولت استعماری اتفاق افتاد 
و شیخ فضل اهلل نوری به عنوان مخالف آزادی و مشروطیت و حامی استبداد و به تعبیر 

1. جمالتی از ش��یخ در زير چوبه  دار: خدايا خود ش��اهد باش در اين دم آخر باز هم به اي��ن مردم می گويم که 
مؤسسین اين اساس المذهبین هستند که مردم را فريب داده اند. اين اساس مخالف اسالم است. سید جالل الدين 

مدنی، تاريخ تحوالت سیاسي و روابط خارجي ايران، دفتر انتشارات اسالمي، بی تا، ج2، ص204. 
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جالل  آل احمد در حقیقت به عنوان »مدافع کلیت تش��یع اس��المی«1 باالی دار رفت2 
و اصل دوم متمم نیز برای همیش��ه مس��کوت ماند و »حريت و مساوات مشئوم« جای 
»عدالت خواهی« را گرفت و اس��تبداد رضاخاني را که حريت ملت  اي��ران را به باد داد و 

مساوات آحاد ملت با يکديگر را قربانی نمود در کشور ما پیاده شد.

ماجرای تشکیل جلسه هیئت دولت  موقت برای انحالل مجلس  خبرگان 
از 72 نفر نماينده انتخاب شده در مجلس  خبرگان، 42 نفر مجتهد، 12 نفر درس خارج  
خوانده و جمعاً 58 نفر دروس ح��وزوي  خوانده بودند و بر خالف دوران مش��روطه که 
نمايندگان اکثراً افرادی بی سواد و بی اطالع از قانون گذاری و اوضاع و افکار روزگار بودند، 

چنین افرادی به تدوين قانون  اساسی پرداختند.
يکی از بزرگ ترين خدمات آيت اهلل بهشتی اداره مجلس  خبرگان با قدرت مديريت خود 
و تدوين قانون  اساسی بود. ايشان توانس��ت  از میان عقايد و جريان های فکری گوناگون 
در مجلس و از میان اختالفات فقهی موجود در میان علمای بزرگ و خبره ای که در آن 

مجلس بودند، متن قانون  اساسی را به تصويب آنان برساند. 
اصل واليت فقیه، پر س��ر و صداترين و اختالف برانگیزترين اصل قانون  اساسی بود و 
عوامل لیبرال و عوامل مرتبط با النه  جاسوسی بیشترين تالش را نمودند تا  اين اصل به 
تصويب نرسد. اما قدرت مديريت آيت اهلل بهشتی و حمايت مراجع از اين اصل توانست  
آن را در مجلس به تصويب برساند و توطئه آنان را ناکام بگذارد. از آن پس  اين گروه ها به 
دنبال توطئه انحالل مجلس  خبرگان برآمدند و سفیر  ايران در کشورهای اسکانديناوی 
يعنی عباس امیرانتظام از جانب جاسوسان امريکايی مأموريت يافت با کمک لیبرال ها و 

در رأس آنان رئیس و اعضای دولت  موقت به  اين امر مبادرت نمايد. 
در 28 مه��ر 58 در حالی که مجلس  خبرگان در حال بررس��ی اصول قانون  اساس��ی 
است و بیش از دو، سوم اصول را به تصويب رس��انده بود، امیرانتظام سفیر دولت  موقت 
در کشورهای اسکانديناوی پس از تهیه متن اليحه انحالل اين مجلس توسط ابوالفتح 

1. جالل آل احمد، غربزدگي، تهران، فردوس، 1380، ص67. 
2.  ايها الناس! من به هیچ وجه منکر مجلس شورای ملی نیس��تم... صريحاً می گويم که من آن مجلس شورای 
ملی را می خواهم که اساسش بر اسالمیت باش��د و بر خالف قرآن و بر خالف شريعت محمدی و بر خالف مذهب 
مقدس جعفری، قانونی نگذارد.« محمد ترکمان، رسائل، اعالمیه ها، مکتوبات شیخ شهید فضل اهلل نوري،تهران، 
رسا، 1362، ج1، ص285 به نقل از مهدي انصاری، همان، ص197. تمام کلمات راجع است به چند نفر المذهب 
بی دين آزادی طلب که احکام شريعت قیدی است برای آنها و می خواهند نگذارند اين مجلس مقید بشود به احکام 

اسالم و اجرای آن. محمد ترکمان، همان، ص285 به نقل از مهدي انصاری، همان، ص341. 
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بنی صدر دادستان کل کشور و احمد صدر حاج  سیدجوادی وزير دادگستری و شورايی 
مرکب از چند تن از وزرای کابینه دولت  موقت، آن را به امضای 14 تن از وزرا رسانده و 
سپس در اختیار مهندس بازرگان که او نیز به علت هم فکری با آنان با طرح موافقت کرده 
بود، می گذارد ت��ا در هیئت دولت با اطمینان مورد تأيید قرار گیرد و س��ه تن از اعضای 
شورای انقالب که در هیئت دولت شرکت می نمودند يعنی آقايان سید علی خامنه ای، 
 هاش��می و مهدوی کنی نتوانند جلوي تصويب آن را بگیرند و س��پس سريعاً در اختیار 
خبرگزاری ها و مطبوعات و رادي��و- تلويزيون های داخلی و خارج��ی که تا ديروقت بر 
اساس توطئه طراحی شده آماده بودند، گذاشته شود و با پخش آن در سراسر جهان، امام 
را در برابر عمل انجام شده قرار داده و مجبور به پذيرش انحالل مجلس  خبرگان بنمايند. 
اما موضوع با مخالفت  آقايان مواجه می گردد و آنان می خواهند که موضوع ابتدا با امام 
در میان گذاشته ش��ود و لذا رئیس دولت موقت مجبور می شود که قبل از اعالم انحالل 
مجلس، نظر امام را در  اين رابطه جويا شود. توطئه گران که تالش های خود را بر باد رفته 
می يابند، در میان خودش��ان قرار می گذارند امام را تهديد نماين��د که در صورت عدم 
موافقت با انحالل مجلس  خبرگان اعضای هیئت دولت دسته جمعی استعفا خواهند داد. 

گزارش جاسوسان امريکايی1 از جلسه انحالل جالب توجه است: 
در يک اجالس کابینه به تاريخ 28 يا 29 مهر، هفده نفر از بیست و دو 
نفر عضو دولت  موقت  ايران درخواس��تنامه ای را که نخست وزير مهدی 
بازرگان ارايه کرده بود امضا نمودن��د که در آن انحالل مجلس  خبرگان 
که مشغول تصحیح پیش نويس قانون  اساسی می باشد، تقاضا شده بود. 
در 29 مهر مهدی بازرگان و پنج تن ديگر از وزرای کابینه به قم رفتند تا 

تأيید آيت اهلل روح اهلل خمینی را جلب کنند.
بازرگان عنوان نمود ک��ه مجلس با دوباره نويس��ی کامل پیش نويس 
قانون  اساسی از حدود اختیارات خود تجاوز کرده و از مدت قانونی خود 
فراتر رفته است. خمینی قاطعانه پیش��نهاد را رد کرد و بازرگان را برای 
ارايه آن شديداً توبیخ نمود. او بازرگان و ساير وزرا را متهم به هم دستی 
با انتقادکنندگان از مجلس خصوصاً رحمت اهلل مقدم مراغه ای و کسان 

ديگری که با حزب جمهوری اسالمی خلق  مسلمان بودند، نمود. 
اين اطالعات را اس.دی. پروب/1 )مقدم مراغه ای( از حاج سیدجوادی 

1. کودتاي نوژه، همان، ص314. 
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وزير دادگستری که بازرگان را در س��فر قم همراهی می نموده است به 
دس��ت آورده اس��ت. او خود در اخذ تصمیم يادش��ده )انحالل مجلس  

خبرگان( شرکت داشته است. 
ما بسیار احس��اس خوش��وقتی می کنیم که اس.دی.پروب/1 در يک 
موقعیت منحصر به فرد اس��ت که گزارش هايی از مجلس  خبرگان که 

بسیار مورد عالقه تحلیل گران ]جاسوسان امريکايی[ است می دهد. 

دیکتاتوری نعلین به جای دیکتاتوری پوتین! 
امام در فردای جلسه هیئت دولت و قبل از مالقات بازرگان و چند تن از وزرا با  ايشان 

نیز به سختی به مقدم مراغه ای و همفکران او حمله می نمايند: 
بنابر اين اس��ت که نگذارند اين نهضت به ثمر برسد و برنامه هايي که 
در اسالم هست پیاده بش��ود، به گوش ها مي خوانند که اينها هم همان 
مسائل اس��ت! فقط اسم اس��المی رويش گذاش��ته اند! اينها از ديگران 
ديکتاتورتر هس��تند! ديکتاتوري عمامه بدت��ر از ديکتاتوري کذا]تاج[. 
کدام ديکتاتوري!؟ خوب من يک عمامه اي هستم، کدام از ما ديکتاتوری 

کرده اند؟ چه ديکتاتوري!؟1 
حجم گسترده تهاجم به اصل واليت  فقیه و ديکتاتوري خواندن آن و طرح اتهام رفتن 
»ديکتاتوري پوتین« و آمدن »ديکتاتوري نعلین« پس از تصويب اين اصل و همزمان با 

توطئه انحالل جالب توجه است. 
انحالل مجلس  خبرگان، طرحي بود که تمامي گروه هاي ض��د انقالب برای مقابله با 
اسالمی  شدن واقعی نظام جمهوری اسالمی در حول آن به وحدت رسیده بودند و توسط 
افرادي چون امیرانتظام و مقدم مراغه ای و با حمايت گس��ترده جاسوس��ان امريکايي و 

وابستگان داخلی آنها به اجرا درآمده بود. 

همه پرسی قانون  اساسی 
با توجه به تسخیر النه  جاسوسی توسط دانشجويان پیرو خط امام و به وجود آمدن جو 
انقالبی و وحدت اعجاب انگیز مردم کشور و از هم پاشیدن تشکیالت جاسوسی امريکا 
و رسوا و فلج شدن نیروهای مرتبط با آنان و نبود تبلیغات منفی در آستانه همه پرسی، 

1. صحیفه امام، ج10، ص294. 
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مردم کشور با رأی باال به قانون  اساسی آن را تأيید نمودند. 

مجلس شورای  اسالمی آخرین سنگری که ضد انقالب به فتح آن دل بسته بود! 
با شکست عوامل ضد انقالب و ضد اسالم و طرفداران مکاتب التقاطی در جلوگیری از 
همه پرسی جمهوری اسالمی و تش��کیل مجلس  خبرگان و تصويب اصل واليت فقیه و 
عدم توان آنها برای جلوگیری از همه پرس��ی قانون  اساسی، آنان توانستند در انتخابات 
رياست جمهوری يکی از عناصر جبهه  ملی را که منافقانه دم از اسالم و طرفداری از امام 

و انقالب اسالمی می زد به رياست جمهوری برسانند و به مرور بر گرد او تجمع نمايند. 
بنی صدر و همه طیف های غرب گرا و شرق گرای تجمع نموده در اطراف او، به تهاجمی 

همه جانبه برای تسخیر کرسی های مجلس شورای  اسالمی روی آوردند. 
در روز جمعه 24 اسفند 58 جمعیتی بالغ بر ده میلیون و پانصد هزار نفر در فضايی توأم 

با آرامش و امنیت، آرای خود را به صندوق ها ريختند. 
اين انتخابات آزادترين انتخابات در مقايسه با انتخابات گذشته بود و تمامی گروه ها و 
احزاب با تفکرات مذهبی و چپ و راست و لیبرال، در آن شرکت کرده و با وسايل گوناگون 
مواضع و ديدگاه های خود را مطرح نمودند و تمام گروه ها از شانس برابری برای راه يابی 
به مجلس برخوردار بودند. حساس��یت زمان، اختالف عقیده عمی��ق، وجود گروه هاي 
متنوع با تفکرات بسیار متضاد باعث گرديد که رقابت بسیار جدي  وجود داشته باشد. در 
حقیقت نتیجه اين انتخابات می توانس��ت نفوذ هر يک از اين جريان ها را در کشور و در 

میان مردم نشان بدهد. 

روز تعیین سرنوشت کشور به پا خیزید و به صندوق ها هجوم آورید 
امام طي پیام مهمي در روز 21 اسفند 58 با اظهار نگراني از تحرکات دشمنان اسالم، 
از مردم به خصوص جوانان خواستند تا به داوطلبان متعهد به قوانین اسالم رأي دهند.1 
نتیجه انتخابات با پی��روزی ائتالف بزرگ که در رأس آن حزب جمهوری اس��المی و 
روحانیت مبارز تهران، که پس از روشن شدن ماهیت بنی صدر و احساس خطر از جانب 
او برای انقالب از حمايت او خودداری کرده و در مقابل او صف بسته اند و ساير گروه ها و 
احزاب طرفدار امام و انقالب و منفردهای نزديک به آنها با 200 نماينده، نهضت  آزادی 
با حدود 20 نماينده، دفت��ر همکاری های مردم با رئیس جمه��ور 33 نماينده به پايان 

1. همان، ج12، ص178. 
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رس��ید و کاماًل مش��خص بود که رئیس جمهور که با فريب افکار عمومی توانسته بود به 
رياست جمهوری برسد، در تس��لط بر مجلس و همسو کردن آن با خود شکست خورده 
است و  نیروهای مارکسیست و منافقین به رغم سر و صدای فراوان نتوانسته بودند حتی 
يک نماينده به مجلس بفرستند و مجدداً اکثر کرسی های آن در اختیار ياران انقالب و 

امام قرار گرفته بود. 

اگر ما رأی نیاورده ایم، پس تقلب شده است 
نحوه برگزاري انتخاب��ات، مورد اعتراض نیروه��اي لیبرال و التقاط��ي و منافقین که 
بی پايگی خود در میان مردم را دريافته بودن��د، قرار گرفت و با بی صداقتی کامل وزارت 

کشور را متهم به تقلب در انتخابات نمودند. 
امام خمیني در پیام خود به مناسبت افتتاح مجلس فرمودند:1 

شما دوس��تان محترم، نماينده ملتي هس��تید که جز به اسالم بزرگ 
و عدالت الهي اسالمي فکر نمي کند و انتخاب ش��ما براي پیاده نمودن 

عدالت اسالمي است.
افتتاح مجلس در روز 13 رجب )هفتم خرداد( که سالگرد شهادت مرحوم شهید شیخ 
فضل اهلل نوری نیز بود، بسیار پرمعنا بود و برای دش��منان انقالب پیام های زيادی در بر 

داشت! 

طرح الیحه  قصاص و مخالفت ضد انقالب وابسته به بیگانگان با آن
با نزديک شدن تاريخ افتتاح مجلس شورای  اسالمی، شورای عالی قضايی با تعیین پنج 
فقیه آيات عظام آقايان بهشتی، جوادی  آملی، قدوسی، موسوی  اردبیلی و ربانی املشی، 
آنان را موظف نمود که »اليحه  قصاص« که برآمده از قرآن و شريعت باشد را تهیه و پس 

از تصويب دولت، در قالب يک اليحه به مجلس شورای  اسالمی تقديم نمايند. 
کلیه گروه ها و جناح های ضد انقالب پس از ناامیدی در کس��ب کرس��ی های مجلس 
شورای  اسالمی که آخرين امید آنها بود به بهانه ارايه اليحه  قصاص به مجلس زير سايه 
حمايت رئیس جمهور بنی صدر به مخالفت  صريح و مستقیم با آن و در حقیقت با اسالمی 

شدن قوانین که اتمام راه مرحوم شهید شیخ فضل اهلل نوری بود، می پردازند. 
از جمله مجدداً يکصد نفر از حقوق دانان و قضات دادگستری که در تابستان سال قبل، 

1. همان، ص361. 
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کنگره وکالی دادگستری را تش��کیل داده بودند در بیانیه ای که در تاريخ 30 فروردين 
1360 در روزنامه انقالب اسالمی منتشر شد، به مخالفت با اين اليحه برخاسته و خواهان 

تجديدنظر کلی در آن می شوند. 
اينان همان عناصری بودند که به رهبری حس��ن نزيه و رحم��ت اهلل مقدم مراغه ای و 
هدايت اهلل متین دفتری، در خرداد 58 با تشکیل مجلس  خبرگان به مخالفت برخاسته 
بودند و قوانین  اسالمی را قابل پیاده ش��دن و اجرا نمی دانستند. اما  اينک در خرداد 59 
به دلیل يافت شدن اسناد ارتباط و جاسوس��ی اين افراد برای امريکا و افشای آن توسط 
دانش��جويان پیرو خط امام از صحنه سیاس��ت حذف و عناصر جديد و هم فکر ديگری، 

سردمدار  اين جريان شده بودند. 
اين افراد مدعی شده اند که نظام کیفری اسالم با ش��رايط جامعه تناسب ندارد و الزم 
اس��ت در آن اجتهاد نو صورت پذيرد و اليحه  قصاص دارای اش��کاالت جدی حقوقی، 
اخالقی و نقايص فقهی می باش��د و بدون توجه به نظريات حقوقدانان و دس��تاوردهای 

علمی جرم شناسی و جامعه شناسی تنظیم شده است.
و در ادامه جبهه  ملی که يکی از عناصرش��ان با فريبکاری به رياست جمهوری رسیده 
است، همگام با تمام عناصر ضد انقالب و منافقین که در زير پوشش او متشکل شده اند، 
به مخالفت با اليحه  قصاص برخاسته و در مقابل حضرت امام و انقالب و مردم مسلمان 

و خواسته های آنان  صف بندی می کنند. 

تشکیالت نوین قضایی بر اساس تعالیم مقدس اسالم 
امام در حکم انتصاب آيت اهلل بهشتی به رياس��ت ديوان عالی کشور در 4 اسفند 58 بر 
»ضرورت  ايجاد تشکیالت نوين قضايی بر اساس تعالیم مقدس اسالم« تأکید ورزيدند 
و آيت اهلل بهشتي هم با علم به مشکالت و مخالفت هاي فراوان پیش رو، قاطعانه در اين 

راه قدم برداشتند.

ارایه الیحه  قصاص و تیرهای مسموم تهمت و افترا 
شايد به جرئت بتوان ادعا کرد طی دوران چندساله مظلومیت و ترور شخصیتی شهید 
بهشتی توسط دش��منان، کمتر زماني مانند بهار س��ال 1360 يعنی زمان ارايه اليحه 
 قصاص اسالمی، ايشان در معرض هجوم تیرهای مسموم تهمت و افترای  اين بی اعتقادان 
به اسالم و مجذوبان مکاتب ش��رقی و غربی و اصحاب مکر و شیطنت قرار گرفتند. لکن 
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تهاجم تبلیغاتی فلج کننده آنان و حامیان بین المللی آنان کمترين تأثیری در اراده بلند 
آن عالم متخلق به اخالق الهی نداشت. دانش گسترده آن فقیه دانشمند و زمان شناس و 
متفکر مردمی و عاشق معنويت اسالمی و انقالبی صادق و مطلع از مبانی روشن عدالت 
اسالمی، موجب شده بود که ايش��ان با قاطعیت و متانت و اخالق و شجاعتی بی نظیر و 
بدون هیچ گونه ترديد به دفاع مس��تدل و منطقی از احکام قضايی اسالم و طي مراحل 
قانوني اجرايي شدن آن بپردازند و بی پروا بر اجرای دقیق احکام اسالم پافشاری نمايند 
و بر مدار رضايت عامه مردم مس��لمان و فداکار که خواهان پیاده شدن احکام اسالمی و 

عدالت علوی در کشور بودند، حرکت نمايند و به جوسازی ها بی اعتنا باشند. 
ايشان در مصاحبه ای مطبوعاتی در 7 اسفند 59 به شبهه افکنی ها علیه اليحه  قصاص 

چنین پاسخ دادند: 
صريحاً می گويیم نظام حقوق مدنی و جزايی جمهوری  اسالمی ما بر 
پايه تعالیم اس��الم خواهد بود. به اجتهاد زنده و پويا در زمینه قوانین و 
مقررات سخت معتقديم اما آن اجتهاد زنده و پويايی که با شناخت فقه 
اسالمی انجام پذيرد، نه آنچه ديگران با معلومات سطحی از فقه اسالمی 

درباره جهان بینی و معارف اسالم بسازند و بپردازند. 

دعوت به راهپیمایی علیه اسالمی  شدن قوانین و الیحه  قصاص 
جبهه  ملی پر س��ر و صدا و کم جمعیت که در مراحل گوناگ��ون انقالب اعضای آن در 
مقابل انقالب و امام و ملت ايران و به نفع بیگانگان وارد عمل شده بودند، با رئیس جمهور 
ش��دن بنی صدر پیرامون او تجمع نمودند تا برای رسیدن به اهداف خود از هم جبهه ای 

خود استفاده نمايند. 
آنان مصمم بودند که از اسالمی  شدن قوانین و برپايی نظامی اسالمی که به دلیل داشتن 
پشتوانه مردمی استقالل واقعی را دنبال کند و دست بیگانگان و بیگانه انديشان را کوتاه 
کند، جلوگیری نماين��د و افکار و عقايد خود را که افکاری مبتنی بر مبانی اومانیس��تی 
عرفی گرايانه و مخالف با حاکمیت قوانین  اسالمی بود و خواهان همزيستي مسالمت آمیز 

با ابرقدرت ها و کسب رضايت آنان بود را بر اکثريت ملت  ايران تحمیل نمايند.
آنان خود را عقالی قوم و آگاه به تمام مسائل عصر و مصالح ملت  ايران تصور می کردند 
و مردم  ايران و رهب��ران مردمی آنان را شايس��ته آزاد بودن و شايس��ته انتخاب کردن 
نمی دانستند و خود را قیم آنان می پنداشتند و لذا به خود حق می دادند در برابر خواست 
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آنان که اسالمی  شدن نظام و پیاده شدن قوانین  اسالمی و تشکیل يک نظام نه شرقی و 
نه غربی بود، بايستند و در  اين راه از پشتیبانی ابرقدرت ها به خصوص امريکا نیز برخوردار 

بودند. 
همزمان با عزل بنی ص��در از فرماندهی کل قوا، قرار بود در جلس��ه روز 26 خرداد دو 

فوريت طرح بررسي کفايت سیاسي رئیس جمهور به بحث و رأي گیري گذارده شود. 
جبهه  ملی طي اعالمیه اي که بهانه آن نفي و حمله شديد به اليحه قصاص که چند ماه 
قبل تقديم مجلس شده بود، مردم را به بهانه مخالفت با اليحه  قصاص به يک راهپیمايي 

در عصر روز 25 خرداد 1360 فراخواند. 
اين راهپیمايی در حقیقت قیام و شورش، در برابر تصمیمات رهبران انقالب به خاطر 
حذف بنی صدر و ضد انقالب مرتبط با بیگانه از صحنه سیاس��ی کش��ور و جلوگیری از 

سوء استفاده منافقانه آنان از قدرت برای سرنگونی نظام جمهوری  اسالمی بود. 
تمامی گروهک های ضد انقالب از جمله گروهک منافقین نیز با جبهه  ملی هماهنگ 
ش��ده بودند. راهپیمايی، به زعم آنان می توانس��ت جرقه ای برای سلس��له شورش های 
خشن و برپايی جنگ مسلحانه فلج کننده علیه نظام باشد. توهم وحدت همه گروهک ها 
و همه احزاب در پشت سر بنی صدر و توهم داشتن حمايت مردمی و نیز تصور حمايت 
ابرقدرت ها از آنها، رسیدن به آمال و آرزوهای ديرينه و کسب قدرت را برای آنان ظاهراً 
در دسترس قرار داده بود و همین باعث شد که احتیاط و حزم را نیز از دست بدهند و به 

قوانین  اسالمی نیز علناً بتازند. 
آنان در اعالمیه ديگری، از  اين اليحه با عنوان »اليحه غیر انسانی قصاص« نام برده و 
آن را ناسازگار با آزادی و کرامت انسانی دانسته و مردم را علیه سیاست های نظام دعوت 

به شورش نموده بودند.
قانون قصاص، از  آيات صريح قرآن برگرفته شده بود و مخالفت با آن، مخالفتی علنی با 
قرآن بود. آنان با اهانت به احکام  اسالمی و قرآن کريم می خواستند که با تحريک امام و 
مردم مسلمان و برانگیختن واکنش شديد آنان، موجبات خشونت گسترده ای را فراهم 
آورند و به درگیری های گس��ترده خیابانی دامن بزنند و جنگ مس��لحانه طراحی شده 
جبهه متحد ضد انقالب و حامیان س��لطه طلب جهانی آنان را توجیه و آغاز نمايند. اما 
نفی و اهانت به يک امر ضروری دين برای پنهان داشتن هدف اصلی، بزرگ ترين اشتباه 

آنان بود. 
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صدور حکم ارتداد جبهه  ملی در صورت اصرار و پافشاري بر نفي حکم ضروري 
قصاص 

اين بار نیز هوشیاری و قاطعیت امام و آشکار نمودن چهره ضد قرآن و ضد اسالم جبهه 
 ملی موجب حذف همیشگی اين جريان از صحنه سیاسی کشور شد.

امام خمینی، صبح آن روز در سخنرانی پر شور و مفصل و رسواکننده خود نقاب از چهره  
اين توطئه گران فريب کار برداشته و به رسوايی  آنان پرداختند و در میان اعجاب طراحان 
توطئه، پاس��خی قاطع و کوبنده و برخاسته از فرهنگ اس��المی به  آنان دادند. پاسخی 
که آنان اصاًل به مخیله ش��ان خطور نمی کرد؛ يعنی صدور حکم »ارتداد« جبهه ملی در 
صورت اصرار و پافشاري بر نفي حکم ضروري قصاص! امام چهره مصدق را که در زرورقی 
از مبارزه ضد استعماری و تقدس»رهبر ضد اس��تعماری« بودن و طرفداری دروغین از 
دموکراسی، پوشیده شده بود و کسی جرئت نداشت به شخصیت حقیقی او نزديک شود 
و نقاب از چهره او و خطاهای وحشتناك و مواضع ضد اسالمی و روحیه انحصارگرايانه و 
ديکتاتورمآبانه او بردارد، روشن کرده و خطر او و افکار ضد اسالمی و ضد روحانیت او و 

پیروان و شاگردان مکتب او را آشکار می سازند:1 
در  اين راهپیمايی مسلمانان را دعوت کرده اند که در مقابل قرآن و در 
مقابل احکام ضروريه اس��الم قیام کنند! من از آن ريشه هايش می دانم، 
يک گروهی که از اولش باطل و با اس��الم و روحانیت اس��الم سرسخت 
مخالف بودند. اولش هم وقتی که مرحوم  آيت اهلل کاشانی ديد که  اينها 
دارند خالف می کنند و صحبت کرد،  اينها به يک سگی نزديک مجلس 

عینک زدند و اسمش را »آيت اهلل« گذاشتند! 
اين در زمان آن بود که  اينها فخر می کنند به وجود او. او هم ُمسلم نبود. 
من در آن روز در منزل يکی از علمای ته��ران بودم. من به آن آقا عرض 
کردم که  اين ديگر مخالفت با شخص نیست،  اين سیلی خواهد خورد و 

طولی نکشید که سیلی را خورد و اگر مانده بود، سیلی بر اسالم می زد.
 اينها تفاله های آن جمعیت هستند که حاال قصاص را، حکم ضروری 

اسالم را، »غیر انسانی« می خوانند. 
و در نهايت امام خمینی)ره( با شجاعت بی نظیر، حکم خدا در مورد آنان را بیان نمودند 
و جبهه  ملی را »مرتد« اعالم کردند و چهره واقعی آنان را برای مردم روشن کردند و  اين 

1. همان، ج14، ص449. 
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گروه بی اصالت که بسان گذشتگان خود نه به اسالم معتقد بودند و نه به ملیت متعهد، از 
امام به عنوان مرجعی که حکم اسالم را اعالم می دارد، سیلی خوردند.

دغدغه اصلی امام، خطی خطرناک تر از ارتداد! 
امام عتاب خود به جبهه  ملی را در چند جمله خالصه می نمايند و بیشتر به خطر مهمتر 
از ارتداد و کسانی که در لباس مذهب به انديش��ه های ناب اسالمی می تاختند و زمینه 
مغش��وش ش��دن افکار جوانان انقالبی و زمینه جذب آنان به مکاتب انحرافی را فراهم 

می آوردند و ضررشان از »مرتدين« و از »محاربین« بیشتر بود، پرداختند:1 
من به آنهايی که با جبهه  ملی و با منافقین و منحرفین پیوند کرده اند، 
کار دارم. شمايی که متدين هستید و مدعی تدين، چه توجیهی از  اين 
معنا داريد؟  آيا تکلیف شرعی فقط  اين است که مردم را دعوت کنید به 

شورش در مقابل دولت اسالمی و مجلس شورای اسالمی؟! 
آيا نهضت  آزادی هم قبول دارد آن حرفی را که جبهه  ملی می گويد؟

به دنبال س��خنان امام و صدور حکم ارتداد جبهه  ملی و اعالم مخالفت آنان با قرآن و 
احکام آن و اعالم  اينکه در تمام طول سلطنت  خاندان پهلوی چنین جسارتي به اسالم 
و قرآن نشده است،  آيات عظام گلپايگانی و مرعشی نیز در حمايت از امام بیان داشتند:2

اگر مسلمانی حکم قصاص را که صريح قرآن و ضروری دين است منکر 
شود، مرتد می شود.

از سوی ديگر نهضت  آزادی که با انتخاب رهبر خود به رياست دولت موقت در اطالعیه 
خود چنین گفته بود:

و از آنجا که به فرمان آيه ش��ريفه »اطیعوا اهلل و اطیعو الرسول و اولی 
االمر منکم« اطاعت از اين اوامر را وظیفه شرعی و عقیدتی خود به شمار 
می آوريم و از آنجا که بر طبق اصول واالی اس��الم و به خصوص مذهب 
ش��یعه که مرجعیت عالی آن به عنوان نیابت از ام��ام، حق عزل و نصب 

دارد... 
در بعدازظهر 25 خرداد اطالعیه ای صادر و صرفاً آنچه شايعه دعوت نهضت  آزادی به 
راهپیمايی می نامید را تکذيب کرد اما از موضع گیری صريح برای محکوم کردن جبهه  

1. همان. 
2. کیهان، 1360/3/26. 
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ملی و غیر انسانی نامیدن اليحه  قصاص، خودداری نمود. تداوم مخالفت نهضت  آزادی و 
رهبران آن و هم جبهه شدن آنان با ضد انقالب و حامیان جهانی آنان به خصوص در دوران 

جنگ تحمیلی نیز نهايت به »طرد« آنان توسط امام راحل منجر گرديد: 
نهضت به اصطالح آزادی صالحیت برای هی��چ امری از امور دولتی يا 
قانون گذاری ي��ا قضايی را ندارند و ضرر آنها، به اعتب��ار آنکه متظاهر به 
اسالم هستند و با اين حربه جوانان عزيز ما را منحرف خواهند کرد و نیز 
با دخالت بي  مورد در تفس��یر قرآن کريم و احاديث شريفه و تأويل های 
جاهالنه موجب فساد عظیم ممکن است بش��وند، از ضرر گروهک های 
ديگر حتی منافقین اين فرزندان عزيز مهندس بازرگان، بیشتر و باالتر 

است.1 
منافقین نیز که نوك پیکان تهاجم جبهه متحد ضد انق��الب بوده و با عزل بنی صدر، 
اعالم جنگ مس��لحانه با نظام اس��المی نموده بودند با حکم »محارب بودن« دستگاه 
قضايی روبه رو گرديدند و با قیام سیل بنیان کن مردم و برای همیشه از صحنه سیاست 

نظام جمهوری اسالمی حذف گرديدند. 

1. صحیفه امام، ج 20، ص481. 
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پژوهشي پیرامون تاریخ تحلیلی- انتقادی جریان 
اصالح طلبی در جمهوری اسالمی ایران 

بخشاول:»زیرساختهاینظرینیروهایاصالحطلب«

مهدیجمشیدی1
چکیده 

در این مقاله، هویت فکری اصالح طلبی سکوالر، دالیل دگردیسی آنها و ساز و كارهاي نظري 
اصالح طلبي س��کوالر براي گذار از تفکر امام خمیني، بازخوانی شده است. در بخش نخست 
مشخص شده كه مقصود اصالح طلبان از اصالح طلبي و دموكراتیزاس��یون، زدودن منشأ و 
خاستگاه دیني نظام سیاسي و نشاندن تلقي سکوالریس��تي به جاي آن بوده است. در تلقی 
اصالح طلبانه، جمهوري اسالمي از نظر منبع تحصیل مشروعیت سیاسي، وابسته به »مردم« 
است نه »خداوند«. از این رو، الزمه  تحقق دموكراسي مورد نظر اصالح طلبان، سکوالریسم است. 
اصالح طلبان به منظور دستیابي به جامعه  دموكراتیك و سکوالریستي مورد نظر خود، چاره اي 
نداشتند جز آن كه ماهیت نظام سیاسي را استحاله كنند. از این رو، پروژه  اصالح طلبي، »بازگشت 
به انقالب« یا »حركت در مسیر انقالب« نبود، بلکه در حقیقت، منحرف ساختن نظام سیاسي 

از مسیري بود كه انقالب اسالمي و امام خمیني )ره( ترسیم كرده بود.
کلیدواژهها:انقالب اسالمی، اصالحات، دموكراسی، مشروعیت، والیت فقیه 

1. نویسنده و محقق 
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مقدمه 
اصالح طلبان، خود چه تعریفي از »اصالحات« داش��ته و تلقي و برداش��ت آنها بر چه 
بنیان هاي فلسفي و اعتقادي استوار بوده اس��ت؟ اگر بتوانیم به چنین شناخت و دركي 
از اصالح طلبان دس��ت یابیم، آن گاه مي توانیم به این پرسش نیز پاس��خ بدهیم كه آیا 
»گفتمان اصالح طلبان« در امتداد گفتمان انقالب اسالمي و امام خمیني )ره( قرار داشته 
یا انحراف از آن بوده است؟ نخس��ت باید به این واقعیت توجه كنیم كه اصالح طلبان با 
وجود اشتراكات و همسویي هاي روشن نظري و عملي با یکدیگر، در پاره اي از رویکردها، 
اختالفاتی با یکدیگر داشته اند. به بیان دیگر، اصالح طلبي هیچ گاه یك »جریان معرفتي 
و سیاسي همگون و یکدست« نبوده ، بلکه دست كم كنشگران و حامالن اصالحات، در 

دو طیف قرار مي گیرند.1
یکم؛ طیف »اصالح طلبان سنتي«2 كه- در مقایسه با طیف دوم- شکاف فکري كمتري 
با گفتمان انقالب اسالمي و امام خمیني )ره( دارد و عمدتاً »مجمع روحانیون مبارز« و 

»حزب اعتماد ملی« را در بر مي گیرد.
دوم؛ طیف »اصالح طلبان سکوالر«3 كه جریان افراطي و تندروي اصالحات را تشکیل 
مي دهد و شامل احزابي از قبیل »سازمان مجاهدین انقالب اسالمي« و »جبهه  مشاركت 

ایران اسالمي« و همچنین بسیاري از روشنفکران اصالح طلب حلقه كیان مي شود.
اگرچه هر دو طیف در دهه  اول انقالب )دهه  ش��صت(، داراي تفکرات چپ گرایانه  تند 
و تیزي بوده اند، اما پس از خانه تکاني در اندیش��ه ها و افکار خود در سال هاي پایاني این 
دهه، رویکرده��اي كاماًل متفاوت��ي را برگزیدند؛ به ویژه، طیف دوم ك��ه »رادیکال هاي 
تجدیدنظرطلب«، »ساختارشکنان«، »لیبرال هاي تندرو« و... نیز خوانده شده اند، دامنه 
و عمق تجدیدنظرطلبي خود را در اصول و ارزش هاي انقالب اس��المي بسیار گسترش 
دادند و تقریباً در نقطه مقابل تفکرات خود در دهه  شصت قرار گرفتند.4 در این بخش و 

1.  حسین كچوئیان، كند و كاو در ماهیت معمایي ایران؛ جهاني سازي، دموكراسي سازي و جامعه شناسي سیاسي 
ایران، قم، مؤسسه بوستان كتاب، 1383، ص4٦. 

2. Traditional reformers
3. Secular reformers

4. آنچه به عنوان چپ مذهبی در ایران فعالیت داشته، تا قبل از ورود به فضای فکری انقالب سال 1357، روایت 
دینی چپ كالسیك بوده است و به اس��تثنای خداباوری و پاره ای نتایج عام آن، به طور كلی با آن اندیشه تطابق 
داشته، بلکه در مواردی آنچه را به عنوان ایدئولوژی خود مطرح می كرده، چیزی جز تفسیری مطابق دیدگاه چپ از 
متون و سنت های دینی نبوده است. با ورود به گفتمان فکری � سیاسی پس از انقالب، چپ مذهبی با چپ كالسیك 
فاصله گرفت و با استمداد از فهم خاصی از دین، گرایش سیاسی و فکری متفاوتی راپدید آورد. مرتضي مردی ها، 

»میراث چپ مذهبي«، راه نو، 1377، ش3، ص8. 
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بخش هاي بعدي پژوهش پیش رو، این مدعا به اثبات خواهد رسید.
با وجود این كه محم��د خاتمي، عضو »مجم��ع روحانیون مبارز« ب��ود و در هفتمین 
انتخابات ریاس��ت جمهوري، از حمایت هاي گروهي و حزبي آنها برخوردار شد، به نظر 
می رسد تعلق خاطر بیشتري به طیف سکوالریست ها داشت. او در طول دوران اصالحات، 
همواره از فعالیت روزنامه هاي زنجیره اي )كه اغلب وابسته به این طیف بودند( پشتیباني 
كرد و در نهمین انتخابات ریاست جمهوري، از كاندیداي آنها )مصطفي معین( دفاع كرد، 

نه از كاندیداي طیف سنتي )مهدي كروبي(. 
طیف سکوالریست ها پس از دوم خرداد، به سرعت توانستند این تحول را به نفع خود 
مصادره كنند و ادعاي نمایندگي كلیت آن را مطرح سازند، به صورتي كه طیف سنتي 
به حاشیه رانده شد. بدین سبب، منطقی به نظر می رسد كه باید از زاویه نگاه طیف دوم 

)طیف اصالح طلبان سکوالریست( اصالحات را شناخت.
با این كه اصالح طلبان طي هش��ت س��ال )84-137٦( در حاكمیت سیاسي حضور 
داش��تند و بخش هاي مهمي از آن )دولت و مجلس( را به تصرف خود درآوردند، اما آنها 
هیچ گاه به صورت دقیق، مشخص و جمعی مشخص نکردند كه مراد آنها از »اصالحات« 
چیست. حتي پس از سپري ش��دن این دوره نیز معناي »اصالحات« در هاله اي از ابهام 
باقي ماند و نظر واحدی درباره  آن ابراز نشد و در واقع »طراحان این آرمان و شعار، برای 
توضیح و تبیین منظور خود و روشن كردن ابعاد مختلف آن، تالش چندانی نکرده اند.«1 
هنوز هیچ تعریف مشخص و مشتركي از اصالح طلبي در میان نیروها 
و كنش��گران مدعي آن، وجود ندارد. این نقیصه  بزرگ، آن گاه بیش��تر 
خودنمایي مي كند كه به یاد بیاوریم بیش از ده سال )یك دهه( از دوم 
خرداد به عنوان آغاز جنبش اصالح طلبي مدرن ایران مي گذرد، اما در 
تمام این مدت، هیچ فرد، مقام، دولتمرد، نماینده  مجلس، روش��نفکر و 
حزبي، كمترین تالشي براي ارائه یك تعریف روشن از این واژه و رایزني 
براي جلب توافق تمام یا الاقل بخش��ي از آنهایي كه خود را اصالح طلب 
مي خوانند، بر سر آن انجام نداده و به نظر هم نمي آید چنین اراده اي در 

درون این جریان وجود داشته باشد.2 

1. علیرضا شجاعی زند، »اصالحات و پرسش هاي اساسي«، اصالحات و پرسش هاي اساسي؛ مجموعه مقاالت، 
تهران، ذكر، 1380، ص1٦7. 

2. محمدرضا یزدان پناه، »لزوم تعریف اصالح طلبي ایراني«، كارگزاران، 1387، ش157، ص8.
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1. غایت اصالح طلبی سکوالر؛ بازگشت »به« انقالب یا برگشت »از« انقالب 
اهداف اصالح طلبان چه بود؟ آیا آنه��ا تنها به دنبال جایگزیني مس��ئوالن و تعویض 
اش��خاص بودند یا درصدد تغییر سیاس��ت ها و حت��ی فراتر از این، ساختارش��کنی نیز 
بودند؟ اهداف اصالح طلبي چه روش هایي را برمي تابید؟ س��ؤاالتي از این دست، داراي 
پاسخ هاي متنوع و متعارضي ست؛ چرا كه اصالح طلبان حتي درباره  معناي اصالح طلبي و 
اصالحات، با یکدیگر توافق نداشتند و ندارند. محمد خاتمی در اغلب نوشته ها و گفته های 
خویش و از جمله در »نامه ای برای فردا«، بیش از هر چیزی بر مفهوم »دموكراس��ی« 
و »مردم س��االری« و مفاهیم معارض با آن، از قبیل »استبداد« و »خودكامگی« تأكید 
می كند و می نویسد: »گذشته ما، گذشته ای استبدادزده است و استبدادزدگی، درد مزمن 
و مش��ترک جامعه ما اس��ت. عدم تأمل در این درد بزرگ تاریخی، همه  ما را به بی راهه 

خواهد برد.«1 و »درد جانکاه ملت ما، خودكامگی و استبداد بوده است.«2
در تناسب با نظر یادشده، وی غایت پروژه  اصالحات را این چنین ترسیم می كند:

دوم خرداد از دل انقالب اسالمی و با وفاداری به آرمان های اصیل آن و 
به  ویژه، با تکیه بر جنبه  مردم ساالرانه  نظام و تأكید بر تن دادن به لوازم 
آن و نگاه  داشت حق و حرمت مردم و راهگشا به سوی آزادی های اساسی 
و اصالحات در همه  عرصه ها و ساختارهای اقتصادی، علمی، اجتماعی 

و روابط خارجی برآمد.3 
در تلقی و تفسیر خاتمی، »دین« از كانون و متن گفتمان انقالب اسالمی به حاشیه و 
زمینه رانده شده اس��ت؛ در حالی كه مردم ایران در جریان نهضت اسالمی خویش، اوالً 
و اصالتاً خواهان برقراری حاكمیت اسالم و ارزش های اسالمی بودند و سایر خواسته ها 
و آرمان های ش��ان را در امتداد و در طول این خواس��ته، معنا می كردند. از آنجا كه روح 
حاكم بر انقالب اسالمی، اسالم بوده و به همین دلیل، این انقالب، »انقالب اسالمی« نام 
گرفت؛ در واقع، هدف عمده و كلیدی انقالب ای��ران، برقراری »جامعه توحیدی« بوده 
است، نه »جامعه  دموكراتیك«. از این جهت، تردیدی وجود ندارد كه خاتمی گفتمان 
انقالب اسالمی و نظام برآمده از آن را به واسطه  تغییر دال مركزی، تحریف كرده است. 
البته باید اضافه كنم كه در گفتمان خاتمی، نه تنها »اسالم«، دال مركزی نیست، بلکه 
حتی گاه، دال حاشیه ای نیز نیست؛ چرا كه در كنار مفاهیم دال گونه ای همچون آزادی، 

1. سید محمد خاتمی، نامه اي براي فردا، تهران، مؤسسه خانه فرهنگ خاتمي، 1383، ص10. 
2.. همان، ص35. 
3. همان، ص22.
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مردم س��االری، قانون م��داری، حقوق، 
جامعه  مدنی، نقد قدرت و...، اثری از آن 
به چشم نمی خورد. در این نامه، خاتمی 
به دین ارجاع می دهد، ولی تحلیل سایر 
گفتارهای او نش��ان می دهد كه او، تلقی 
و تفس��یر حداقلی از دین را در نظر دارد. 
به بیان دیگر، پیش فرض او این است كه 
دین واجد قرائت های متعددی است و او 
تنها از قرائت  دموكراتی��ك از دین دفاع 
می كند. بنابراین، م��ا نباید با این توجیه 
كه او از دین س��خن می گوید و یا از دین 

دفاع می كند، خود را بفریبیم.1
سعید حجاریان، مش��اور عالی رئیس 
دولت اصالحات و كسي كه او را به عنوان 

»مغز متفکر اصالحات« مي شناسند، معتقد اس��ت كه هویت اصالحات عبارت است از 
دموكراتیزاسیون:2

اصالح طلبي درجاتي دارد. خیلي ها معتقدند كه هنوز تعریف دقیقي 
از اصالحات ارائه نشده اس��ت. در تعریف شخص من، اصالحات كاماًل با 
مفهوم دموكراتیزاس��یون هم پوش��اني مي كند. اصالحات دنبال كردن 
پروژه  دموكراتیك سازي است. حاال بعضي ها تندتر و عده اي كندتر این 

اهداف را پي مي گیرند.3 
وي در تش��ریح پ��روژه  دموكراتیزاس��یون، بر روی دو ج��ز اصلی س��ازنده  آن، یعنی 

»جمهوریت«4 و »مشروطیت«،5 انگشت می نهد و مي گوید: 

1. خاتمی در اوایل دهه  هفتاد، چنین نگرشی نداش��ت. او مطابق امام خمینی، به محوریت و مركزیت اسالم در 
گفتمان انقالب اسالمی قائل بوده است: »آنچه در كانون توجه امام و باور امام قرار دارد، خود اسالم است و در همه 
حال و همه جا، امام به هیچ  چیز جز اس��الم و تکلیف الهی نمی اندیشند.« س��ید محمد خاتمی، بیم موج، تهران، 

مؤسسه سیماي جوان، 1372، ص29-30. 
2. Democratization

3. سعید حجاریان، »اصالحات، احیاي انقالب بود«، شهروند امروز، 138٦/11/14، ص٦2. 
4. Republicanism
5 Constitution

اگرچه دو طیف »اصالح طلبان سنتي« 
و »اصالح طلبان سكوالر« در دهه  اول 
انقالب )دهه  شصت(، داراي تفكرات 
چپ گرایانه  تند و تیزي بوده اند، اما پس 
از خانه تكاني در اندیشه ها و افكار خود 
در سال هاي پایاني این دهه، رویكردهاي 
كاماًل متفاوتي را برگزیدند؛ به ویژه، طیف 
دوم كه »رادیكال هاي تجدیدنظرطلب«، 
»ساختارشكنان«، »لیبرال هاي تندرو« 
و... نیز خوانده شده اند، دامنه و عمق 
تجدیدنظرطلبي خود را در اصول و 
ارزش هاي انقالب اسالمي بسیار گسترش 
دادند و تقریبًا در نقطه مقابل تفكرات خود 

در دهه  شصت قرار گرفتند 
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من ادعایم این است كه دوم خرداد را باید س��نتز و تركیبی از این دو 
راه ]جمهوریت و مشروطیت[ دانس��ت.]...[ از یك طرف ما نخبگان را 
داریم كه به دنبال تحدید قدرت از باال هس��تند، و از طرف دیگر بسیج 
اجتماعی و میلیونی از پایین كه زمینه  این نوع تحدید را فراهم می كند، 
پس تركیبی از »نخبگان« و »توده« این پدیده را به وجود آورده است.1 
در حالی كه جنبش مشروطیت تنها حامل عنصر مشروطیت بود، و انقالب اسالمی نیز 
در جست وجوی دستیابی به جمهوریت به وقوع پیوست، دو عنصر در جنبش دوم خرداد 
به یکدیگر متصل شدند و یك جریان سیاسی- اجتماعی دوسویه را شکل دادند، كه در 

یك سوی، نخبگان قرار داشتند و در سوی دیگر، توده های مردم: 
ما در صد س��ال اخیر، ای��ن دو راه را داش��تیم: راه »جمهوریت« و راه 
»مشروطیت«. آنها در جایي به  هم رسیده اند كه آن »دوم خرداد« است، 
یعني دوم خرداد، تركیبي از آن دو بوده اس��ت. از یك طرف جمهور را 
به صحنه كشاند با فشار آن بیست میلیون رأي از پایین و از طرف دیگر 
هم، نخبگاني پیراموني  شده در مقابل قدرت مطلقه، آلترناتیوي را مطرح 

كردند.2 
مشروطیتی كه حجاریان از آن سخن می گوید، بیش از هر چیز ناظر به تحدید »والیت 
فقیه« بود؛ به این معنا كه والیت فقه، به یك نهاد »مطلقه« و »فراقانونی« تبدیل شده 

است و این با روح قانون اساسی تعارض دارد:
]ما به[ دنبال محدود كردن ]والیت فقیه[ نبودیم، ]بلکه[ همان چیزی 
كه قانون اساس��ی می گفت ]را مطالبه می كردیم[. بحث ما این بود كه 

والیت فقیه، فراتر از قانون اساسی حركت نکند.3 
برخالف نظر او، از آنجا كه والیت فقیه در خود قانون اساسی، »مطلقه« تعریف شده بود، 
استفاده از اختیارات مربوط به خصوصیت مطلقه بودن والیت فقیه، هیچ گونه تعارض 
و تضادی با قانون اساسی ندارد. بنابراین، ارجاع دادن وی به قانون اساسی، بهانه و فریبی 

1. سعید حجاریان، انتخاب نو؛ تحلیل هایي جامعه شناسانه از واقعه دوم خرداد، »تالقي جمهوریت و مشروطیت«، 
تهران، طرح نو، 1378، ص50. 

2. همان، ص٦7-٦٦. 
3. سعید حجاریان، كالبدشکافي ذهنیت اصالح گرایان، »سوته دالن، گرد هم آمدند«، به كوشش حسین سلیمي، 

تهران، گام نو، 1384، ص٦1. 
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بیش نیست.1 
وی اضافه می كند كه در مقطع انتخابات ریاس��ت جمهوری، خاتمی را نسبت به نفی 
مطلقه بودن والیت فقیه و انکار نظارت اس��تصوابی ولی فقیه بر ق��وه  مجریه، تحریك و 

تشویق كرده بود:
من با آقای خاتمی شرط كرده بودم كه قبل از انتخابات، تفسیر خود را 
از قانون اساسی بیان كن، تفسیری كه بعد از انتخاب شدن می خواست 
در الیح��ه  تبیین اختیارات ریاس��ت جمهوری بی��اورد. اصل 57، اصل 
نظارت بر رهبری بر قوای سه گانه است. گفتم تفسیرت را از این اصل بگو. 
آیا این نظارت »اطالعی« است یا »اس��تصوابی«؟ در مورد قوه  قضائیه، 
استصوابی است، چون قاضی منصوب رهبری است. در مورد قوه  مقننه 
نیز اس��تصوابی اس��ت، چون از طریق ش��ورای نگهبان، مصوبات آن را 
كنترل می كند. اما در مورد قوه  مجریه چگونه اس��ت؟ در قانون چیزی 
نیامده]اس��ت[. به آقای خاتمی گفتم تو بیا این نظارت را اطالعی بکن. 
]...[ گفت: آقا! االن خطرناک است و در موقعیت انتخابات، مشکل ایجاد 
می كند و صالحیت مرا رد می كنن��د. گفتم اگر ردت كنند، این بهترین 
موقعیت برای ماست. ]...[ جواب داد نه. از آن موقع، موضع مان شکرآب 

شد.2و3 
غایت اصالح طلبي )دس��ت كم از نظر برخي از نخبگان فکری طراز اول اصالح طلبان( 
معطوف ب��ه مفاهیم��ي از قبیل دموكراس��ي4 بود. تا اینج��ا مي توان قض��اوت كرد كه 

1. جالب این كه خاتمی نیز پس از برگزیده شدن در انتخابات ریاس��ت جمهوری، ضمن دیداری با مقام معظم 
رهبری، تصریح كرده بود كه من به عنوان رئیس جمهور، تنها در چارچوب قانون اساس��ی با شما ارتباط و تعامل 
خواهم داش��ت؛ به این معنی كه اس��تفاده مقام معظم رهبری از اختیارات ناش��ی از مطلقه بودن والیت فقیه را 
»غیرقانونی« و »فراقانونی« دانسته بود. اما بعدها كه خاتمی با معضالت و تنگناهایی روبه رو شده بود، از رهبر معظم 

انقالب درخواست استفاده از همین اختیارات به اصطالح »فراقانونی« را كرده بود.
2. سعید هجاریان، همان، ص٦5-٦4. 

3. حجاریان عالوه بر این كه خاتمی را به مطرح كردن مطالبات و شعارهای ساختارشکنانه تحریك می كرد، به 
ایجاد اغتش��اش و تنش اجتماعی به عنوان ابزاری مؤثر در راستای اعمال فشار به نظام سیاسی معتقد بود و بدون 
به كارگیری آن، برنامه های خاتمی را ناكام و عقیم می انگاش��ت. برای نمونه، حجاریان تصریح می كند كه خاتمی 
برای به تصویب رساندن لوایح دو گانه  افزایش اختیارات ریاس��ت جمهوری در سال های پایانی دوره  دوم خویش، 

می باید بدنه  اجتماعی خود را به صحنه می كشاند:
»خاتمی بحث لوایح دوگانه را مطرح كرد كه نافرجام ماندنش قابل  پیش بینی بود. بدون فشار از پایین، طرح لوایح 
دوگانه، مفهوم نداشت. بعد هم كه خاتمی خودش گفت من یك تداركات  چی شدم.« سعید حجاریان، »اصالحات، 

احیاي انقالب بود«، همان، ص48.
4. Democracy
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اصالح طلبي تنها دربردارنده  پاره اندكي از اهداف و آرمان هاي »انقالب اسالمي« بود و 
پاره هاي جدي تر و محوري تر آن را به فراموشي سپرد. اما باید دید كه آیا همین »هدف 
تك س��احتي« )دموكراس��ي خواهي( نیز از نظر درون مایه و محتوا با تفکر و ارزش هاي 
انقالب اسالمي همخوان و منطبق بود یا این كه برداشت هایي از آن عرضه مي شد كه با 

تفکر سیاسي انقالب اسالمي و امام خمیني )ره( ضدیت داشت؟ 
حجاریان تصریح می كند كه گفتمان اصالحات مبتنی بر دموكراسی سکوالر1 و منقطع 

از مشروعیت الهی است:
بعد از دوم خ��رداد 7٦ اس��ت كه حاكمی��ت در ایران به ط��ور كامل 
ب��ه دو بخش تفکیك مي ش��ود. یك بخش ریش��ه مش��روعیت خود را 
در خواس��ت و رضایت مردم جس��ت وجو مي كند و خ��ود را در مقابل 
نهادهاي مدني برخاس��ته از فرآیندهاي دموكراتیك2 مسئول مي داند 
و از این رو، مش��اركت خودجوش و از پایین س��ازمان یافته را در عرصه  
سیاست جس��ت وجو مي كند. این بخش به تدریج توانسته است تمامي 
نهادهایي را كه به طور مستقیم توس��ط مردم انتخاب مي شوند، مانند 
ریاست جمهوري، مجلس شوراي اسالمي و شوراهاي اسالمي شهر را در 
اختیار بگیرد. اما بخش دیگري از حاكمیت، هم در تئوري و هم در عمل، 
بر انتصاب از سوي شارع تأكید مي كند و مشروعیت خود را بر نوعي انشاء 

نیابت و فرمان حکومتي از جانب معصوم )ع( استوار مي سازد.3
با این بیان، كاماًل روشن مي شود كه مقصود از اصالح طلبي و دموكراتیزاسیون، زدودن 
منشأ و خاستگاه دیني نظام سیاسي و نشاندن تلقي سکوالریستي به جاي آن است. در 
تلقی اصالح طلبانه، جمهوري اسالمي از نظر منبع تحصیل مشروعیت سیاسي، وابسته 
به »مردم« است نه »خداوند«. از این رو، الزمه تحقق دموكراسي مورد نظر اصالح طلبان، 
»سکوالریسم«4 اس��ت. این نظرگاه، كاماًل با آرمان انقالب اسالمي و تفکر سیاسي امام 

خمیني )ره( متضاد است. تفکر اصالح طلبان دیگر نیز بر سکوالریسم مبتني بود:
به نظر بنده، مبناي فقهي- كالمي ما در مسائل و موضوع هاي سیاسي، 

1. Secular Democracy
2. حجاریان در جایی می گوید: »من با تعبیر »جامعه  مدنی دینی« مخالفم؛ چرا كه در ذات جامعه  مدنی، عرفی 

بودن نهفته است.« 
3. سعید حجاریان، از شاهد قدسي تا شاهد بازاري: عرفي شدن دین در سپهر سیاست، تهران، طرح نو، 1380، 

ص12. 
4. Secularism
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متعلق به دنیاي گذشته اس��ت. در آن دنیا، مناسبات سیاسي انسان ها 
مبتني بر تابعیت م��ردم از حاكم عادل یا ظالم بوده اس��ت. در آن دنیا، 
حقوق اساسي انس��ان ها مطرح نبوده و ظلم و عدل هم معناي دیگري 
داشته است. عدل در آن دوران معنایي فردي و مبهم داشته است و عدل 
به آن معنا، به هیچ وجه نمي تواند اساس سازماندهي اجتماعي و سیاسي 

دموكراتیك قرار گیرد.1 
در قرائت دموكراتیك ]از اصل والیت فقیه در قانون اساسی[، حاكم، 
وكیل منتخب مردم است، قدرتش محدود به اختیارات و وظایف قانونی 
اساسی است، نظر و كالمش فصل الخطاب اصول عقاید، اخالق، احکام 

فقهی، تفسیر متن، تحلیل تاریخ و تشخیص موضوع نیست.2 
فقه توانایي پاسخگویي به معضالت داخلي و خارجي را ندارد.3 

اصالح طلبان به منظور دستیابي به جامعه  دموكراتیك و سکوالریستي مورد نظر خود، 
چاره اي نداشتند جز آن  كه ماهیت نظام سیاس��ي را استحاله، و نگرش سکوالریستی را 

جایگزین نگرش دینی كنند. در این راستا:
یکم؛ تالش كردند تا از انقالب اسالمي، تفسیري سکوالر- دموكراتیك عرضه كرده و 
غایت انقالب اسالمي را كه اسالم و اجراي احکام اس��المي بود، »دموكراسي سکوالر« 

معرفي كنند. 
دوم. نظریات سیاس��ي امام خمیني )ره( را یا تحریف و تفسیر به رأي كردند و یا آنها را 

تاریخمند و خاص شرایط اجتماعي و سیاسي دوره  حیات ایشان معرفي كردند.
سوم. اصرار ورزیدند كه اصولي از قانون اساسي- كه دموكراسی سکوالر را بر نمی تابند- 
باید مورد تجدیدنظر یا بازتفس��یر قرار بگیرد: »خواسته  محوري امروز به عنوان یکي از 
مهم ترین شاخص ها و روش هاي اصالح طلبي، همه پرسي درباره  قانون اساسي كنوني و 

اصول آن و اصالح قانون اساسي است.«4 
اصالح طلب��ان پذیرفته بودند كه جمهوری اس��المی ای��ران ظرفیت 
خوداصالحی را دارد. آنها اگرچه بر ابهامات و برخی تعارض ها در درون 

1. محسن كدیور، »دین، مدارا و خشونت«، كیان، س8، 1377، ش45، ص17. 
2. اكبر گنجي، تلقي فاشیستي از دین و حکومت: آسیب شناسي گذار به دولت دموكراتیك توسعه گرا، تهران، 

طرح نو، 1378، ص8. 
3. اكبر گنجي، »دولت دیني و دین دولتي«، كیان، همان، ص18. 

4. عماد الدین باقي، جنبش اصالحات دموكراتیك ایران، تهران، سرایي، 1383، ص472. 
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قانون اساس��ی موجود وقوف و اعتراف داش��تند، اما می پنداش��تند كه 
خاستگاه حکومت و نقش��ی كه رابطه  مردم در مشروعیت آن دارد، این 
امکان را فراهم می سازد كه تفسیری مردم ساالرانه تر از قانون اساسی را 

حاكم كرد و اصالحات را پیش برد.1 
سیسك معتقد اس��ت در پاسخ به این سؤال كه »آیا اس��الم با ارزش های دموكراتیك 
س��ازگار اس��ت یا خیر؟«، دو رویکرد وجود دارد: رویکرد لیبرال و رویکرد اسالم گرایانه 
)بنیادگرایانه(. وی ادامه می دهد كه س��نت لیبرال، تفس��یر موسع از نصوص مقدس را 
مجاز می شمارد، در حالی كه سنت اسالم گرا، به تفسیر مضیق و بازدارنده از متون دینی 
گرایش دارد. او می نویس��د قائالن به رویکرد »لیبرالیسم اس��المی«، تعالیم اسالمی را 
كاماًل با ارزش های دموكراتیك، سازگار تفسیر می كنند.2 او به عنوان جمله  پایانی كتاب 
خویش، به اصل و قاعده  مهمی اشاره می كند: »هر تفس��یری كه از اسالم و رابطه  آن با 
دموكراسی ]در كش��ورهای مسلمان[ غالب ش��ود، آنانی در نهایت پیروزند كه با تعابیر 
اس��المی، دیگران را متقاعد كنند، نه ب��ا تعابیر غربی«.3 این تحلی��ل، موقعیت و اقلیم 

ایدئولوژیك اصالح طلبان را به خوبی مشخص می كند.
تجدیدنظر و بازاندیشی در ارزش ها و اصول، مبتنی بر ایده  »هرمنوتیك« به عنوان یك 
پیش فرض نظری اس��ت. از نظر اصالح طلبان، این ایده در درجه  نخست مبین كیفیت 
فهم ما از دین است؛ به صورتی كه باید گفت می توان قرائت های مختلفی از دین داشت 

كه در برابر »قرائت رسمی از دین«، موضوعیت پیدا می كنند:
قرائت دین، در واقع همان قرائت متون دینی است و متون دینی را به 
گونه های متفاوت می توان فهم و تفسیر كرد و از همین جاست كه دین، 

قرائت های كثیر پیدا می كند.4 
در این راستا ادعا می شود كه مفسران وحی اس��المی، همیشه بر اساس پیش فهم  ها، 
عالیق و انتظارات خود از كتاب و س��نت، به تفس��یر آن پرداخته اند. در واقع، تفس��یر 
و اجتهاد عالمان دینی اس��الم نیز مش��مول یك اص��ل كلی از دان��ش »هرمنوتیك«5 

1. علیرضا علوی تبار، »به سوي آینده«، آفتاب، 1382، ش28، ص4. 
2. تیموتي سیسك، اسالم و دموكراسي: دین، سیاست، قدرت در خاورمیانه، ترجمه شعبانعلي بهرام پور و حسن 

محدثي، تهران، ني، 1379، ص35-3٦. 
3. همان، ص94. 

4. محمد مجتهد شبستری، نقدي بر قرائت رسمي از دین: بحران ها، چالش ها، راه حل ها، تهران، طرح نو، 1379، 
ص7. 

5. Hermeneutics
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اس��ت؛ یعنی اصل ابتناء تفسیر و فهم متون 
بر پیش فرض ها، عالیق و انتظارات مفس��ر. 
در این  باره، اس��تثنایی نیز در میان نیست.1 
فهمیده ش��دن متون، صددرصد به درست 
بودن پیش داشته ها و عالیق و انتظارات مفسر 
بستگی دارد. با مقدمات و مقومات غیرمنقح 
و سست، نمی توان معنای متن را صید كرد. 
مباحث دانش هرمونتیك است كه ضرورت 

تنقیح مقدمات و مقومات تفسیر متون اس��المی و خصوصاً اجتهاد را روشن می سازد و 
می تواند به تفسیر قابل  قبول اسالم در این عصر، یاری رساند.2 از نظر این عده، در كشور 
ما منظور از قرائت رسمی از اسالم، قرائتی است كه از تریبون های رسمی یا نیمه رسمی 
ابالغ می ش��ود.3 ماهیت قرائت اصالح طلبان��ه از دین، نمایانگر رویکرد سکوالریس��تی 

اصالح طلبان به دین است:
قرائت رس��می از دین هنگامی ظاهر ش��د كه پدیده ای به نام اس��الم 
فقاهتی به عنوان قرائت رس��می حکومتی، به تدریج پا به عرصه  وجود 
گذاشت. طرفداران این قرائت می گویند ]...[ دین اسالم، نظام های ثابت 
و جاودانه  سیاسی، اقتصادی و حقوقی دارد. ]به عنوان مثال معتقدند[ 
ش��کل حکومت از كتاب و سنت اس��تنباط می شود و مس��ئله  عقالنی 

نیست.4 
درباره ماهیت نظری و ایدئولوژیك اصالح طلبان، باید اضافه نمود كه آنها جامعه  ایران 
و تحوالت آن را در چارچوب یك نظریه  كالن وارداتی تحلیل می كردند. به عنوان مثال، 
حجاریان معتقد است كه جامعه  ما در مس��یر گذار از »سنت«5 به »تجدد«٦ است و این 
گذار، قهری و جبری است و از آن، گریزی نیست. او تصریح می كند كه از جامعه  امروز ما، 
»راززدایی« و »افسون زدایی« شده است؛ به این معنی كه از اندیشه و نگرش جمعی ما، 

امور قدسی و دینی، تا حدود زیادی، زدوده شده است: 

1. محمد مجتهد شبستری، هرمونتیك، كتاب و سنت، تهران، طرح نو، 1377.
2. همان، ص33. 

3. محمد مجتهد شبستری، نقدي بر قرائت رسمي از دین: بحران ها، چالش ها، راه حل ها، همان. 
4. همان، ص30. 

5. Tradition
6. Modernity

با اینكه اصالح طلبان طي هشت سال 
)٨٤-١٣٧٦( در حاكمیت سیاسي 
حضور داشتند و بخش هاي مهمي 
از آن )دولت و مجلس( را به تصرف 
خود درآوردند، اما آنها هیچ گاه به 
صورت دقیق، مشخص و جمعی 
مشخص نكردند كه مراد آنها از 

»اصالحات« چیست! 
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تجدد دوره ای از زندگی بش��ر اس��ت كه با اضطرار ش��روع ش��ده و به 
اضطراب ختم می شود. این امر در مورد كشورهای غربی صدق می كند 
و در مورد كش��ورهایی كه به گونه ای برون زا با تجدد مواجه شده اند، با 
اضطراری مش��دد رخ می نماید. ]...[ در ذات تجدد، نوعی عرفی شدن 
نهفته است، و سنت ما عمدتاً به وس��یله  دین، آبیاری شده است؛ لذا از 
همان آغاز، اضطرار به مفهوم دین زدایی برایمان حاصل آمد. ]... برخی 
اقتضائات[ ما را ناگزیر و ناچار و مضطر كرد تا پاره ای از مظاهر تمدن غرب 
را اخذ كنیم. ابتدا به خود می گفتیم ك��ه الضرورات تبیح  المحظورات و 
از باب اكل میته، به مقدار سد جوع، از تمدن غرب بهره می بریم؛ مادام 
كه این ضرورت وجود داش��ته باش��د، اما بعد از رفع اضطرار این كار را 
ترک خواهیم كرد. اما كم كم دیدیم كه اضطرار برطرف نش��د و ماندگار 
شد. ]...[ ما همیشه عادت داش��تیم كه در سلسله  اس��باب، همواره به 
علت ناآشنایی مان با علل پدیده ها، چه اجتماعی و چه طبیعی، همواره 
سبب قریب را متصف به امور قدسی می كردیم؛ مثاًل باران كه می بارید، 
می گفتیم كه فرش��تگانی مأمورند كه قطرات باران را به زمین برسانند. 
]...[ اما امروز از جهان طبیعی و اجتماعی ما راززدایی ش��ده اس��ت و با 
مشخص شدن علت باران و غیره، از جهان ما افسون زدایی صورت گرفته 
اس��ت و تنها مانده اس��ت علت العلل كه خداباوران آن را به خدا نسبت 
می دهند. ]...[ اضطرار متعلق به دوران گذار از سنت و تجدد است. ]...[ 
منتقدان تجدد در ایران می خواهند با توسل به اضطراب ناشی از تجدد، 
نوعی حربه برای مقابله با نفس تجدد پیدا كنند و اضطرار خود را پنهان 
نمایند و این تقلب و فریبکاری را انجام می دهن��د. آنها به جای این كه 
بگویند ما مضطریم كه بعضی وجوه تج��د د را با همه لوازمش بپذیریم، 
با توسل به منتقدان دوران تجدد می خواهند وضعیت دشوار خود را در 

نفی تجد د توجیه كنند.1
تحلیل گرانی از این دست می گویند مشکل جامعه  ما با اصل تجدد نیست، بلکه ناشی از 
نابهنگام بودن آن )فراهم نبودن مقدمات( و یا پرشتاب بودنش است. ما انکار نمی كنیم 
كه در شرایط اضطرار قرار داریم؛ به این معنی كه چون تئوری ها و ساختارهای اجتماعی 

1. سعید حجاریان، »اضطراب و اضطرار تجدد«، مهرنامه، 1390، ش19، ص94. 
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متناس��ب با این عصر را تولید نکرده ایم، مجبور به اقتباس از غرب ش��ده ایم؛ اما امروز 
می خواهیم در این اقتباس، تجدیدنظر كنیم. از س��وی دیگر، اضط��رار به معنی تأیید 
قرار داشتن جامعه  ایران در مسیر گذار از سنت به تجدد نیست؛ چون نوع اضطرابی كه 
ما تشخیص داده ایم، متفاوت با غربی ها اس��ت. از این رو، تالزم منطقی ای میان این دو 
وجود ندارد. همچنین نباید این واقعیت را نادیده گرفت كه اضطراب ناشی از تجدد نشان 
می دهد كه این پروژه، كامیاب و خوش فرجام نبوده است، بنابراین، تکرار آن از سوی ما 

معقول نیست. 
جالیی پور نیز در همین چارچوب می اندیشد. او در یادداشت كوتاهی با عنوان »مدرن 
شدن و نقشه  راه: چارچوبی برای فهم بهتر زمینه های تحول جامعه  پیشامدرن به مدرن 
با اشاره به ایران«، به پنج زمینه  مؤثر بر تحول جامعه  پیشامدرن به مدرن در غرب اشاره 
كرده است كه عبارت اند از: رنسانس1 در قرون چهاردهم تا شانزدهم كه متضمن بازگشت 
به انسان گرایی2 تمدن یونان بود؛ نهضت اصالح دینی از قرن شانزدهم به بعد كه با عنوان 
پروتستانتیسم3 بر ضد كاتولیسم شکل گرفت؛ نهضت روشنگری4 در قرن هجدهم كه 
عقل گرایی5 را مطرح كرد؛ انقالب صنعتی٦ در قرن نوزدهم كه تکنولوژی را محقق نمود 
و در نهایت، انقالب های سیاسی.7 او ادعا می كند كه »ایران در تاریخ معاصرش، تجربه  

پنج زمینه مذكور را داشته است.«8 و سپس نتیجه می گیرد:
از دریچه  این پنج زمینه بهتر می توانیم تحول صد و پنجاه سال اخیر در 
جامعه  ایران را از پیشامدرن به مدرن درک كنیم. نگارنده معتقد است 
نگاه از دریچه این پنج زمینه به تجربه  مدرنیته  ایران، هم عمیق تر و هم 
چندبعدی تر اس��ت و از این منظر به نقاط ضعف مدرن شدن ایران بهتر 

می توان واقف شد.9
این عبارت، به روشنی نمایانگر نگاه غرب محور و پهن دامنه  كالسیك وی به مثابه یك 

1. Renaissance
2. Humanism
3. Protestantism
4. Enlightenment
5. Rationalism
6. Industrial Revolution
7. Political revolutions

8. حمیدرضا جالیی پور، »مدرن شدن و نقشه راه: چارچوبي براي فهم بهتر زمینه هاي تحول جامعه پیشامدرن 
به مدرن با اشاره به ایران«، شهروند امروز، 1390، ش78، ص45. 

9. همان. 
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اصالح طلب است. او با مفروض انگاشتن این گزاره كه »جامعه  ایران در مسیر مدرن شدن 
است«، از »تجربه مدرنیته ایران« سخن می گوید، حال آن كه مفروض وی، كاماًل خطا 
و نارواست.1 طراحی برنامه غرب مدارانه برای جامعه ایران كه یك جامعه  اسالمی است، 
كاماًل برخالف توصیه مؤكد قرآن كریم است كه مسلمانان را از درانداختن طرح نزدیکی 
و همسویی با غیرمسلمانان، كه ثمره اش استیالی دشمنان بر اسالم و مسلمین باشد، به 

شدت پرهیز می دهد:
ه  َِّذیَن آَمُنوا اَل تَتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم أَْولَِیاء تُلُْقوَن إِلَْیِهم بِالَْمَودَّ یَا أَیَُّها ال
 ِ ُسوَل َوإِیَّاُكْم أَن تُْؤِمُنوا بِاللَّ َوَقْد َكَفُروا بَِما َجاءُكم مَِّن الَْحقِّ یُْخِرُجوَن الرَّ
وَن إِلَْیِهم  ُِّکْم إِن ُكنُتْم َخَرْجُتْم ِجَهاًدا فِي َسِبیلِي َوابِْتَغاء َمْرَضاتِي تُِسرُّ َرب
ِه َوأَنَا أَْعلَُم بَِما أَْخَفْیُتْم َوَما أَْعلَنُتْم َوَمن یَْفَعلُْه ِمنُکْم َفَقْد َضلَّ َسَواء  بِالَْمَودَّ

ِبیِل2 السَّ
ای كس��انی كه ایمان آورده اید! دش��من من و دش��من خودتان را به 
دوستی بر می گیرید ]به طوری[ كه با آنها اظهار دوستی كنید و حال آن 
كه قطعاً به آن حقیقت كه برای شما آمده است ]اسالم،[ كافر هستند. 
]و كفار و مشركان[ پیامبر ]خدا[ و شما را ]از مکه[ بیرون می كنند، ]به 
این دلیل[ كه ]چرا[ به خ��دا، پروردگارتان ایمان آورده اید. اگر ]ش��ما 
مس��لمانان واقعاً[ برای جهاد در راه من و طلب خشنودی من ]از مکه[ 
بیرون آمده اید، ]چرا[ پنهانی با آنان رابطه دوستی برقرار می كنید، در 
حالی كه من به آنچه پنهان داش��تید و آنچه آش��کار نمودید، داناترم و 
هركس از شما چنین كند ]با دشمنان خدا، رابطه دوستی برقرار كند[، 

قطعاً از راه درست، منحرف گردیده است. 
در آیه دیگ��ر، قرآن كری��م »موضع گیری صری��ح« و »مرزبن��دی قاطعانه« حضرت 
ابراهیم)ع( در برابر كفار را می ستاید و از مس��لمانان می خواهد كه در این امر، ایشان را 

»الگو« و »اسوه« خود قرار بدهند:
َّا  َِّذیَن َمَعُه إِْذ َقالُوا لَِقْوِمِهْم إِن َقْد َكانَْت لَُکْم أُْسَوٌة َحَس��َنٌة فِي إِبَْراِهیَم َوال

1. خاتمی نیز به زبانی ستایش آمیز، عبور غرب از جامعه سنتی به جامعه مدرن را توصیف كرده و غربیان مدرن 
را شگفتی آفرین معرفی كرده اس��ت: »]...[ غربی كه كوشیده بود از جباریت كلیس��ا در عرصه جان و فئودالیسم 
در عرصه جهان با ش��عار آزادی، برادری و برابری رهایی یابد و نظام یا نظام های مدرن را به وجود آورد و روز به روز 

شگفتی بیافرینند.« سید محمد خاتمی، نامه اي براي فردا، همان، ص12.
2. قرآن كریم، سوره ممتحنه، آیه1. 
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ِ َكَفْرنَا بُِکْم َوبََدا بَْیَنَنا َوبَْیَنُکُم الَْعَداَوُة  ا تَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَّ بَُرءاؤا ِمنُکْم َوِممَّ
ِ َوْحَدُه1 َوالَْبْغَضاء أَبًَدا َحتَّی تُْؤِمُنوا بِاللَّ

قطعاً برای ش��ما در ]پیروی از[ ابراهیم و كس��انی كه با او هس��تند، 
سرمشقی نیکوست؛ آن گاه كه به قوم خود ]كه كافر بودند،[ گفتند: ما از 
شما و از آنچه به جای خدا می پرستید، بیزاریم، به شما كفر می ورزیم و 
میان ما و شما، دشمنی و كینه  همیشگی پدیدار شده است؛ تا وقتی كه 

فقط به خدا ایمان آورید.
در نسبت سنجی با انقالب اسالمی س��ال 1357، اصالحات می تواند واجد دو معنای 
كاماًل متفاوت باشد: معنای نخست این است كه جامعه در اهداف و مسیر گذشته خود 
دچار تجدیدنظر شده و اصالحاتی را در انقالب صورت گرفته طلب می كند. معنای دوم 
نیز این اس��ت كه چون جامعه در پاره ای از موارد، از اهداف و مسیر انقالب اسالمی دور 
افتاده و منحرف شده است باید از طریق اصالحات به انقالب باز گشت.2 اصالح طلبان، 
شعارها و مطالبات خود را نه خارج از چارچوب انقالب اسالمي، بلکه در امتداد آن معرفي 
كرده و مدعي بودند كه در پي تحقق بخشیدن به آن بخش از درون مایه ها و غایات انقالب 
هس��تند كه در طول دهه هاي گذش��ته، مغفول و مهجور مانده بودند3 اما با وجود این، 
از آن جا كه اصالح طلبان خوانش و برداش��تي كاماًل متفاوت با ام��ام خمیني از مفاهیم 
كانوني انقالب اسالمي )از جمله مردم ساالري، قانون مداري، آزادي و...( داشتند پروژه  
اصالح طلبي، »بازگشت به انقالب« یا »حركت در مسیر انقالب« نبود، بلکه در حقیقت، 
منحرف ساختن نظام سیاسي از مس��یري بود كه انقالب اس��المي و امام خمیني )ره( 

ترسیم كرده بود:
این كه می گویم صاحب��ان این ایده ]اصالح��ات[، صداقت و صراحت 
ندارند، به همین خاطر اس��ت ك��ه ایده ی��ك انقالب را تح��ت عنوان 
خوش��ایندتر اصالحات پنه��ان كرده اند. ش��اید هم به تأس��ی از پوپر، 
درصددند تا با خط مش��ی رفرم و با كمترین هزینه، تغییرات بنیادی و 

ریشه ای در جامعه پدید بیاورند.4 
یکی از اصالح طلبان ب��ا صراحت می گوید: »دوم خرداد نقطه عطفی در مس��یر تاریخ 

1. همان، آیه 4. 
2. علیرضا شجاعی زند، همان، ص1٦9. 

3. علي میرسپاسي، »اصالح طلبان، اپوزیسیون نبودند«، مهرنامه، 1388، ش1، ص82. 
4. علیرضا شجاعی زند، همان، ص171. 
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ایران است و به نظر می رسد نمی توان آن را در چارچوب انقالب اسالمی تحلیل كرد.«1 
وی اضافه می كند: 

دولت دینی امری ممتنع است و هرگونه كوششی برای تشکیل آن با 
تحقق جامعه مدنی متعارض است ]...[ برای آن كه دین در نهایت امری 
شخصی است و انسان باید به آن اعتقاد و ایمان داشته باشد، در حالی كه 
دولت فقط می تواند التزام شهروندان را بخواهد. بنابراین حکومت به نام 
دین به گونه ای كه دیگران آن را احکام و اوام��ر خداوند بدانند، ممکن 

نیست.2
یك تحلیل گر غربي نیز در اظهارنظري مشابه مي نویسد: 

می توان اطمینان داش��ت كه این جنبش ]جنب��ش اصالح طلبی[ در 
نهایت هنگام��ی كه انقالب خود را فرس��وده كند، مانن��د آن چه كه در 
سایر انقالب های جهان روی داده است، در رس��یدن به هدف خود كه 
سکوالریزاسیون تدریجی، لیبرالیزاسیون و باز كردن درها به روی جهان 

خارج است، پیروز خواهد شد.3 
عبدالکریم سروش، با وجود این كه در س��ال های اولیه پیروزی انقالب اسالمی، یکی 
از اعضای اصلی س��تاد انقالب فرهنگی بوده، به تلقی امام خمینی)ره( در زمینه ایجاد 

دانشگاه اسالمی، باور نداشته و آن را امری اشکال مند و خطرناک توصیف كرده است:
در انقالب دینی خصوصاً در دوران اولیه كوشش می شد تا به همه چیز 
صورت دینی داده شود. این توجه بعدها پدید می آید كه شاید پاره ای از 
امور از پیش خود صورتی دارند و نمی توان به آنها صورت جدیدی ]را[ 
تحمیل كرد. اما آن شور نخستین انقالبی، دلسوزان و مشفقان را به این 
وا می دارد كه به همه چیز، صورت اس��المی بدهند. این كار اگر در هیچ 
جا اشکالی یا خطری نداشته باش��د )كه دارد( در علوم و معارف بشری، 

خطرش از همه جا بیشتر است.4 
عمادالدی��ن باقی نیز معتقد اس��ت »بازاندیش��ی« اصالح طلبان در تفکر پیش��ین به 

1. عباس عبدی، بیم ها و امیدها؛ دولت خاتمي از دیدگاه صاحب نظران، گردآورندگان محس��ن آرمین و حجت 
رزاقي، تهران، همشهري، 1378، ص138.

2. همان، ص139. 
3. فرد هالیدی، پیروزي ملي گرایانه و جهش دوباره انقالب، ترجمه مهران قاس��مي، سوره مهر، ش19، 1384، 

ص31. 
4. عبدالکریم سروش، سیاست نامه2؛ آیین شهریاري و دینداري، تهران، صراط، 1388، ص159. 
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دلیل »حفظ انق��الب« بوده و ن��ه ضدیت با آن؛ 
زیرا اصالح طلبان دریافته اند كه س��خت گیری و 
مرزبندی، مخالف تراش و دشمن ساز است و كار 
را بر انقالب و نیروهای انقالبی، دشوارتر می سازد. 
از این رو، »بازتفس��یر« اصول و ارزش ها باید به 
گونه ای صورت بپذیرد ك��ه دایره »خودی« ها را 

گسترش بدهد:
آنه��ا ]نیروه��ای اصالح طلب[ 
در صورت لزوم، دس��ت به ارائه  

تفس��یر مجددی از اصول و آرمان های انقالب می زنند كه با تفسیرهای 
رس��می دولتی، مغایر اس��ت. آنها چون تجربه انق��الب را درک كرده  و 
مش��اهده كرده اند انعطاف ناپذیری، موجب شکنندگی و تکوین جریان 
براندازی اس��ت؛ لذا بر آن هس��تند كه حفظ نظام انقالب��ی هم در گرو 
انعطاف داشتن و رواداری اس��ت. از این رو، هر چه ما بتوانیم كسانی را 
كه بیرون از دایره نیروهای انقالبی هس��تند به درون این دایره بیاوریم، 

انقالب و ارزش های انقالبی ماندگارتر می شوند.1 
اما این رویه، كاماًل نامعقول است و متضمن »نقض غرض« است. اگر ما برای گسترش 
دادن دامنه انقالب، تفسیر و برداش��تی از اصول و ارزش های انقالب عرضه كنیم كه با 
ماهیت آن اصول و ارزش ها »تعارض« داشته و به معنی دست كشیدن از آنها و »تساهل و 
تسامح« باشد؛ در حقیقت، به دست خود، انقالب را »استحاله« و »تهی از هویت اصیلش« 
كرده ایم. در نتیجه، نیروهای مخالف و اپوزیسیون را به انقالبی جذب كرده ایم كه دیگر 
»انقالب« نیست، بلکه تنها »ظاهر« و »پوسته« ای طنزآلود از آن است. »بقای انقالب«، 
متوقف بر بقای باورها و ارزش هایی است كه »ماهیت« و »جوهر« آن را تشکیل می دهند، 

نه »تصرف« در این ماهیت و جوهر به بهانه  جذب مخالف.
از نظر برخی از اصالح طلبان، حتی انقالب اس��المی ایران نیز ب��ه دو دلیل یك پدیده  
اجتماعی »مدرن«2 بوده است: یکی این كه اساساً »انقالب«3 پدیده ای مدرن است؛ زیرا 
در جهان سنت، جریان اجتماعی ای كه خواهان تغییر نظم اجتماعی موجود و استقرار 

1. عماد الدین باقی، »چگونه نسل انقالبي، اصالح طلب شد؟«، شهروند امروز، 138٦/11/14، ص17. 
2. Modern
3. Revolution

در تلقی و تفسیر خاتمی، »دین« 
از كانون و متن گفتمان انقالب 
اسالمی به حاشیه و زمینه رانده 
شده است؛ در حالی كه مردم 
ایران در جریان نهضت اسالمی 
خویش، اصالتًا خواهان برقراری 
حاكمیت اسالم و ارزش های 
اسالمی بودند و سایر خواسته ها 
و آرمان های شان را در امتداد و در 
طول این خواسته، معنا می كردند 
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نظم اجتماعی جدیدی باشد، سابقه وجود ندارد:
انقالب اساساً یك پدیده مدرن است. انقالب اصوالً نقد رادیکال وضع 
موجود است و از این بابت، یك پدیده مدرن به شمار می آید. ]...[ این كه 
بتوان با بسیج توده ای و بر هم زدن نظم موجود، نظم بهتری را به وجود 
آورد، در اندیشه قدمایی و سنتی موجود نیست. به همین خاطر است كه 

باید انقالب ها را نوعاً پدیده ای مدرن به حساب آورد.1 
دیگر این كه انقالب اسالمی ایران، ویژگی هایی داشته است كه بر مبنای آنها، باید این 
انقالب را »تجلی مدرنیته« قلمداد كرد؛ از جمله این كه انقالب اسالمی از مفاهیم »كاماًل 
مدرن« همچون »تکیه بر عقل جمعی«، »ح��ق حاكمیت ملی«، »وجود امر عمومی«، 
»شهروندی«، »شایسته ساالری« و... اس��تفاده كرد.2 حتی كلیدی ترین و بنیادی ترین 
شعارهای تش��کیل دهنده چارچوب اصلی گفتمان انقالب اسالمی، شعارهایی »كاماًل 

مدرن« بودند: 
در انقالب، شعارهای كاماًل مدرنی سر داده می شد. یکی از این شعارها، 
جمهوریت بود. ]...[ این مفهوم، مفهومی كاماًل مدرن است. ]...[ استقالل 
هم یك شعار كاماًل مدرن است. ]...[ آزادی هم شعاری نوین است، چرا 
كه افراد به دنبال آزاد شدن از س��لطه هستند تا از قدرت مداخله در امر 

عمومی برخوردار شوند.3 
نگارنده تصور نمی كند كه این نظر، جز به »غرب زدگی« این اصالح طلب، داللت بر چیز 
دیگری داشته باشد. آیا در جهان سنت، »انقالب اجتماعی«4 به معنای خیزش مردمی 
در راستای فروپاشی نظم موجود و برقراري نظم جدید، رخ نداده است؟! پس »انقالب 
اسالمی صدر اسالم« چه نوع پدیده اجتماعی بوده است؟! مگر پیامبر اكرم)ص( با تکیه 
بر قدرت ایمان و باور اصحاب خویش، یك انقالب اجتماعی باش��کوه ایجاد نکرد كه به 
استقرار نظم فرهنگی و نظم سیاسی كاماًل متفاوتی انجامید؟! آیا در تفکر سنتی، عناصر 
و اجزایی وجود دارند كه مانع از وقوع انقالب اجتماعی می شوند؟! اگر بر فرض، در »سنت 
غربی« چیزی با عنوان »انقالب اجتماعی« وجود نداشته، می باید حکم »كلی« و »عام« 
صادر كرد و مدعی ش��د كه در همه  سنت ها، از جمله سنت اس��المی، نیز مقوله  انقالب 

1. سعید حجاریان، از شاهد قدسي تا شاهد بازاري: عرفي شدن دین در سپهر سیاست، همان، ص253-254. 
2. همان، 255-257. 
3. همان، 259-2٦0. 

4. Social Revolution
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اجتماعی امکان تحقق نداشته است؟! 
در مقام نقد اس��تدالل دوم نیز باید گفت مفاهیمی از قبی��ل »تکیه بر عقل جمعی«، 
»حق حاكمیت مل��ی«، »وجود ام��ر عمومی«، »ش��هروندی«، »شایسته س��االری«، 
»مردم ساالری«، »اس��تقالل«، »آزادی« و... در فرهنگ غنی اسالمی حضور داشته اند. 
این مفاهیم، تنها مفاهیمی برخاس��ته از جهان »مدرن« نیستند. این مفاهیم در سنت 
غربی س��ابقه وجودی ندارد، اما در سنت اس��المی، نه تنها تعین نظری داشته، بلکه در 
برهه هایی از تاریخ اسالم، تحقق اجتماعی نیز یافته است. »كاماًل مدرن« معرفی كردن 
این مفاهیم، نش��ان از ناآگاهی این افراد از فرهنگ اس��المی دارد. ب��ه عنوان مثال، در 
قرآن كریم و نهج البالغه، گزاره هایی وجود دارد كه به روشنی، داللت بر مفاهیم سیاسی 

و اجتماعی ای از این دست دارند.1
 تفکر و عملکرد اصالح طلبان نه تنها در چارچوب اصول و ارزش هاي انقالب اس��المي 
قرار نداشت، بلکه در دوره هشت ساله حاكمیت اصالح طلبان، انقالب اسالمي متحمل 
ضربه ها و خدشه هاي دردناكي از سوي آرا و عملکرد سکوالریستي اصالح طلبان گردید. 

1. برخالف نظر و پنداشت اصالح طلبان سکوالر، عالمه مطهری تصریح می كند كه ریشه نهضت مردم ایران را كه 
منجر به وقوع انقالب اسالمی شد، باید در تصادم جهت گیری رژیم پهلوی با »روح اسالمي جامعه ایران« جست وجو 
كرد. ایشان می نویسد در نیم قرن اخیر، جریان هایي بر ضد »اهداف عالیه اسالمي« روی داد كه طبعاً نمي توانست از 
طرف جامعه، بدون واكنش اعتراضی بماند )مرتضي مطهري، بررسي اجمالي نهضت هاي اسالمي در صدساله اخیر، 
تهران، صدرا، 1389، ص٦7(. وی می افزاید آنچه در این نیم قرن در جامعه اسالمي ایران رخ داد عبارت است از: 
استبدادي خشن و وحشي و سلب هر نوع آزادي؛ كشتارهاي بي رحمانه و ارزش قائل نشدن براي خون مسلمانان 
ایراني و همچنین زندان ها و ش��کنجه  ها براي متهمان سیاسي؛ نفوذ اس��تعمار نو، یعني شکل نامرئي و خطرناک 
استعمار )چه از جنبه سیاسي و چه از جنبه اقتصادي و چه از جنبه فرهنگي(؛ بریدن پیوند از كشورهاي اسالمي و 
پیوند با كشورهاي غیراسالمي و احیاناً ضد اسالمي )كه اسراییل نمونه آن است(؛ دور نگه داشتن دین از سیاست، 
بلکه بیرون كردن دین از میدان سیاست؛ نقض آش��کار قوانین و مقررات اسالمي، چه به صورت مستقیم و چه به 
صورت ترویج و اشاعه فس��اد در همه زمینه هاي فرهنگي و اجتماعي؛ كوشش براي بازگرداندن ایران به جاهلیت 
قبل از اسالم و احیاي شعارهاي مجوسي و میراندن شعارهاي اسالمي )از قبیل تغییر تاریخ هجري محمدي با تاریخ 
مجوسي، قلب و تحریف در میراث گرانقدر فرهنگ اسالمي و صادر كردن شناسنامه جعلي براي این فرهنگ به نام 
فرهنگ موهوم ایراني و همچنین مبارزه با ادبیات فارسي اسالمي كه حافظ و نگهبان روح اسالمي ایران است به نام 
مبارزه با واژه هاي بیگانه(؛ تبلیغ و اشاعه ماركسیسم دولتي )یعني جنبه هاي الحادي ماركسیسم منهاي جنبه هاي 
سیاسي و اجتماعي آن(؛ تبعیض و ازدیاد روزافزون شکاف طبقاتي به رغم اصالحات ظاهري ادعایي؛ تسلط عناصر 
غیرمسلمان بر مسلمانان در دولت و سایر دستگاه ها )همان، ص790-٦9(. آیت الل شهید تصریح می كند كه »این 
امور و امثال این ها، در طول نیم قرن، »وجدان مذهبي« جامعه ما را جریحه دار ساخت و به صورت عقده هاي مستعد 
انفجار درآورد.« )همان، ص٦9( آیت الل ش��هید تأكید مي كند كه »هویت ملي این مردم، اسالم است« )مرتضي 
مطهري، مقدمه اي بر جهان بیني اس��المي2: جهان بیني توحیدي، تهران، صدرا، 1387، ص24٦(. مردم ایران، 
با فرهنگ اسالمي از نظر روحي، عجین ش��ده بودند و به امام خمیني به مثابه »پیشواي مذهبي و اسالمي« خود 
مي نگریستند. )همان، ص87( امام خمیني نیز تمامي آرمان ها و مطالبات نهضت را بر پایه تلقي اسالمي و در قالب 
تعابیر اسالمي عرضه مي داشت )همان(؛ به صورتی كه باید گفت »این رهبر، جز منطق اسالمي، هیچ منطق دیگري 

را به كار نبرده« است )همان، ص89( و »همه چیز را در سایه اسالم مي خواست.«)همان(. 



مقاالت
148

دوره سوم سال یازدهم شماره 37 و 38 پاییز و زمستان 92

طي این س��ال ها، عالوه بر مباني نظری انقالب از جمله پیوند دین و سیاس��ت، والیت 
فقیه، استکبارس��تیزي، اس��تقالل و ...، نهادهاي عمده نظام، از جمله شوراي نگهبان، 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، نیروی مقاومت بسیج، صدا و سیما، شوراي عالي انقالب 
فرهنگي و ... در معرض شدیدترین تهاجمات سیاس��ي و مطبوعاتي اصالح طلبان قرار 

گرفتند.
آبراهامیان به صراحت از چرخش فرهنگی و فکری اصالح طلبان س��خن می گوید كه 
داللت بر زاویه مندی آنها نسبت به گفتمان اولیه و اصلی انقالب اسالمی دارد و نشانگر 

سمت و سوی غرب گرایانه آنهاست:
طی دهه های گذشته، اساس��ی ترین اصطالحات در گفتمان عمومی 
موضوعاتی نظیر امپریالیس��م، مس��تضعفان، جهاد، مجاهد و ش��هید، 
خویشتن، انقالب و غرب زدگی را در بر می گرفت. اما گفتمان این دوره 
جدید تغییر یافت و عباراتی همانند دموكراسی1، پلورالیسم2، مدرنیت3، 
آزادی4، برابری5، جامعه مدنی٦، حقوق بش��ر7، مش��اركت سیاس��ی8، 
گفت وگو9 و واژه تازه ش��هروندی10 به صحنه آمدن��د. این تحول، عماًل 
گونه ای چرخش فرهنگی تقریباً با اهمیت همانند انقالب 1357 به شمار 
می رفت. روشنفکران جدید- كه بس��یاری از آنان فعالیت های سیاسی 
خود را در مقام انقالبیون مبارز آغاز كرده بودند، آزادانه تنها از روسو، و از 
الک و از هیوم، كانت و دكارت نقل قول می كردند. در واقع ساعت آنان به 

گونه  ای به سال های انقالب مشروطه بازگشته بود.11 
عبارت اخیر این نویس��نده، عبارت دقیق و ظریفی اس��ت. آری؛ واقعیت این است كه 
اصالح طلبان همچون روشنفکران سکوالر دوران مشروطیت، دوباره غرب و ارزش های 

1. Democracy
2. Pluralism
3. Modernity
4. Freedom
5. Equality
6. Civil Society
7. Human Rights
8. Political participation
9. Dialogue
10. Citizenship

11. یرواند آبراهامیان، تاریخ ایران مدرن، ترجمه محمدابراهیم فتاحي، تهران، ني، 1389، ص325-327. 
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غربی را به كانون قدرت سیاسی در ایران سوق دادند و توانستند با تکیه بر تفکر و تمدن 
غربی، فضای مفهومی و گفتمانی كاماًل متفاوتی را به جامعه ایران القا كنند. با گذشت 
حدود یك صد سال از انقالب مشروطیت و مصادره شدن آن توسط روشنفکری سکوالر، 
این بار در درون انقالب اسالمی و با پشتوانه یك پایگاه اجتماعی وسیع و نسبتاً فراگیر، 
اصالح طلبان توانسته بود انگاره های غربی و سکوالریستی را در جامعه ایران، بازتولید و 
بازسازی كنند. از این نظم، مشابهت و اشتراک بسیار زیادی میان اصالح طلبان سکوالر 
دهه هفتاد و هشتاد و روشنفکران سکوالر عهد مشروطیت وجود دارد كه آبراهامیان در 
ادامه به واقعیت دیگری نیز اش��اره می كند كه جایگزین »ایران« به جای »اسالم« و یا 

حداقل در عرض آن قرار گرفتن است:
گفتمان عمومی آنان ]اصالح طلبان[ به جای اسالم، بیشتر بر ایران، به 
جای اسالم شیعی، بر ایران پیش از اسالم، و مناسبت های ملی همانند 
نوروز و ملی شدن صنعت نفت به جای محرم و رمضان، تمركز داشت. به 
نظر می رسید جایگاه ناسیونالیسم1 به سنتز مطلوبی بین ایران پیش از 

اسالم و اسالم- و یا دست كم، اسالم شیعی- ارتقا یافته است.2
س��روش نیز در مقام توصیف دال های گفتمان اصالح طلبی )كه شعارها و آرمان های 
این جریان به ش��مار می آیند(، به مواردی از قبیل حق گرایی، تحقیق مآبی، ارتقا یافتن 
منزلت جمهوریت، اصالح خواهی، مدارا، تکثرگرایی، بی طرفی ایدئولوژیك حکومت و 

... اشاره كرده است:3
مدارا و مروت و نفی  خش��ونت و منط��ق اصالح و ح��ق، از مهم ترین 
پیام ها و پیامدهای جنبش عظیم و تاریخی دوم خرداد بود. اما مفتونان 
قدرت و مفتیان خشونت، هنوز از خواب گران بی خبری بیدار نشده اند 
و درنیافته اند كه ای��ن دوران بر مدار دیگری می  گ��ردد: گفتمان حق، 
گفتمان تکلیفی را به عقب رانده، منطق تحقیق بر تقلید سبقت گرفته، 
جمهوریت عدل اس��المیت ش��ده، گفتمان اصالحی به جای گفتمان 
انقالبی نشس��ته، مدارا و مروت جای را بر اشتلم و خشونت تنگ كرده، 
تکثر به جنگ انحصار آمده، بی طرفی ایدئولوژیك حکومت از مطالبات 

1. Nationalism
2. همان، ص327. 

3. برای مطالعه  تفصیلی مؤلفه های اصالح طلبی سکوالر رک: مجید محمدی، لیبرالیسم ایراني؛ الگوي ناتمام، 
تهران، جامعه ایرانیان، 1379، ص2٦9-43٦. 
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جدی ش��ده و نهادهای انتخابی از نهادهای انتصابی طلب كار ش��ده اند 
و آنها را ب��ه هماهنگی با خود می خوانند. منصوب��ان هم امروز هم چون 
منتخبان باید پاسخگوی مردم باشند، نه فقط پاسخگوی اولیا و مراجع 
برتر از خویش. این اندیشه ها همه پیدا شده بود كه دوم خرداد پیدا شد و 
از آن پس هم جای بیشتری باز كرده و اینك به میمنت بر تخت سلطنت 

نشسته است و بر دل ها حکم می راند.1 
علوی تبار در عبارت زیر تصریح می كند كه از یك سو، تحوالتی در مقطع پس از جنگ 
روی داده است، و از سوی دیگر این كه دولت اصالحات از نظر گفتمانی، در امتداد دولت 
سازندگی و هم جهت با آن بوده و تنها دو حوزه فرهنگ و سیاست، در كنار حوزه اقتصاد، 

متعلق تجدیدنظرطلبی قرار گرفتند:
پس از جنگ، بخش��ی از مس��ئوالن حکومت و كارشناسان مرتبط با 
آنها به این نتیجه رس��یدند كه مجموعه روش ها و ش��یوه های متداول 
نمی توانند به تحقق آرمان های انقالب و توس��عه و اقتدار كش��ور منجر 
شوند. از این رو، گرایش قدرتمندی به ایجاد دگرگونی در خط  مشی ها 
و روش های جاری كش��ور پدید آمد. دولت سازندگی با محوریت حوزه 
اقتصاد، به اقداماتی از نوع بهبودخواهی حکومتی دست زد. تالش های 
این دولت در زمینه اقتص��ادی، كم و بیش قابل قب��ول و موفق بود، اما 
اقداماتش در زمینه فرهنگ و سیاس��ت خارجی، خیلی زود با مقاومت 
و واكنش ش��دید بخش های دیگر حاكمیت مواجه ش��د و عقب نشینی 
شدید به دنبال داشت. به تدریج، جنبش اجتماعی مردم ساالری خواهی 
در ایران عروج كرده و ش��کل گرفت. با انتخاب س��یدمحمد خاتمی به 
ریاس��ت جمهوری، در تازه ای از بهبودخواهی حکومتی آغاز شد كه در 
حوزه اقتصادی، تداوم و تکمیل دوره قبل بود و در س��ه حوزه فرهنگ، 
سیاس��ت داخلی و سیاس��ت خارجی، نوآوری و متحول سازی را دنبال 

می كرد.2 
البته باید اضاف��ه كنیم كه در جبهه چپ سیاس��ی، نخس��تین تجدیدنظرطلبی های 
ایدئولوژیك در میان كس��انی رخ داد كه بعدها، »كارگزاران سازندگی« خوانده شدند. 

1. عبدالکریم سروش، سیاست نامه2: آیین شهریاري و دینداري، همان، ص197. 
2. علي علوی تبار، »بهبودخواهي حکومتي یا جنبش اجتماعي؟«، مهرنامه، 1391، ش22، ص92. 
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برخالف تلقی شایع، نجفی )از وزرای دولت سازندگی و اعضای اصلی حزب كارگزاران 
س��ازندگی( معتقد اس��ت كه نیروهای اصلی حزب كارگزاران س��ازندگی، وابستگی و 
همسویی با جناح راست نداش��تند، بلکه از پیشینه سیاسی چپ روانه برخوردار بودند و 

در درون دولت سازندگی بود كه تحول یافتند و به اندیشه های لیبرالیستی گراییدند: 
كارگزاران را نمی توان انشعاب از راست معرفی كرد ]...[ صبغه سیاسی 
اعضای اصلی كارگزاران، عموماً چپ بود؛ منتهی دولت آقای هاشمی و 
شخص ایشان در دوره ریاست جمهوری، متأسفانه با چپ دچار مشکل 
شد. ]...[ با این حال، در دولت آقای هاشمی، افراد منتسب به چپ باقی 
ماندند و بر این اس��اس، می توان كارگزاران را چ��پ تحول یافته خواند. 
حتی تفکرات اقتصادی ش��خصیتی مانند دكتر نوربخش- كه رش��ته 
ایش��ان اقتصاد بود و ش��خصاً بینش اقتصادی داش��ت، در طول دوران 
ریاس��ت جمهوری آقای هاش��می تغییر كرد و از چپ، به دیدگاه های 
بازتر اقتصادی رسید. ]...[ بنابراین، از نظر اقتصادی، ما چپ تحول یافته 

بودیم.1 
وی در ادامه، تصریح می كند كه »دولت اصالحات« را باید در امتداد »دولت سازندگی« 

و شکل تکامل یافته آن دانست:
دولت آقای خاتمی، در ]راس��تای[ تکامل دولت آقای هاشمی و ادامه 
دهنده راه آن بود؛ اوالً به دلیل حض��ور بخش عمده ای از مدیران دولت 
هاشمی در بخش تأثیرگذار دولت آقای خاتمی، ثانیاً ]... به دلیل این كه[ 
بحث توسعه سیاسی كه توسط آقای خاتمی مطرح شد، موضوعی بود 
كه آقای هاشمی از آن استقبال كرد. بنابراین، آنچه در دولت اصالحات 
به مواضع دولت قبل اضافه ش��د، مطلبی بود كه مورد تأیید خود آقای 

هاشمی قرار داشت.2 
بر همین اساس، بعضی از نویسندگان و تحلیل گران، عمل گرایی3 دولت سازندگی را 
نقطه آغاز گریز بخشی از حاكمیت سیاسی از مدار انقالب اسالمی قلمداد كرده و حتی 

تعبیر »ترمیدور«4 را برای توصیف این وضعیت به كار می برند:

1. محمدعلي نجفی، »تاریخ چپ تحول یافته«، مهرنامه، 1391، ش22، ص119. 
2. همان، ص121. 

3. Pragmatism
4. Thermidor
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رهبری عمل گرایان ]دولت سازندگی در دوره اول[، ایران را به سمت 
میانه روی هدایت كرده اس��ت. ب��ه اصطالح فنی مطالع��ات انقالب ها، 
می توان گفت كه انقالب اسالمی در حال حاضر،1 مرحله ترمیدور تکامل 
خود را طی می كند. ]...[ این میانه روی، در اثر اعمال فشارهای داخلی و 
بین المللی بر ایران در طول چهارده سال گذشته و نیز درک دیرهنگام، 
ولی مبارک بخش قابل مالحظه ای از نخبگان حاكم بر ایران نس��بت به 
محدودیت های واقعی توانایی های جمهوری اسالمی در ایجاد تحول در 

ایران و دنیای اسالم به بار نشسته است.2 
رگه های پررنگ و نمایانی از لیبرالیستی بودن اندیشه شخص خاتمی، در یك دهه پیش 
از دوم خرداد سال 7٦، برای برخی اهل دقت و تأمل، مشهود و محسوس بود. به عنوان 
مثال، خاتمی در سمت وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در جمع دانشجویان و در تاریخ دهم 
اردیبهشت 1370، مطالبی را درباره نوع نگاه خود به غرب و فرهنگ و فعالیت فرهنگی 
مطرح می سازد كه نقاط مغالطه آمیز و كج اندیشانه آن از دیده تیزبین سید شهیدان اهل 
قلم، مرتضی آوینی)ره( پنهان نمی ماند.3 از این رو، ایشان مقاله ای را با عنوان »تجدد یا 
تحجر؟« به منظور تحلیل انتقادی دیدگاه های لیبرالیستی خاتمی می نگارد. آوینی در 
این مقاله ضمن این كه اعتراض می كند كه چرا استراتژی فرهنگی وزارت ارشاد بر تقویت 
تالش های همسو و هماهنگ، مبتنی نیست، تصریح می كند كه اتمسفر فرهنگی در عرف 

خاص، بسیار مسموم و ناامن است: 
شکی نیست كه اس��تراتژی فرهنگی یك نظام نمی تواند بر منع قرار 
گیرد ]...[ اما مس��لماً جای این س��ؤال وجود دارد كه »آیا اس��تراتژی 
فرهنگی نظام نمی تواند بر تقویت تالش هایی ارت��کاز یابد كه در تفکر 
و غایات، با او همسو و هماهنگ هستند؟« مگر كس��ی از وزارت ارشاد 
خواسته است كه استراتژی فرهنگی خود را بر منع قرار دهد؟ دوستان ما 

1 . این كتاب در دوره اول استقرار دولت سازندگی)72-13٦8( نوش��ته شده است و مقصود نویسنده از »حال 
حاضر« نیز، همین مقطع است.

2. محسن میالنی، شکل گیري انقالب اسالمي: از سلطنت پهلوي تا جمهوري اسالمي، ترجمه مجتبي عطارزاده، 
تهران، طرح نو، 1381، ص437-438. 

3. خاتمی در این سخنرانی گفت: »استراتژی فرهنگی یك جامعه زنده اسالمی بر منع نیست.]...[ بلکه اساس 
سیاست راهبردی اسالم بر ایجاد مصونیت است؛ یعنی مبنای كار را بر ایجاد مصونیت فکری، عاطفی، اعتقادی و 
ذهنی در وفاداران به خود قرار می دهد و آنان را طوری تربیت می كند كه از درون بتوانند در مقابل تهاجم ها، مقاومت 
كنند و اگر مبنا مصونیت باشد]...[ الزمه آن این اس��ت كه آرا متفاوت بتوانند در جامعه با هم تعاملی و رویارویی 

داشته باشند.« )سید محمد خاتمی، بیم موج، همان، ص152(. 
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باید به یاد داشته باشند كه اكنون حجاب سکوت و صبر هنگامی شکسته 
شده كه اتمس��فر فرهنگی در عرف خاص آنچنان مسموم و ناامن است 
كه هیچ مؤمنی احس��اس امنیت نمی كند. من با صراحت به مسئوالن 
فرهنگی و هنری كش��ور اعالم می دارم كه این دغدغ��ه كه فرزندان ما 
امروز و فردا در فضای كدام فرهنگ رش��د خواهند یافت ما را به سختی 
به وحشت می اندازد. ]...[ آیا واقعاً دوستان ما در وزارت ارشاد، اتمسفر 
فرهنگی جامعه را در كنترل دارند؟ آیا الزمه این مصونیت اجتماعی ]در 
افراد مدافع نظام[ آن نیست كه در كنار مواجهه جامعه با آرای مخالفین، 
تالش های دوستانه مؤید انقالب و دینداری نیز تقویت شود؟ آیا الزمه 
مصونیت یافتن مدافعان انقالب در مواجهه با آرای مخالفین آن اس��ت 
كه ما اتمسفر فرهنگی جامعه را آن گونه بس��ازیم كه نسل های جدید، 
فرصت هدایت را از دست بدهند؟ ]...[ اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
می خواهد كه حصارهای جهل و خرافه و تحجر را بشکند و جامعه را از 
تفریط باز دارد، باید با تجدد افراطی نیز مبارزه كند تا مردم را از چاله ای 

به چاه نیفکند.1 
شاید بتوان گفت خاتمی در سال های بعد، پاس��خ آوینی را داد؛ او انتقادات نسبت به 

نگرش فرهنگی اش را »تنگ نظری« خواند:
امروز كه به بركت انقالب اسالمی، مرحله جدیدی در زندگی مردم ما 
و مسلمانان آغاز شده است، باز هم بیش از هر زمان ]دیگر[ به خردورزی 
و اندیش��ه گری و تعمق و تدبر نی��از داریم و به نظر من، راه درس��ت در 
این دیار، این ]اس��ت[  كه در مقام عمل، همگان به قانون اساس��ی كه 
مبنای نظم اجتماعی اس��ت، تن در دهیم و با عزم ملی، بیماری مزمن 
قانون گریزی و قانون ستیزی را درمان كنیم و در مقام نظر نیز، هیچ حد 
و مرزی نشناسیم و در ابراز نظر، نیز تنها به حدی كه در قانون آمده است 
به شرط آن كه از تفس��یر تنگ نظرانه  آن ]اصل[ كلی كه در قانون آمده 

است، بپرهیزیم پای بند باشیم.2 
وی در دوران ریاست جمهوری اش نیز بارها و بارها در برابر متهم شدن به لیبرالیست 

1. سید مرتضي آوینی، حلزون هاي خانه به دوش، تهران، واحه، 1391، ص97-98. 
2. سید محمد خاتمی، آیین و اندیشه در دام خودكامگي: سیري در اندیش��ه سیاسي مسلمانان در فراز و فرود 

تمدن اسالمي، تهران، طرح نو، 1378، ص43٦. 
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بودن رویکرد فرهنگی و سیاسی اش، »تنگ نظری« در تفس��یر دین و قانون اساسی را 
به منتقدان خویش نسبت داد، اما فارغ از این سخن خطابی و شعاری، استدالل متقنی 

عرضه نکرد:
در میان ما، سلیقه های مختلف و برداشت های مختلف وجود دارد. از 
كجا معلوم كه سلیقه من درست است؟ شاید سلیقه مخالف من درست 

باشد. ]...[ تنگ نظری بهتر است یا سعه   صدر؟1 
خداوند متعال در قرآن  كریم در سوره بقره، آیه 11 و 12 می فرماید: 

َُّهْم ُهُم  ََّما نَْحُن ُمْصلُِحوَن أاَل إِن َوإَِذا قِیَل لَُهْم الَ تُْفِسُدواْ فِي األَْرِض َقالُواْ إِن
الُْمْفِسُدوَن َولَِکن الَّ یَْشُعُروَن 

و چون به آنان]كافران[ گفته شود كه در زمین فساد مکنید، می گویند: 
ما خود اصالحگریم. آگاه باشید كه آنان فسادگران اند، لیکن نمی فهمند. 

2. علل و دالیل دگردیسی ایدئولوژیک 
اصل تحول و دگردیسی فکری اصالح طلبان نسبت به وضعیت ایدئولوژیك آنها در دهه 
شصت، به هیچ رو قابل انکار نیس��ت؛ چنان كه خودشان به آن تصریح كرده اند. محسن 
آرمین، از اعضای اصلی سازمان مجاهدین انقالب، اعتراف می كند كه كنار نهاده شدن 
جناح چپ از قدرت سیاسی در سال های حاكمیت دولت س��ازندگی، مجال و فرصتی 
را برای آنها فراهم آورد كه درباره گذشته ایدئولوژیك خود، به بازاندیشی و تجدیدنظر 

روی آورند: 
این نسل ]اصالح طلبان[ با تجربه دهه دوم انقالب، به  تدریج، ضعف ها و 
كاستی های نوع نگاه خود به مقوله قدرت و سیاست را درک می  كرد]...[. 
این شرایط، تقریباً مصادف شده بود با كنار گذاشتن بخش مهمی از نسل 
انقالب از ساختار قدرت؛ یعنی تقریباً در اوایل دهه هفتاد بود كه به طور 
مشخص، جریان چپ با خط امام ]...[ از عرصه قدرت نظام كنار گذاشته 
شدند. طبعاً این تقارن، فرصت بسیار خوبی را برای این جریان فراهم كرد 
كه بتواند در فضا و شرایط مناسب تری به بازنگری و بازسازی دیدگاه های 
خود دست بزند.]...[ ش��رایط ذهنی و تئوریك جریان اصالح طلبی، بر 

1. همان، اسالم، روحانیت و انقالب اسالمي، تهران، طرح نو، 1379، ص85.
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اساس این روند، به تدریج شکل گرفت.1 
یك پرسش جالب این است كه علل و دالیل دگردیسی فکری اصالح طلبان چه بود؟! 
اصالح طلبان خود در زمان��ی نه چندان دور� یعنی در دهه ش��صت- در صف انقالبیون 
رادیکال قرار داشتند و خود را »خط امامی« معرفی می كردند! چه شد كه آنها از »تفکر 
انقالبی« گریزان ش��دند و به »تفکر غربی« روی آوردند؟! برخی بر این باورند كه علت 
اصلی این تحول، علتی سیاسی است؛ به این معنی كه آنها چون از قدرت سیاسی كنار 
زده شدند، در جست وجوی راهی برای بازگشت به قدرت سیاسی، اساساً كلیت ساختار 
سیاس��ی موجود را به چالش كش��یدند و از معیارهای برون گفتمانی برای نقد وضعیت 

سیاسی استفاده كردند:
دلیل این برگشت ]به تئوری های نوس��ازی[ هم عمدتاً سیاسی بود، 
یعنی شاید برخورد بدی ش��د با این مجموعه و آنها به خاطر عدم بلوغ 
روشنفکری احساس كردند برای بازگشت به قدرت باید كل سیستم را 

به هم بزنند، چگونه؟ با این تفسیرها]ی متجددانه[.2
البته این واقعیت قابل انکار نیس��ت كه تمایل شدید اصالح طلبان به حضور مجدد در 
قدرت سیاسی، تأثیری جدی بر دگردیسی سیاسی آنها نهاد، اما افزون بر این، نمی توان 
چشم بر این واقعیت تعیین كننده و مهم فرو بس��ت كه بسیاری از اصالح طلبان، از آغاز 
دارای بنیان های فکری متقن و ریشه های اعتقادی مس��تحکمی نبودند و این هیجان 
و التهاب انقالب بود كه آنه��ا را مدتی با خود همراه كرد. عالم��ه مصباح می گوید همه 
مدیرانی كه پس از جریان ترورها در سمت های عالی نظام قرار گرفتند، برخالف حلقه 
شاگردان امام خمینی،3 از نظر بینشی و گرایشی در سطح مطلوب قرار نداشتند و همین 
امر سبب شد تا روند عمومی حاكمیت سیاسی و جامعه، به تدریج از ارزش های سال های 

نخستین انقالب، فاصله بیابد:
همه كس��انی كه بعد از جریان هشتم ش��هریور و دولت شهید باهنر، 
روی كار آمدند و در پس��ت های كلیدی و رده های اولیه مدیریت كشور 
قرار گرفتند، نه تا این حد تفکر امام را شناخته بودند و نه از نظر روحی 

1. محسن آرمین، اسالم، اجتماع، سیاست، تهران، ذكر، 1380، ص337-338. 
2. حسین كچوئیان، كند و كاو در ماهیت معمایي ایران: جهاني سازي، دموكراسي سازي و جامعه شناسي سیاسي 

ایران، همان، ص20. 
3 . جریان ترور در اوایل انقالب، حلقه شاگردان امام را از روند انقالب حذف كرد و به جز معدودی از خواص � كه 

سرآمد آن ها حضرت  آیت الل خامنه ای )حفظه الل تعالی( بود- باقی نماندند.
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و مایه های معنوی، آن چنان ساخته شده بودند و با درجات مختلف، كم 
 و بیش متأثر از فرهن��گ و تعلیمات غربی بودن��د و از فرهنگ و معارف 
اسالمی، فاصله داشتند و این فاصله روز به روز و در هر دولتی نسبت به 

دولت و مسئوالن قبلی، بیشتر می شد.1 
ایشان اضافه می كند:

بس��یاری از این افراد ]جریان چپ مذهبی[ ك��ه در اوایل انقالب، آن 
شعارهای تند را می دادند، خیلی روی اعتقاد نبود، و بیشتر تحت تأثیر 

جو و احساسات و شوری كه داشتند آن شعارها را تکرار می كردند.2 
عبدالکریم س��روش، ش��خصیت مركزی حلقه تئوریك »كیان«، با صراحت، به عدم 
 اعتقاد خود به »والیت فقیه« اعتراف می كند و می گوید این بی اعتقادی، امری نیس��ت 
كه به تدریج به وجود آمده باشد، بلکه از آغاز طرح این مسئله، وی چنین نظری درباره 

آن داشته است:
شما سرتاسر زندگی سیاس��ی مرا در این بیست س��ال نگاه كنید؛ در 
كتاب های من، در س��خنرانی های من، هیچ گاه توجیهی از والیت فقیه 
]ارائه[ نکرده  ام، چون به آن عقیده نداشتم. از اولش هم اعتقاد نداشتم، 
هیچ وقت هم چنین لفظی را بر زبان نیاورده ام. پیش امام هم می رفتیم، 
ولی هیچ وقت من این تئوری را قبول نداش��تم. یك بار هم نگفته ام راه 
نجات كشور در التزام به این نظریه است. من از ابتدا اندیشه دموكراتیك 

داشتم، حاال هم نظراً و عماًل به آن پایبندم.3 
افزون بر این، تماس فکری آنها با رشته های گوناگون علوم انسانی سکوالر4 نیز در روند 
اس��تحاله معرفتی و ارزشی، بسیار مؤثر بوده است. س��عید حجاریان یکی از چهره های 
كلیدی و ممتاز جریان اصالح طلبی سکوالر به شمار می آید كه نقش برجسته ای را در 
هدایت و راه اندازی توطئه ها و بحران های گوناگون برآمده از جریان اصالحات ایفا كرد. او 
كه در فتنه سال 1388 نیز حضور فعالی داشت، در میانه این راه، بازداشت شد. وی پس از 
دستگیری و زندانی شدن، چنین وانمود كرد كه از كرده های خود پشیمان شده است. از 

1. محمدتقي مصباح یزدی، كاوش ها و چالش ها، قم، مؤسسه آموزش��ي و پژوهشي امام خمیني، 1379، ج1، 
ص38. 

2. همان، ص43-44. 
3. عبدالکریم سروش، تأمالت ایراني: مباحثاتي با روشنفکران معاصر در زمینه فکر و فرهنگ ایراني، »روشنفکر 

ایراني: طرحي از یك زندگي فکري«، تهران، روزنه، 1380، ص13٦. 
4. Secular Humanities
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این رو، متنی را به عنوان دفاعیه خود در دادگاه 
نوشت كه توس��ط یکی از دوس��تانش خوانده 
ش��د. او در این متن، به انحراف ایدئولوژیك و 
دگردیس��ی فکری خود در اث��ر تأثیرپذیری از 

علوم انسانی سکوالر، اعتراف و تصریح كرد:
ط��ي ده، پانزده س��ال اخیر، 
مقاالتي از من به چاپ رسیده 
كه ح��اوي بعض��ي از نظریات 
نامربوط به ش��رایط كشورمان 
بوده ]است ...[ یکي از مهم ترین 
این نظ��رات، انطباق ش��رایط 

كشورمان با تئوري ماكس  وبر1 درباره سلطانیسم است كه معتقد است 
بر بسیاري از امپراتوري هاي شرقي، این شیوه از حکومت جاري بوده و 
یك حاكم پاتریمونیال تیولدار و تعدادي حامیان وي كه هر كدام خیل 
عظیمي از تحت الحمایگان را یدک مي كش��یده اند، نظام س��لطه را در 
سراسر قلمرو سرزمین، مس��تقر كرده بودند.2 ]...[ حجم وسیعي كتاب 
بعد از انقالب ترجمه شده كه بسیاري از آنها، جنبه ایدئولوژیك دارند و 
در كنه آنها مي توان رد پاي مکاتب مختلف- از ماركسیسم  ارتدوكس3 تا 
نئولیبرالیسم4- را مشاهده كرد و این كتب )و باید اضافه كرد مجالت(، 
به وفور در دسترس مشتاقان است. ]...[ من هم بدون دیدگاه انتقادي، به 
دام چاله این علوم انحرافي در غلتیدم. ]...[ فوق لیسانس و دكتراي خود 

1. Max Weber
2. رک: )سعید حجاریان، »س��اخت اقتدار سلطاني: آس��یب پذیري ها، بدیل ها«، اطالعات سیاسي- اقتصادي، 
1374، ش91 و 92، ص57-45(. او در این مقاله درصدد تبیین این مدعاس��ت كه س��اختار اقتدار موس��وم به  
»سلطانی«)Sultanic( یا »نوپاتریمونیال«)neopatrimonial(كه  متکامل ترین نوع از اشکال اقتدار سنتی 
است، در مواجهه با مقتضیات  عصر مدرن، بیشترین آس��یب پذیری را در برابر یك جنبش انقالبی توده ای  دارد و 
البته در پاره ای موارد، این استعداد را از خود بروز می دهد كه وضع  انقالبی را دور زند و چشم انداز بدیل های دیگری 
جز انقالب را پیش روی  خود داشته باشد. حجاریان می افزاید یکی از راه های تحول نظام سلطانی، قهر و خشونت  
انقالبی است، اما این، تنها طریق گذار از نظام سلطانی به نظامی دیگر نیست،  بلکه راه های متفاوتی برای انتقال و 

تحول وجود دارد كه بعضی از آن ها می تواند به اشکالی از مردم ساالری نیز منتهی شود.
3. Orthodox Marxism
4. Neoliberalism

نكته مهمی كه عالمه مصباح آن را 
مطرح ساخته این است كه رحلت 
امام خمینی، مبدأ »شكل گیری« 
تحول و دگردیسی در میان بسیاری 
از اصالح طلبان نبود، بلكه زمان 
»علنی گردیدن« و »اظهار شدن« 
آن بود؛ چراكه شخصیت ویژه و 
بی بدیل امام خمینی چنان بود كه 
این افراد، جسارت بیان دیدگاه های 
مغایر و متضاد با خط اصلی انقالب 

را در خود نمی دیدند 
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را در علوم سیاسي اخذ كردم و انبوه نظریات و ایدئولوژي هاي سیاسي 
نادرست در ذهنم تلمبار شد؛ بدون آن كه فرصت بازنگري و نقد آنها را 
داشته باشم. ]...[ نظریات ماكس  وبر در ایران كنوني هیچ كاربردي ندارد 
و من از س��ر غفلت بدون نگاه انتقادي به این نظرات آنها را به ش��رایط 

كشورمان تعمیم دادم.1 
نکته مهم دیگری كه عالمه مصباح آن را مطرح س��اخته این اس��ت ك��ه رحلت امام 
خمینی، مبدأ »شکل گیری« تحول و دگردیسی در میان بسیاری از اصالح طلبان نبود، 
بلکه زمان »علنی گردیدن« و »اظهار ش��دن« آن بود؛ چراكه شخصیت ویژه و بی بدیل 
امام خمینی چنان بود كه این افراد، جسارت بیان دیدگاه های مغایر و متضاد با خط اصلی 

انقالب را در خود نمی دیدند: 
تا زمانی كه خود حضرت امام، حیات داش��تند و بر همه  كش��ور سایه 
انداخته بودند، افراد كمتر منویات قلبی خودش��ان را اظهار می كردند 
و حتی كس��انی كه مخالفت های اصولی و عمیق ب��ا راه و تفکر و مبانی 
امام و اس��الم داش��تند، اصاًل زمینه را برای طرح مخالفت خود، مساعد 

نمی دیدند.2 
اما پس از رحلت امام، به علت فقدان آن شخصیت خاص و تاریخ ساز، ورق برمی گردد 
و بستر سیاسی و اجتماعی برای مطرح كردن نظریات دگراندیشانه و تجدیدنظرطلبانه 
فراهم می شود. از این رو، فضای فکری و ایدئولوژیك دستخوش تحوالت و دگرگونی هایی 

می شود كه در اثر آنها، حاكمیت ارزش ها، رقیق و ضعیف می شود:
بعد از رحلت امام، طبیعتاً زمینه برای فاصله و دوری از تفکر و راه امام 
بیشتر می شود، چون آن مرد دیگر نیست و آن سیطره روحی و معنوی 
وجود ندارد. امام شخصیتی است كه نزدیك ]به[ هشتاد سال در كوره 
حوادث تلخ و شیرین سیاسی، اجتماعی آبدیده شده و با مجاهدت های 
نفسانی و روحی، خود را ساخته و یك تجربه گرانبهای مبارزات سی ساله 
را به همراه دارد. بنابراین، كسی بعد از امام، هر چقدر هم كه خودساخته 
و با تجربه و شایسته باش��د، اما باالخره امام نمی شود، و این خود عاملی 
اس��ت كه به همراه عوامل مختلف دیگری كه طبیعت��اً وجود دارد ]...[ 

1. سعید حجاریان، »متن دفاعیه در دادگاه فتنه سال 1388«؛ برگرفته از: 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8806030459

2. محمدتقي مصباح  یزدی، همان، ص38. 
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دست به دست هم داده و باعث می گردد كه ارزش ها و تفکر اسالمی، به 
تدریج و روز به روز، كمرنگ تر ش��ود. ]...[ عالوه بر عواملی كه مربوط به 
طبیعت و ماهیت چنین حركت هایی اس��ت، عوامل خارجی هم در این 

كمرنگ شدن، مهم و مؤثرند.1 
عباس عبدی نیز در توضیح چرایی دگرگون��ی معرفتی و ایدئولوژیك خود، به عواملی 

اشاره می كند كه یکی از آنها، رحلت امام خمینی است:
فوت امام و تحوالت داخلی كش��ور، همزمان بود با برخی تغییرات در 
عرصه جهانی، به ویژه این كه استفاده از روش  های انقالبی به عنوان یك 
شیوه برای حل مشکالت جوامع و انسان ها، مورد تردید قرار گرفت. به  
طور طبیعی، این تحوالت داخلی و خارجی، تأثیر خودش را بر اكثر افراد 
از جمله من، بر جای گذاش��ت، و تقریباً می توان گفت كه از اوایل سال 
13٦9، نوعی نگرش اولیه و اصالح  ش��ده ای از مهم ترین مسئله جامعه 

خود و نیز وجوه متفاوت آن به دست آورده بودم.2 
مرتضی مردیها، از عناصر فکری اصالح طلبان نیز در این رابطه، تحلیلی ارائه كرده است. 
وی به دو عامل به عنوان علل دگردیس��ی اصالح طلبان- یا به تعبیر او »چپ مذهبی«- 
اشاره كرده است: »دفع شدن شدید از عرصه حاكمیت سیاسی« و »مطالعه علوم انسانی 

سکوالر«: 
در دهه دوم انقالب، چپ مذهبی، دگردیسی خود را آغاز كرد. از یك 
س��و، دوری از قدرت و یافتن فرصت، عناصر نظریه پرداز و اهل مطالعه 
این جریان را ب��ه بازنگری پرونده خویش و تأمل... و پختگی ش��عارها و 
معیارها راه داد. فلسفه سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، حقوق و تاریخ، 
اصلی ترین حوزه هایی بود كه می توانست چشم فرهنگیان و عقل مندان 
چپ مذهبی را به حقایقی یکسره دیگر راه نماید. از سوی دیگر، بی مهری 
و بلکه قهر شدیدی كه نس��بت به آنها روا داشته شد، چشمان شان را به 
این حقیقت باز كرد كه اگر حکومت، بی ضابطه و غیرقانون مدار باش��د، 
یوم لك و یوم علیك اس��ت، احتیاط حکم می كند كه پ��اره ای از منافع 
سرشار یوم لك را برای روز مبادای یوم علیك ذخیره كنیم و این چیزی 

1. همان، ص39. 
2. عباس عبدی، قانون، قدرت، فرهنگ، تهران، طرح نو، 1377، ص20-21. 
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نیست جز انتقادپذیری، رضا به قاعده مندی و قانون  گذاری از سر عقل 
و عدل، نه البته قانونی كه برای شرایط فعلی قانون گذار مساعد است و 
اگر اوضاع بگردد و آن قدرتی كه برای خود ذخیره كرده به دست حریف 

بیفتد، آن قانون به بزرگ ترین عامل هراس او بدل می شود.1 
البته از ادبیات و لحن كالم مردیها پیداست كه وی تصویری تاریك از كلیت دهه نخست 
انقالب عرضه می كند و دگردیس��ی اصال ح طلبان را مطلوب و روا می انگارد، حال آن كه 
نه منش فاشیستی آنها در دهه شصت، منطقی بود و نه منش لیبرالیستی شان در دهه 
هفتاد. وی در ادامه یادداشت خود، پروژه دگردیسی اصالح طلبان را یك »پروژه ناتمام« 
معرفی می كند كه همچنان به س��وی غایت خوی��ش روان و در جریان خواهد بود. باید 
گفت پیش بینی وی از تحوالت جریان اصالح طلبی صحیح بوده است؛ زیرا در سال های 
بعد، روند دگردیسی تداوم یافت و آشکارا از بس��یاری از خطوط قرمز و مرزهای رسمی 

انقالب عبور كرد:
چنین به نظر می رسد كه پروژه ناتمام دگردیس��ی چپ، ادامه دارد و 
سرانجام به غایت خود خواهد رسید. مسیری كه در پیش گرفته شده، 
علی االصول به مطالعه علم��ی و تجربه تاریخی متکی اس��ت و اگرچه 
هنوز ه��م در این میان پ��اره ای ارزش داوری ها به صورت اس��تراتژیك 
عمل می كند، در عین حال معیارهای عقالنیت، ارزش ها را به مرزهای 
واقع بینی سوق می دهد و تولد چپ مدرن را تا بلوغ آن همراهی می كند.2 
ما به روشنی، »بلوغ« چپ مدرن را در »فتنه سال 1388« مشاهد كردیم و دریافتیم 
كه پروژه دگردیس��ی، چگونه آنها را به مقابله و ضدیت خیابانی و س��خت با اصل نظام 
اس��المی و مقام معظم رهبری س��وق داد. چپ مدرن، آن هنگام ك��ه جامه دورویی و 
نفاق را از تن درآورد، بی پروا و آش��کارا در كنار اپوزیسیون ضدانقالب- سلطنت طلبان، 
سازمان مجاهدین خلق، ملی گرایان و ...- و سرویس های امنیتی و جاسوسی غرب قرار 
گرفت و جبهه مشترک و واحد »جنبش سبز« را پدید آورد. افزون بر این، برخالف این 
گفته مردیها كه »معیارهای عقالنیت، ارزش ها را به مرزهای واقع بینی سوق می دهد«، 
ارزش ها اسالمی، نه »غیرعقالنی« اند و نه »واقعیت ستیز«. آنچه وی »ارزش ها« خوانده و 
آن را غیرعقالنی و واقعیت ستیز دانسته، تلقی و عملکرد ناصواب و تندروانه اصالح طلبان 

1. مرتضي مردیها، همان، ص10. 
2. همان. 
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در دهه شصت اس��ت، نه ارزش های اسالمی. او با 
این تعبیر، حساب »دین فهمی اصالح طلبان« را 
از اصل »دین« تفکیك نکرده و- احتماالً عامدانه و 

آگاهانه- بر هر دو، حکم واحد رانده است.
عمادالدین باقی، از اصالح طلبان فعال در حوزه 
مطبوعات نیز مي گوید فرد انقالب��ی در اثر غلبه 
فضای هیجان برانگی��ز و پرخ��روش انقالب، در 
كنش جمعی معطوف به ایجاد انقالب، مستحیل 
می ش��ود و احساس��ی و عاطفی عم��ل می كند، 
اما پ��س از پیروزی انقالب و دس��تیابی نیروهای 
انقالبی به قدرت سیاسی، ایدئولوژی به واقعیات 
برخورد می كند و در برابر آنه��ا مجبور به انفعال 
و سازش و همسویی می ش��ود. در این حال، فرد 

انقالبی از فض��ای غیرعقالنی انقالب خارج می ش��ود و به عقالنی��ت و واقع گرایی روی 
می آورد:

رفتار جمعی در جریان انقالبات موجب می ش��ود كه اف��راد در میان 
انبوه خلق، از خود بی خود شده و استحاله ش��وند و كنش های عاطفی 
بر سنجیدگی و حسابرس��ی و كنش عقالنی غلبه كند. پس از مدتی كه 
از انقالب س��پری می ش��ود در اثر آن روزمرگی ها از یك س��و، و مواجه 
شدن دولت انقالبی با مس��ائل و مش��کالت واقعی )كه دیگر شعارها از 
عهده حل آن برنمی آیند(، فرد مجبور اس��ت واقع گرا ش��ود و به سوی 
عقالنی��ت عزیمت كن��د. بنابراین، موازنه  گذش��ته به هم خ��ورده و به 
 تدریج، كنش های عقالنی غلبه می كند. در بحبوحه انقالب، شعارهای 
بلندپروازانه سر داده می ش��ود و گمان می كنند به سادگی می توان به 
اهداف اعالم شده رسید، اما در عمل، با موانعی روبه رو می شوند كه نشان 
می دهد شعار دادن آسان و عمل كردن دش��وار است و این همه، زمینه 
واقع گرایی را فراهم می سازد. ]...[ نیروهای انقالبی با مطالعه سرنوشت 
سایر جنبش های انقالبی دریافته اند كه هیچ  یك از انقالبات نتوانسته اند 

مفاهیمی از قبیل »تكیه بر عقل 
جمعی«، »حق حاكمیت ملی«، 
»وجود امر عمومی«، »شهروندی«، 
»شایسته ساالری«، »مردم ساالری«، 
»استقالل«، »آزادی« و... در فرهنگ 
غنی اسالمی حضور داشته اند. این 
مفاهیم، تنها مفاهیمی برخاسته از 
جهان »مدرن« نیستند. این مفاهیم 
در سنت غربی سابقه وجودی 
ندارد، اما در سنت اسالمی، نه 
تنها تعین نظری داشته، بلكه در 
برهه هایی از تاریخ اسالم، تحقق 

اجتماعی نیز یافته است 
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به اهداف و آرمان های اعالم شده خویش دست یابند.1
این تحلیل، كاماًل وامدار نظریه »انبوه خلق« گوس��تاو لوبون،2 جامعه شناس و مورخ 
فرانسوی، است؛ در حالی كه نظریه یادش��ده، قابل انطباق با كنشگری توده های مردم 
در انقالب اس��المی ایران نیست. در انقالب ایران، اگرچه »ش��ور و هیجان مذهبی« در 
اوج خود قرار داشت و مردم با انگیزه و جوشش دینی، پا به میدان »انقالبی گری« نهاده 
بودند، اما هرگز چنین نبود كه عنصر »عقالنیت« مغفول مانده و مطالبات و آرمان های 
»دور از دسترس« و »تخیل آلود« دنبال شود. شاید این تحلیل، گویای وضعیت فکری 
و روانی افرادی همچون باقی و پاره ای دیگر از اصالح طلبان در آن دوره باشد، اما شواهد 
تاریخی متعدد نش��ان می دهد كه اكثریت نیروهای انقالبی، چنین نگرش و رویکردی 
به انقالب نداش��ته اند. بنابراین، تفس��یر دگردیس��ی اصالح طلبان در خصوص عبور از 

»احساس« به »عقالنیت«، صحیح نیست.
شخصیت و تفکر جمعی اصال ح طلبان در چارچوب نظریه  »سیطره  مجاز«، قابل تحلیل 
و فهم است. بر اساس این نظریه، می توان اس��تدالل كرد كه اصالح طلبان، شخصیت و 
هویت تاریخی خویش را گم كرده و در بستر تاریخی عاریتی و مجازی زندگی می كنند 
كه چیزی غیر از »مدرنیسم«3 نیست. انسان اصالح طلب در هجوم و حصار یك »من« 
مجهول و مصنوعی، »من« حقیقی خود را از یاد برده و دچار »خویش  دیگرانگاری« شده 
است. او تصور كرده كه ادوار و عهود تاریخی- فرهنگی »میانه«، »مدرن«4 و »فرامدرن«،5 
كه جزء هویت تاریخی اقوامی در اقلیم هاي خاصی از جهان است، مبنا و منطق تحوالت 
جامعه ایرانی نیز است.٦ و7 در حالی كه باید گفت ادوار تاریخی-  فرهنگی اقلیم ها و اقوام، 
واقعیت های پدیدآمده و سپری شده در ظرف خاص و مختص حیات همان اقالیم و اقوام 
است و ادعای تعمیم آنها، از نوعی ذهنیت جبرگرای تاریخی حکایت می كند.8 این امر 

1. عماد الدین باقی، »چکونه نسل انقالبي، اصالح طلب شد؟«، همان، ص17. 
2. Gustave Le Bon
3. Modernism
4. Modern
5. Postmodern

٦. علي اكبر رشاد، »سیطره مجاز در ساحت هویت تاریخي«، راهبرد فرهنگ، 1387، ش2، ص30. 
7. خاتمی در دوره فکری پیشین خود، چنین بینشی نداشت و به تدریج، دچار استحاله فکری و ایدئولوژیك شد. 
به عنوان مثال، در اوایل دهه هفتاد می گوید: »ما از نفی غرب، نفی سلطه سیاسی و فکری و فرهنگی و اقتصادی آن 
را مراد می كنیم و به عنوان یك مسلمان، در مبادی و مبانی فکری و ارزشی نیز، با او اختالف های اساسی و جدی 

داریم.« سید محمد خاتمی، بیم موج، همان، ص190. 
8. علي اكبر رشاد، همان، ص34-35. 
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بدان علت است كه جریان های فرهنگی، به یك معنا، از كش��ورهای مركز، صادر شده 
و به جهان نفوذ می كنند. تصاویر، كلمات، ارزش ه��ای اخالقی، ضوابط قضایی، قوانین 
سیاسی، و مالک های صالحیت از واحدهای آفریننده به س��وی جهان سوم1 از طریق 
رسانه ها )روزنامه ها، رادیوها، تلویزیون ها، فیلم  ها، كتاب ها، دیسك ها، ویدئوها( سرازیر 
می شوند. تولید نهایی جهانی نشانه ها2 در شمال متمركز است، و یا بر اساس هنجارها و 

شیوه هایش ساخته می شود.

3. چگونگی گذار اصالح طلبي سکوالر از تفکر امام خمیني 
هویت انقالب اس��المي ایران در درجه نخس��ت و بیش از هر امر دیگري، با شخصیت 
و تفکر امام خمیني)ره( پیوند یافته اس��ت. امام خمیني در مقام رهبر خیزش انقالبي 
مردم ایران در دوران قبل از وقوع انقالب، و همچنین رهبر حکومت دیني برآمده از این 
انقالب، تأثیري بس عمیق و انکارناپذیر بر جامعه معاصر ایران و بلکه جامعه جهاني نهاد. 
این پیوند و اتصال آن چنان است كه چنانچه كس��ي قصد شناخت ایدئولوژي و ماهیت 
انقالب اسالمي را داشته باشد، ناگزیر باید تفکر امام خمیني را مطالعه كند. با این حال، 
پس از رحلت ایشان، برخي »جریان هاي سیاس��ي و معرفتي دگراندیش« بر آن شدند 
كه از تفکر امام و یا حداقل بخش هاي عمده اي از آن، گذار كنند. اما روش��ن اس��ت كه 
آنها نمي توانستند زبان به صراحت بگشایند و نیات باطني خویش را آشکار سازند؛ چرا 
كه مردم ایران آن چنان ارزش و منزلت واالیي براي امام قائل بودند كه نمي توانس��تند 
»گذار از تفکر امام خمیني« را برتابند و از راه و خط امام خمیني، اعراض كنند. از این رو، 
جریان هاي سیاسي و معرفتي دگراندیش، در عین حال كه نقاب »دفاع از امام خمیني« 
را بر چهره زدند، اما تالش كردند تا از آن بخش از ارزش ها و آرمان هاي امام كه با اهداف و 
هنجارهاي دگراندیشانه آنها تصادم و تعارض دارد، گذار نمایند و جامعه را نیز در امتداد 
این گذار قرار دهند. این گ��ذار »خزنده« و »پنهان«- كه مي ت��وان آن را »امام زدایي« 
خواند- مبتني بر سازوكارهاي نظري خاصي بود كه در این جا به برخي از آنها مي پردازیم 
و از آن جا كه هم چنان این ساز و كارها در خطابه ها و مناظرات و مباحثات به كار گرفته 

مي شود، آنها را به نقد نیز كشیده و ابطال مي كنیم. 
یكم؛تفس�یربهرأيتفكرامامخمیني.دگراندیش��ان غالباً با تعظیم و تکریم از امام 

1. Third World
2. Signs
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خمیني س��خن مي گوین��د و گاه حتي 
تظاهر به خط امامي بودن نیز مي كنند، 
اما آن گاه كه به پاره هاي مهمي از تفکر 
امام خمیني اشاره مي شود كه با سلوک 
سیاس��ي و یا معرفتي آنها متضاد است، 
بي درنگ دس��ت به »تفس��یر به رأي« 
زده و تفس��یري از تفکر ام��ام خمیني 
عرضه مي كنند كه همخوان و همسوي 
با سلوک و سیره آنهاس��ت؛ حال آن كه 
تفکر ام��ام خمیني چنین نیس��ت. در 
واقع، تفس��یر به رأي ك��ردن تفکر امام، 
به وسیله اي براي توجیه كردن »فاصله گیري ها از راه راستین امام« تبدیل شده است. 
به عنوان مثال، آن گاه كه به س��خنان صریح و متعدد امام خمین��ي درباره »الهي بودن 
خاستگاه مشروعیت والیت فقیه« استناد مي شود، آنها با تحریف و تقطیع سخنان امام، 
تفکر ایشان را به گونه اي تفسیر مي كنند كه نتیجه آن »زمیني بودن خاستگاه مشروعیت 
ولي فقیه« باشد. ناگفته پیداست كه تفس��یر به رأي، عملي خیانت آمیز و مذموم است 
و باید از طریق اس��تناد به جمالت ش��فاف و روشن امام، پرده از س��وگیري ها و اغراض 

دگراندیشان برداشت.
دوم؛تاریخمندانگاريتفكرامامخمیني. ساز و كار دیگري كه به منظور گذار از تفکر 
امام خمیني به كار گرفته شده، »تاریخمندانگاري تفکر امام« است؛ به این معني كه تفکر 
و نظریات امام برآمده از اقتضائات و شرایط خاص سیاسي و تاریخي دوره هایي است كه 
امام در آن قرار داشته است. به بیان دیگر، زمان و مکان بر تفکر امام خمیني تأثیر قطعي 
نهاده و این تأثیر موجب گردیده كه تفکر امام خمیني، »مقید« و »تعمیم ناپذیر« باشد. 
از این رو، نمي توان براي همیش��ه بر نظریات امام پاي فشرد؛ چون كه شرایط و بسترها 
تغییر یافته و امروز، دیروز نیست. خاتمی در بخشی از »نامه ای برای فردا«، با این ادعا كه 
نباید امام خمینی را مطلق و رویه ایشان را قاعده ای غیر قابل تغییر دانست، پا فراتر از این 

حد نهاده و لفظ »اشتباهات« را به برخی تصمیمات ایشان نسبت می دهد:
بسیاری از س��تایش گران، امام ]خمینی[ را مطلق می كنند، نه برای 
عصمت ش��خصیت او- كه به هر حال یك شخصیت انسانی است- بلکه 

شخصیت و تفكر جمعی اصال ح طلبان 
در چارچوب نظریه  »سیطره  مجاز«، قابل 
تحلیل و فهم است. بر اساس این نظریه، 
می توان استدالل كرد كه اصالح طلبان، 
شخصیت و هویت تاریخی خویش را 
گم كرده و در بستر تاریخی عاریتی و 
مجازی زندگی می كنند كه چیزی غیر از 
»مدرنیسم« نیست. انسان اصالح طلب 
در هجوم و حصار یک »من« مجهول و 
مصنوعی، »من« حقیقی خود را از یاد برده 
و دچار »خویش  دیگرانگاری« شده است 
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تا در غیاب او، اشتباهات یا موضع گیری های ناگزیر و خالف  قاعده ای را 
كه به حکم ضرورت پیش آمده است، به صورت قاعده ای غیر قابل تغییر 

درآورند.1 
در پاسخ به این شبهه باید گفت:

الف. آیا همه  محتواي تفکر و نظریات امام، برآمده از مقتضیات خاص زمان و مکان است 
و یا این كه بخش هاي فراخي از آن، برخاسته از »احکام و معارف الیتغیر اسالم« است؟! 
حتي در فقه نیز كه به تعبیر امام خمیني مي باید در آن، شرایط زمان و مکان را در نظر 
داشت، همه مضامین از زمان و مکان تأثیر نمي پذیرند و به كلي، سیال و متغیر نیستند. 
آیا مي توان پذیرفت كه »ظلم س��تیزي« و »استکبارستیزي«، حکمي مقید و زمان مند 
باش��د؟! آیا مي توان پذیرفت كه »عدالت خواهي« و »محروم ن��وازي«، نظري برآمده از 
اقتضائات خاص دهه شصت است و امروز باید آن را به فراموشي سپرد؟! آیا نظر امام مبني 
بر »حاكمیت ش��ریعت بر آزادي«، تفکري تاریخمند اس��ت؟! پر واضح است كه چنین 
نیست. بسیاري از مضامین و درون مایه هاي تفکر امام، همان »احکام و تعالیم قطعي و 

تخلف ناپذیر اسالم« است و گذر زمان نمي تواند توجیه معقولي براي گذار از آنها باشد.
ب. آیا همه شرایط امروز در مقایسه با گذشته، تغییر یافته است و هیچ تشابهي و ثباتي 
در میان نیس��ت؟! و یا این كه این قضیه به صورت »موجبه جزئیه« صادق است؛ به این 

معنا كه برخي از شرایط )نه همه آنها( دگرگون شده و برخي دیگر ثابت مانده اند؟!
به عنوان مثال، آیا دولت امریکا در دهه شصت، مظهر امپریالیسم و استکبار بود و امروز 
نیست؟! روشن است كه چنین نیست. نیات و انگیزه ها و اهداف دولتمردان امروز امریکا 

با گذشته هیچ تفاوتي نکرده و آنها هم چنان در امتداد گذشته قرار دارند.
ج. امام خمیني، »وصیت نامه سیاس��ي- اله��ي« خویش را به تعبیر خودش��ان براي 
»آیندگان« نگاشته اند. آیا این وصیت نامه را نیز مي توان تاریخمند دانست و از آن گذار 

كرد؟!
بنابراین، پندار »به موزه س��پاري تفکر امام خمیني« به این بهانه كه دهه  ش��صتي و 

تاریخمند بوده است، پنداري ناسنجیده و نارواست.
سوم؛قرائتپذیرانگاريتفكرامامخمیني. برخي از دگراندیشان معتقدند كه مي توان 
از تفکر امام خمیني، قرائت ها و برداش��ت هاي متعددي داشت؛ به گونه اي كه هیچ یك 
از این قرائت ها و برداشت ها، برتر و بهتر از دیگري نیس��ت، بلکه همه در عرض یکدیگر 

1. سید محمد خاتمی، نامه اي براي فردا، همان، ص10.
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هستند. از یك سو، امام خمیني داراي ش��خصیت چندبعدي و تو در تو است و از سوي 
دیگر، هر فرد كه در جست وجوي فهم تفکر اوست، خود داراي پنداشته ها و مفروضات 
خاص است. از این رو، نمي توان انتظار داشت كه كسي به حقیقت تفکر امام دست یابد 
و ایشان را آن گونه كه بود، دریابد. این س��ازوكار با یك معضل اساسي روبه روست و آن 
این است كه حداكثر در مورد »متشابهات تفکر امام خمیني«- بر فرض وجود- مي توان 
چنین باوري داش��ت، اما در مورد »محکمات تفکر امام خمیني«، این س��ازوكار توان 
مقاومت ندارد. دس��ت كم بخش عمده اي از تفکر امام خمیني را »اصول«، »مسلمات« 
و »بینات« تشکیل مي دهد كه قابل تردید نیست و نمي توان هر قرائت و تلقي اي از آن 
داشت. به عنوان مثال، امام خمیني مشخصات »اسالم ناب« را به روشني بیان و آن را از 
»اسالم امریکایي« تفکیك كرده است. و یا این كه آیا مي توان گفت امام خمیني قائل به 

»والیت مطلقه فقیه« نبوده است؟!
چهارم؛معصومنبودنامامخمیني. دگراندیشان اظهار داشته اند كه مگر امام خمیني 
معصوم و مصون از خطا و اش��تباه بوده اس��ت ك��ه مي باید تفکر او را ب��ه صورت مطلق 
پذیرفت؟! امام خمیني نیز هم چون دیگران، فردي غیرمعصوم بوده و دلیلي در دس��ت 
نیست كه بپذیریم هر چه كه وي گفته، صواب و صحیح است. خالصه این كه تفکر امام 
خمیني، نه وحي منزل اس��ت و نه قول امام معصوم. بنابراین، مي توان و بلکه مي باید از 
تفکر او عبور كرد. این شبهه نیز باطل است؛ زیرا روش��ن است كه امام خمیني معصوم 

نبود، اما: 
الف. بر طبق روایات رسیده از امام معصوم)ع(، »اطاعت از نایب ایشان«- كه ولي فقیه 
است - واجب شرعي است و رد كردن حکم او به معني رد كردن حکم امام معصوم است. 
بنابراین، حضرات معصومین در عین علم به این كه نایبانش��ان- فقهاي عادل- معصوم 

نخواهند بود، آنها را »الزم االطاعه« معرفي كرده اند.
ب. براي رد كردن تفکر امام خمیني، اس��تناد به معصوم نبودن ایش��ان كافي نیست، 
چراكه عدم عصمت به معني »ناصواب بودن همه نظرات« فرد غیرمعصوم نیست، بلکه 
به معني »محتمل بودن وجود خطا« در تفکر اوست. بنابراین، باید با »دلیل و استدالل« 
ثابت كرد كه كدام بخش یا گزاره از تفکر امام خمیني، صحیح و روا نیست؛ چراكه صرف 

ادعا، حقیقتي را ثابت نمي كند.
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جمع بندی
عالمه محمدتقی مصباح به عنوان چهره معرفتی و ایدئولوژیك انقالب، در همان مقطع 
زمانی دریافت كه ظهور و قدرت یابی روزافزون اصالح طلبی سکوالر را باید در درون چه 
الگو و چارچوبی، تحلیل و تفسیر كرد. ایشان بر این باور بود كه رویکرد اصلی دشمن برای 
براندازی انقالب از پایان دهه شصت به بعد، به »رویکرد فرهنگی« تغییر یافته است؛ به 
این معنی كه دشمن، استراتژی »تغییر شناخت ها و گرایش ها« را در جامعه ایران دنبال 
می كند.1 به این منظور، دو گزینه مورد استفاده قرار گرفته است: یکی این كه تفکر دینی 
را با چالش ها و شبهات متعدد روبه رو س��ازند تا عموم مردم از آن رویگردان و یا حداقل 

بدان سست  اعتقاد شوند؛ دیگر این كه:
برنامه مهم تر دشمن در جهت تضعیف باورها و ارزش ها این است كه 
با نفوذ در دستگاه سیاست گذاری كشور، كس��انی را سر كار بیاورند كه 
اعتقادات و مبانی فکری و ارزش��ی آنها تا حدودی از امام فاصله گرفته 

باشد و تحت تأثیر فرهنگ و ارزش ها و افکار غربی باشد.2 
ایشان تأكید می كند كه در این پروژه كالن، بیشتر افرادی نقش آفرین هستند كه در 

صف نیروهای انقالب قرار دارند و تظاهر به تدین می كنند:
یك سناریوی مفصل و بسیار حساب شده ای است كه دشمن در صدد 
اس��ت پرده های آن را یکی پس از دیگ��ری، به اجرا در بی��اورد. در این 
سناریو، شما افراد بیگانه و یا كسانی كه دشمنی آنها با اسالم و انقالب، 
واضح و آشکار باشد، خیلی كم می بینید. اكثر نقش ها را باید افرادی از 
داخل و كسانی كه اعتقادی به اس��الم- هر چند در ظاهر- دارند، بازی 

كنند.3 
با استقرار اصالح طلبان سکوالر در دولت های هفتم و هشتم و همچنین مجلس ششم، 
این پروژه به مرحله ثمر دادن رسید؛ به گونه ای كه دوران حاكمیت اصالح طلبان را باید 

دوران انحطاط و افول باورها و ارزش های اسالمی و انقالبی دانست. 
گفتمان اصالح طلبان و خاتمی با گفتمان انقالب اسالمی و امام خمینی )ره(، شکاف 
عمیق و معناداری داش��ت. در حالی كه امام خمین��ی تنها آموزه های اس��الم را معیار 
موضع گیری قرار می داد و از غرب س��تیزی و به چالش كش��یدن مشهورات و مقبوالت 

1. محمدتقي مصباح  یزدی، همان، ص40. 
2. همان. 

3. همان، ص43. 
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غربی، كوچك ترین پروایی نداش��ت، خاتمی همواره تالش می كرد تا نه تنها از چالش 
و رویارویی با فرهنگ و تفکر غربی بپرهیزد، بلکه قرائتی لیبرالیس��تی و غرب گرایانه از 

اسالم ارائه دهد: 
او ]خاتمی[ بحث پیشین درباره اس��الم امریکایی در برابر اسالم ناب 
را به بحث تمایز بین اسالم مس��المت جو و رحیم و اسالم سركوب گر و 

طرفدار خشونت تغییر داد.1 
خاتمی در سال های نخس��ت، بسیار بر روی مفهوم »مردم س��االری«2 تأكید می كرد 
و درباره آن سخن می گفت. او هرگز در س��خنرانی های عمومی اش ادعا نکرد كه در پی 
برقراری »دموكراسی سکوالر«3 در جامعه ایران است. بعدها كه مفهوم »مردم ساالری 
دینی«4 از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی، حضرت آیت الل خامنه ای، تکرار و ترویج 
شد، وی نیز همین مفهوم را به كار گرفت، »بی آن كه معنای آن را روشن كند«5 خاتمی 
ترجیح می داد تفکرات را به واس��طه كلی گویی روش��نفکرانه، پنهان و مبهم نگاه دارد. 
حداكثر ش��فافیت و صراحت او این بود كه مفاهیمی از قبیل »مردم س��االری دینی«، 
»جامعه مدنی«، »آزادی«، »قانون مداری« و... را به زبان آورد، اما وی از این سطح فراتر 
نمی رفت و چندان حدود و ثغور و مبنا و معنای ای��ن مفاهیم جذاب اما نامتعین و چند 

پهلو را روشن نمی ساخت.
اصالح طلبان، دنباله و امتداد تاریخی روش��نفکران س��کوالر عهد مشروطیت بودند 
كه می خواس��تند طرح ناتمام و شکس��ت خورده آنان را در جامعه ایران، محقق سازند. 
اصالح طلبان، ش��یفته و فریفته »غرب« ش��ده بودند و خود را در آینه »اندیشه غربی« 
می دیدند و تفس��یر می كردند. »غرب زدگی«، بهترین و رس��اترین تعبیر برای توصیف 

ماهیت و ذات حقیقی آنهاست:
آدم غرب زده، چشم به دست و دهان غرب اس��ت. كاری ندارد كه در 
دنیای كوچك خودمانی، در این گوشه از شرق چه می گذرد.]... او[ اگر 
اهل تحقیق است، دست روی دس��ت می گذارد و این همه مسائل قابل 
تحقیق را در مملکت ندیده می گیرد و فقط در پی این اس��ت كه فالن 

1. نیکي. آر. كدي، نتایج انقالب ایران، ترجمه مهدي حقیقت خواه، تهران، ققنوس، 1388، ص80. 
2. Democracy
3. Secular Democracy
4. Religious democracy

5. همان، ص82. 
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مستشرق درباره مسائل قابل تحقیق او، چه گفت و چه نوشت.]...[ اگر 
یك وقتی بود كه با یك آیه قرآن یا یك خبر منقول به عربی، همه دهان ها 
بسته می شد و هر مخالفی سر جایش می نشست، حاال در هر باب، نقل 
یك جمله از فالن فرنگی، همه دهان ها را می بندد.]...[ حاال دیگر وحی 
منزل از كتاب های آسمانی به كتاب های فرنگی، نقل مکان كرده است.

]... آدم غرب زده، حتی[ وقتی هم كه بخواهد از حال شرق خبری بگیرد، 
متوسل به مراجع غربی می شود.]...[ این جوری است كه آدم غرب زده، 
حتی خودش را از زبان شرق شناس��ان می شناس��د! خودش- به دست 
خودش- خودش را شیئی فرض كرده و زیر میکروسکوپ شرق شناس 
نهاده و به آنچ��ه او می بیند، تکیه می كند، نه به آنچه خودش هس��ت و 
احس��اس می كند و می بیند و تجربه می كند. و این دیگر زش��ت ترین 

تظاهرات غرب زدگی است.1 

1. جالل آل احمد، غرب زدگي، تهران، جامه دان، 1384، ص110-112. 
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آیت اهلل  العظمی خامنه ای و منزلت امام خمینی)ره( و
 انقالب اسالمی در بیداری اسالمی

محمودرضاصنمزاده1
چکیده

بيداری اسللامی مهجوريت زدايی از دين يا باز پيرايی و واخوانی گزاره ها و آموزه های 
اسللامی از اجمال و ابهاماتی اسللت که بر سلليمای دين نشسته اسللت. از سوی ديگر 
شللکل گيری انقاب اسللامی ايران به رهبری امللام خمينی)ره( با احيللای نظريه ی 
»واليت فقيه« و سياسللت استکبار سللتيزی را می توان نقطه  اوج اين بيداری دانست. 
آيت اهلل العظمللی خامنه ای نيز بلله عنوان زعيم انقللاب، خود صاحللب مبانی نظری و 
ديدگاه های نوينی در باب بيداری اسامی می باشللند. لذا اين مقاله در تاش است تا با 
روش توصيفی و با استناد به بيانات رهبر معظم انقاب، ضمن ارائه  مقدماتی، به اين سؤال 
بپردازد که انقاب اسامی و رهبر کبير آن امام خمينی)ره( در منظومه  فکری و نظريه  

بيداری اسامی ايشان، دارای چه جايگاه و نقشی است؟
از نتايج اين مقاله اين است که امام خمينی)ره( و انقاب اسامی از مؤلفه های اصلی 
بيداری اسامی در منظومه  فکری آيت اهلل خامنه ای بوده و ايشان امام)ره( را »بهترين 

1. کارشناس ارشد انديشه سياسی در اسام
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شللاخص« و »کوثری الهی« می نامند که آغازگر جريان بيداری اسللامی بودند. رهبر 
انقاب به امام خمينی)ره( به منزله  يک »اسوه« می نگرند که »عمل احسن« برای همه  
مصلحان و بيدارگران، پيروی از ايشان در عمل و نظر است. و از طرف ديگر ويژگی هايی 
را در مورد انقاب اسامی که در ارتباط با بيداری اسامی قرار می گيرد از جمله استقامت 

و ايستادگی، مردم ساالری، عدالت اجتماعی، استکبارستيزی و... را برمی شمرند.
کلیدواژهها: امام خمينی)ره(، آيت اهلل خامنه ای،  انقاب اسامی، بيداری اسامی.

مقدمه
وقوع انقاب اسللامی در ايران آغاز مللوج و حرکتی بود که از آن به بيداری اسللامی 
تعبير شده است. موج بيداری اسامی که امروزه شللمال آفريقا و کشورهای خاورميانه 
را درنورديده، پيامد و ميراث انقاب اسامی ايران است که از 34 سال پيش به رهبری 
امام خمينی)ره( بلله يادگار مانده اسللت. رهبری کلله تأثيرش بر مسلللمانان از جنبه  
دينی و اسامی کم نظير است؛ به حدی که در دنيای اسللام و جهان غرب قرن هاست 
که شللخصيتی چون ايشللان را نمی بينيم که تا اين انللدازه نهضت، افللکار و عملکرد و 
راهبرد هايش در سطح جهان فراگير و تأثيرگذار باشد.1 از سوی ديگر زندگی بدون تجمل 
و آميخته با تقوا و اخاق اسامی ناب ايشان تأثيرات فراوانی بر مردم گذاشت، به گونه ای 
که انسان های بسياری را به حرکت بر ضد ظلم و ستم واداشت. امام خمينی)ره( تنها به 
امت و تمدن اسامی و نجات آن از گمراهی و عقب ماندگی مادی و معنوی نمی انديشيد، 
بلکه در فکر نجات همه  ملت ها و تمدن ها بود. پيام ايشللان به پللاپ و گورباچف گويای 
دغدغه  انسللانی و الهی وی در نجات انسللان ها و فرهنگ هايی بود که از مسللير هدايت 
بشری خارج شده بودند.2 البته که امام خمينی)ره( تأثيرات شگرفی در سطوح و ساحات 
گوناگون حيات بشللری داشللتند ولی بهره گيری از دين و محوريت آن در ايجاد تحول 
اجتماعی مطلوب را بايستی مهمترين تأثير ايشان و انقاب اسامی بر ديگر مسلمانان 
و جنبش گران و بيداری خواهان عالم برشمرد. در حالی که پيش از آن در فضای جهانی 
آکنده از ليبراليسم و کمونيسم ل با محوريت دين زدايی از ساحات حيات بشری ل کمتر 

کسی به توانايی دين در تحول آفرينی و پديد آوری انقاب ايمان داشت.3
با توجه به مطالب فوق و آثار انقاب اسللامی و انديشه های امام خمينی)ره( و با مهيا 

1. منوچهر محمدی، انقاب اسامی، زمينه ها و پيامد ها، 1387، ص45. 
2. حميد پارسانيا، حديث پيمانه، قم، معارف، ص376.

3. منوچهر محمدی، بازتاب جهانی انقاب اسامی، قم، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسامی، 1386، ص502.
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شدن برخی شرايط ل که در ادامه به آن خواهيم پرداخت 
ل موج بيداری اسامی در سللال 1389 از تونس شروع 
شد و سراسر خاورميانه  عربی و شمال آفريقا را فراگرفت. 
اين مللوج بيداری اسللامی کلله همچنان اداملله دارد 
سبب ساز دگرگونی های عميقی در معادالت منطقه ای 
و بين المللی گرديد. همچنين نظريه  بيداری اسللامی 
حضرت آيت اهلل العظمی خامنه ای سللرلوحه مناسللبی 
برای وحدت اسللامی و بلله عنوان منشللور مبارزاتی و 

وحدت بخش جهان اسام تلقی می شود. 
حال بايد ديد که انقاب اسامی و رهبر کبير آن امام خمينی)ره( در منظومه  فکری و 
نظريه  بيداری اسامی حضرت آيت اهلل خامنه ای، رهبر فرزانه  انقاب اسامی دارای چه 

جايگاه و نقشی است.

تعریف بیداری اسالمی
بيداری )يقظه(، ضد خواب است و در معنای فعال شدن هوش )آگاهی( به کار می رود 
و بيداری اسامی به مفهوم زنده شللدن دوباره در پرتو اسام اصيل است؛ به بيان ديگر 
در معنای تجديد حيات اسللام که در کالبد فرد و جامعه به کار می رود که در پناه آن، 
استقال، عدالت و همه  آموزه ها و ارزش های خداوند، بار ديگر زنده شده و حياتی دوباره 

می يابد.1
در تعريف ديگر می توان بيداری اسللامی را توجه و خواست ملت های مسلمان برای 
بازگشت به روش زندگی در فرهنگ اسامی دانسللت. ميل بازگشت به مبانی و اصول 
اسامی، اکتفا نکردن به دين به عنوان يک مسلک اخاقی صرف و ورود دين به عرصه  
سياسللت و اداره  جامعه و در يک کام، حاکم کردن اسام بر همه  شئون زندگی است.2 
به عبارت ديگر بيداری اسامی تحولی اسللت حاصل از دميدن آگاهی و اراده در کالبد 
به خواب رفته  انسان ها و جامعه، به منظور حرکت ارادی و آگاهانه آن در مسير کماالت 
فطری خويش در چارچوب نظم و نظام اسللامی که نتيجه  آن، احيللا و بازيابی هويت 

1. مرتضی شيرودی، »انقاب اسامی و بيداری اسامی«، 1390، ص5.
http://www.rasekhoon.net/article/show-28627.aspx

2. مهدی يزدان پناه، »مجموعه  مقاالت کوتاه دانشللجويی با موضوع بيداری اسللامی«، تهران، دفتر مطالعات 
فرهنگی و برنامه ريزی اجتماعی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، 1390، ص19.

امام خمینی)ره( و انقالب 
اسالمی از مؤلفه های اصلی 
بیداری اسالمی در منظومه  
فکری آیت اهلل خامنه ای بوده 
و ایشان امام)ره( را »بهترین 
شاخص« و »کوثری الهی« 
می نامند که آغازگر جریان 

بیداری اسالمی بودند
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فردی و جمعی، يعنی شناخت هويت مسلمانی، بازگشت به هويت جمعی واحد خويش 
و داراالسام است.1 و از اين رو می توان گفت اگر خواب برادر مرگ است، بيداری دست 
در آغوش زندگی دارد. پس »بيداری اسامی« اصطاحی است که برای بيان جنبشی 
مبتنی بر آگاهی )نسبت به اصول رهايی بخش اسام(، عمل سياسی )اقدام برای تغيير 
شللرايط موجود جهت نيل به وضع مطلوب( و بر بنياد اسللام خواهی )مبنی بر اهميت 
و اولويت عنصر تکليف دينی بر منافع زودگذر پيرامونی( با هدف اسللتقرار نوعی نظام 
سياسی است که برآمده از مبانی و مبادی معرفتی ل هويتی اصيل دينی باشد. آنچه در 
خصوص بيداری اسامی نبايد ناديده انگاشته شللود، نقش بی بديل »مؤلفه ها و منابع 
فکری« است که بر برتری معارف دينی در قياس با تأثيرات صرفاً اقتصادی، سياسی، و 
يا... اشاره دارد. از اين منظر»بيداری اسامی« وجهی فراملی )و در واقع جهانی( دارد که 

آن را پديده ای جهان گرايانه معرفی می نمايد.2

ریشه ها و عوامل بیداری اسالمی
بيداری اسللامی به عنوان پديده ای متأثر از نهضت فکری جمهوری اسامی در عصر 
حاضر، در قالب جنبش اجتماعی، سازمانی و نهادهای نظامی مدعی رخ نموده است. اين 
جريان در عرصه  منازعات سياسللی و امنيتی عاوه بر اينکه موجوديت و نفوذ خود را به 
اثبات رسانده است، می رود تا به قدرت بامنازع نقش آفرين در سطح جهانی تبديل شود. 
در ظهور، قوام و توسعه  پديده  بيداری اسامی زمينه ها و عواملی چند دخيل بوده اند که 

به مهمترين آن ها اشاره می شود:
1. ورود نسللل جديد با ويژگی هللای انقابی به عرصلله  منازعات که فهم ريشلله ای و 
واقعی تری از علل عقب افتادگی های علمی، اقتصادی و اجتماعی جوامع خود به ويژه در 

حوزه  فکر و فرهنگ دارند؛
2. توجه به وحللدت دينی و بن مايه هللای ايدئولوژيک و درک درسللت از راهبردهای 

قدرت های خصم و استکبار برای ايجاد گسست در جهان اسام؛
3. حوادث بيدار کننللده  منطقه ای و جهانللی از جمله بحران فلسللطين، حوادث 11 
سپتامبر، اشغال عراق و افغانستان و راهبرد نبرد ايدئولوژيک غرب به محوريت امريکا که 

با هدف تسلط بر جهان اسام انجام می شود، آثار چشمگيری بر بيداری اسامی دارند؛

1. محمد نواب، »امت در حرکت«، سوره، 1385، ش27، ص63.
2. اصغر افتخاری، بيداری اسامی در نظر و عمل، تهران، امام صادق)ع(، 1391، ص29.
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4. رشد و توسعه  وسايل ارتباط جمعی و تکامل شيوه های تبليغ اسام؛
5. عدم آزادی سياسی؛

6. وخامت اوضاع اقتصادی؛
7. افزايش نقش قدرت های منطقه ای و بين المللی؛

8. انقاب اسامی که عامل عمده  بيداری اسامی است و نقش ويژه ای در بيداری ملل 
مسلمان ايفا کرده است. عوامل ذکرشللده در مرتبه  کارکرد خود معلول علت العللی به 
عنوان انقاب اسامی هستند که در سال 1979 در يک حرکت متکی به اراده عمومی، 
تمامی زيرساخت های سياسی، اجتماعی، فکری و امنيتی کشورهای هژمون و عوامل 
مستبد وابسته به آنها را دگرگون کرد و در يک زايش تاريخی، الگويی مقتدر و هوشمند 

با مديريت کارآمد را به جريان ها و اذهان منتظر ارائه کرد.1

منزلت امام خمینی)ره( و انقالب اسالمی در نظرگاه بیداری اسالمی آیت اهلل 
العظمی خامنه ای

1.حضرتامامخمینی
يکی از مؤلفه هايی که در انديشه  آيت اهلل العظمی خامنه ای نقشی محوری و کليدی در 
جريان بيداری اسامی دارد، حضرت امام خمينی)ره( می باشد. به واقع، حضرت آيت اهلل 
العظمی خامنه ای به بنيانگذار انقاب اسامی به منزله  يک »اسوه« می نگرند که »عمل 
احسن« برای همه  مصلحان و بيدارگران، پيروی از ايشان در عمل و نظر است و رسالت 

اصلی خويش را تداوم و تعالی راهی می دانند که آغازگرش امام)ره( بود.
ايشان، امام)ره( را »بهترين شللاخص« و »کوثری الهی« می نامند2 که آغازگر جريان 

بيداری اسامی بودند: 
اين فرزند گرامی و عاليقدر هم، خود يک کوثر شد؛ کوثر روح اللهی. يک 
نفر يک تنه وارد ميدان شللد؛ با جاذبه های عظيمی که خدای متعال به 
برکت خصوصيات ذاتی و اکتسابی در او قرار داده بود، دل ها را مجذوب 
خود کرد؛ دست ها و پاها را به حرکت وادار کرد؛ مغزها را به انديشيدن 
انداخت و اين حرکت عظيم را در اينجا، و نهضت عظيم جهانی و بيداری 
اسللامی را در دنيا به وجود آورد... بعد از ايللن، راه امام و حکمت امام و 

1. غامرضا خواجه سروی، »نسبت انقاب اسامی ايران با بيداری اسامی«، فصلنامه مطالعات انقاب اسامی، 
ش28، 1391، ص99-100.

2. بيانات مقام معظم رهبری، 1389/3/14.
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مکتب امام و تفکر امللام، در دنيا نقش ها خواهد آفريد و نسللل ها آن را 
آزمايش خواهند کرد.1 

بيداری اسامی به پرچمی می ماند که توسط امام)ره( بر افراشته شد:
در حقيقت امام بزرگللوار ما در اين نهضت عظيمی که در کشللورمان 
و در جهان اسللام به وجود آوردند، دو پرچم را بلند کردند و برافراشته 
نگه داشللتند: يک پرچم عبارت اسللت از پرچم احيای اسام؛ به عرصه 
آوردن اين قدرت عظيم و اليتناهی. پرچم دوم، پرچم عزت و سربلندی 
ايران و ايرانی. اين دو پرچم برافراشته به دسللت قدرتمند امام بزرگوار 
ماسللت. پرچم اول که در حقيقت يک بعد از دعللوت امام و نهضت امام 
است، مربوط به امت بزرگ اسامی است. پرچم دوم هم اگر چه مربوط 
به امت ايران اسللت، مربوط به ايران و ايرانی است، اما چون يک تجربه  
عملی از تحرک حيات بخش اسام است، برای امت اسامی اميدآفرين 
و حرکت ساز است. چون اين نهضت بزرگ در ايران تجربه عملی بيداری 

اسام و تحقق اسام بود.2

تفاوت امام با مصلحان دیگر از منظر رهبر انقالب 
از منظر آيت اهلل خامنه ای، حضرت امام)ره( با مصلحان و بيدارگران ديگر تفاوت اساسی 

دارد؛ چرا که مصلحان پرچم دعوت اسامی را به دوش گرفتند نه انقاب اسامی را:
مصلحان اسللامی و متفکرانی که در يکصدوپنجاه سللال گذشللته، 
تحت تأثير عوامللل گوناگون قيام کرده و پرچم دعوت اسللامی را احيا 
و تفکر اسللامی را بر دوش گرفتند ل از قبيل سيدجمال الدين و محمد 
اقبال و ديگللران ل با همه خدمات ارجمند و گرانبهايشللان، همگی اين 
نقص بزرگ را در کار خود داشللتند که به جای بر پا کردن يک انقاب 
اسامی، به يک دعوت اسامی اکتفا کردند و اصاح جوامع مسلمان را 
نه با قوت و قدرت انقاب، که با تاش روشللنفکرانه و فقط با ابزار قلم و 
زبان جست وجو کردند. اين شيوه، البته ممدوح و مأجور بوده و هست؛ 
اما هرگز از آن، توقع نتايجی همچون نتيجه  عمل پيامبران اولوالعزم را ل 

1. بيانات مقام معظم رهبری، 1378/7/9.
2. بيانات مقام معظم رهبری، 1388/3/14.
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که سازندگان مقاطع اصلی تاريخ 
بوده اند ل نبايد داشللت. کار آنان، 
در صللورت صحت و مبللرا ماندن 
از عيوب سياسللی و نفسانی، تنها 
می توانست زمينه ساز يک حرکت 
انقابی باشللد و نه بيشللتر. و لذا 
مشاهده می شود که سعی و تاش 
بی حد و حصر مخلصان اين گروه، 
هرگز نتوانسللته حرکت معکوس 
و رو به انحطاط ملل مسلللمان را 
متوقللف کند، يا عللزت و عظمتی 

را که آنان از آن نام می آورده و در آرزويش آه و اشک می افشانده اند، به 
مسلللمانان برگرداند يا حتی اعتقاد و باور اسامی را در توده های مردم 
مسلللمان تقويت کرده و نيروی آنللان را در خدمت آن بلله کار گيرد. يا 
دامنه جغرافيايی اسام را گسللترش دهد. و اين، به کلی از روش پيامبر 
عظيم الشأن اسام)ص( جدا است و اين بر هر کس که اندکی تاريخ بعثت 

و هجرت رسول معظم )ص( را بداند، آشکار است.1 
لذا از اين منظر، امام)ره( را يک استثنا در تاريخ دانسته که دست به انقابی بی نظير زد:

حقيقتاً امام بزرگوار ما يک استثنا در تاريخ ما و يک قله بلند در حرکت 
ملت ايران بود... بزرگانی مثل مرحوم سيد جمال و تحول خواهانی که در 
کشور ما يا حتی در جهان اسام بودند، کجا؛ اين مرد چند بعدی عميق 

حقيقتاً توصيف ناشدنی کجا.2
2.انقالباسالمی

گذشللت ماه ها از جريان بيداری اسللامی ملت های منطقه و تحوالت بيدارسللاز در 
کشورهای عربی، در خطر قرار گرفتن و سللقوط ديکتاتوری های دست نشانده غربی را 
در خاورميانه به دنبال داشته است. از اين رو، آنچه بيش از پيش واقعيت اين جريان ها 
را آشکار می سازد، اعتراف و اظهارنظر سران کشورهای غربی در خصوص سير حرکت 

1. بيانات مقام معظم رهبری، 1369/3/10.

2. بيانات مقام معظم رهبری، 1384/3/10.

بیداری اسالمی تحولی است 
حاصل از دمیدن آگاهی و اراده 
در کالبد به خواب رفته  انسان ها و 
جامعه، به منظور حرکت ارادی 
و آگاهانه  آن در مسیر کماالت 
فطری خویش در چارچوب نظم 
و نظام اسالمی که نتیجه  آن، احیا 
و بازیابی هویت فردی و جمعی، 
یعنی شناخت هویت مسلمانی، 
بازگشت به هویت جمعی واحد 

خویش و داراالسالم است
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اين تحوالت و جنس خيزش و جنبش های اخير مردم منطقه اسللت؛ واقعيتی که روند 
الگوسازی انقاب اسللامی و تأثيرپذيری مردم مسلمان کشللورهای منطقه از الگوی 
توانمندی تحت عنوان جمهوری اسامی ايران را نشان می دهد؛ موضوعی که در ابتدای 
شکل گيری خيزش های اخير مردمی در خاورميانه و شللمال آفريقا، توسط رسانه های 
وابسته غربی به گونه ای ديگر تعبير و تفسير می شد. اما آنچه امروز از اظهارنظرهای ضد 
و نقيض و دوپهلوی سران غرب به ويژه امريکا و اسراييل می توان برداشت کرد، اعتراف 
به شکست و پذيرش الگوپذيری خيزش های کشورهای منطقه از انقاب اسامی است.

تحوالت منطقه، کشللورهای غربی به ويژه امريکا و رژيم صهيونيستی را دچار تناقض 
و سللردرگمی کرده، به گونه ای که کشللورهای غربی با توجه به خيزش و موج بيداری 
مردم منطقه آن چنان قافيه را باخته اند که اگر تا چنللدی پيش طرح خاورميانه جديد 
با مختصات امريکايی - صهيونيسللتی را دنبال می کردند، امروز رسانه ها و تحليل گران 
امريکايی بر شللکل گيری خاورميانه  جديد با مختصات اسللامی و نه امريکايی اعتراف 
داشته و از اين مسئله به شدت نگران و هراسان بوده و با پذيرش شکست، تأثيرپذيری 

حرکت های منطقه از انقاب اسامی را اعتراف می کنند. 
آيت اهلل خامنه ای، سکاندار فرهيخته انقاب اسللامی، علت اين تأثيرگذاری را ناشی 
از »پيام انقاب« می دانند:»پيام بزرگ انقاب ما، احيای هويت اسللامی در ملت های 
مسلللمان بود.«1 و معتقد هستند جريان بيداری اسللامی مديون انقاب است:»امروز 
بيداری اسامی در کشورهای گوناگون و بيداری روح معنويت در سرتا سر جهان، مرهون 

انقاب اسامی است.«2
اين تأثير به حدی بوده که می تواند به تشللکيل نظام سياسللی منجر شود و از سطح 

نهضت خارج گردد: 
در بسياری از کشورهای ديگر دنيا، به برکت همين احساس هويت و 
بيداری اسامی که اين انقاب به وجود آورد، امروز جمعيت های اسامی 
حضور دارند و قوی اند و برای خودشان آينده دارند. اگر بگذارند، احتمال 

دارد دولت هم تشکيل دهند. 
اين تأثير در بعد استکبارستيزی شديدتر بوده و سبب خشللم استکبار جهانی از اين 
جريان و ايران شده است:»اين جمعيت ها، مخالفان و دشمنان اسام را تهديد می کنند؛ 

1. بيانات مقام معظم رهبری، 1374/3/14.
2. همان.
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امريکا را دشمن می شمارند، دشمنان اسام را دشمن می شمارند.«1
در واقع»احيای هويت اسامی« آن کانون اصلی است که به استکبار ضربه زد و توانست 

کشورهای اسامی را به واکنش در برابر ظلم مستکبران جهانی، وادارد: 
اين موضوع، بيشتر از همه چيز استکبار جهانی را خشمگين می کند. 
البتلله وقتللی امريکايی ها با همدستانشللان، يا شللبکه  صهيونيسللتی 
خبرگزاری هللا و روزنامه نللگاران دنيا، می خواهند عليلله انقاب و ملت 
ايران قلمفرسللايی کنند يا حرف بزنند، تهمت هايی را رديف می کنند 
و می گويند: شللما ضد حقوق بشللريد، حقوق زن را رعايت نمی کنيد، 
می خواهيد ساح اتمی درسللت کنيد و غيره. اما اين ها ظاهری است؛ 
بهانه است. باطن قضيه اين نيست. باطن قضيه همين موضوعی است که 
عرض کردم. اين ها می گويند شما چرا موجب شده ايد که در دنيا هر جا 
مسلمانی هست، احساس هويت کند، بيدار شود، طلبکار شود و از حالت 
بره ای مطيع و رام و زيرکارد بيرون آيد؟ انقاب اسللامی چنين تحول 
عظيمی را در شخصيت و روح و وجود مسلمانان در همه عالم به وجود 
آورده است و بايد به وجود بياورد و اين را هم خبر داريم که آن ها از اين 

موضوع به شدت عصبانی اند.2
به عنوان مثال، پروفسللور راينهارد لو، مدير انستيتوی پژوهش های فلسفی در هانوور 
آلمان در کتابی که خاصه مباحث سللی نفللر از متخصصان اسللامی، علمای الهيات 
مسيحی و فيلسوفان را در سمينار »اسام و مسلليحيت در اروپا 1992« منتشر کرده 
است، اعتراف می کند که »نقش اسام در بيست سال اخير قرن ما يک جهش و پيشرفت 
مهم و در عين حال شگفت آفرين پيدا کرده است«. وی سپس از اثرگذاری احيای تفکر 
دينی برخاسته از انقاب اسامی در شللرق و غرب جهان و حتی بر تمدن غربی سخن 
می گويد و به مسيحيان توصيه می کند که اسام را بهتر بشناسللند و با مسلمانان باب 

گفت وگو را بگشايند.3
به اعتقاد رهبر انقاب، شکوفايی نهضت بيداری اسامی در اثر انقاب است: 

امت اسللامی نسلليم بيداری را حس کرده و عطر بازگشت به معارف 
اسام را بوييده اسللت. همه اين ها از آن نهضت عظيمی که شما مردم 

1. بيانات مقام معظم رهبری، 1374/11/20.
2. همان.

3. محمدحسين هدی،  همان، ص4.
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به راه انداختيد و از آن مرد بزرگ و آسمانی که توانست اين اقيانوس را 
متاطم و اين دل ها را آگاه کند ل امام راحل عظيم الشللأن ل سرچشمه 

می گيرد.1
تأثير بزرگ انقاب بر جريان بيداری اسامی،»ايجاد يک فرهنگ« بود که بدين وسيله 

توانست جريان بيداری اسامی را در تفکر اسامی و جهان اسام، ماندگار کند: 
انقاب اسللامی فقط اين نبود که دگرگونی ای در داخل کشور ايجاد 
کند؛ عاوه بر اين، يک فرهنگ خلق کرد؛ فرهنگی که در همه کشورهای 
اسللامی به طور متفاوت ل در بعضی کشللورها خيلی شديد، در بعضی 
کشللورها با شللدت کمتر ل اثر خودش را در ذهن ها، به خصوص ذهن 
جوانان و روشنفکران و دانشگاهيان گذاشت. بی شک شما از گرايش های 
قشر جوان در کشورهای اسامی نسبت به انقاب، امام و ارزش های ملت 
ايران و ايستادگی اش مطالبی شللنيده ايد؛ اما يقيناً آنچه شنيده ايد، به 
مراتب کمتر از چيزی است که در واقع وجود دارد. در طول اين بيست 
و يکی دو سال، مرور تفکر اسللامی، فکر بيداری اسامی و بازگشت و 
تمسک به اسام، در ذهن ها به صورت انديشه ای ماندگار درآمده است.2 

حضرت آیت اهلل خامنه ای و ویژگی های انقالب اسالمی از منظر بیداری اسالمی
1.استقامتوایستادگی

مهمترين اين خصوصيات، همين ثبات و استقامت و ايستادگی است. 
اگر اين شد، انقاب برای ديگران الگو واقع خواهد شد، و اال برق هايی که 
يک جايی بزند و خاموش شود، خيلی نمی توانند الگوسازی کنند. خيلی 
نمی توانند ديگران را به دنباله روی خود تشويق کند. انقاب ما اينجوری 
بوده است. انقاب ما توانسته است الهام بخش باشد، الگوساز باشد، و اين 
بر اثر ثبات و استقامت و ايستادگی بر اصول و پايه های اصلی است که اين 

انقاب به وسيله  امام اعام کرد.3
حرکت عظيم ملت ها در برخی کشورها و بيداری اسامی در منطقه، قطعاً تأثيرپذير از 
حرکت بزرگ اسامی ملت ايران در 32 سال گذشته بوده و اکنون زمان پايان تدريجی 

1. بيانات مقام معظم رهبری، 1382/2/10.

2. بيانات مقام معظم رهبری، 1382/2/22.
3. بيانات مقام معظم رهبری، 1389/11/15.
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دوران قدرت ها و سلللطه  قدرتمندان فرا رسيده 
اسللت. حضرت آيللت اهلل خامنه ای با اشللاره به 
حرکات عظيم ملت ها در برخی کشورها خاطر 

نشان می کنند: 
اين حرکت ها دفعی و ناگهانی 
به وجود نمی آينللد بلکه نتيجه  
تراکم خواست ها و معرفت ها در 
طول زمان است که اکنون بروز 

کرده و ايسللتادگی ملت ايران، قطعاً در بروز اين حرکت ها نقش عمده 
داشته است. امروز روزی اسللت که ملت ها در خاورميانه و دنيای اسام 
بيدار شللده اند و زمان پايان دوران سلللطه  قدرتمندان و افول تدريجی 

قدرت ها فرا رسيده است.1
2.اسالمیبودن

امام از اول گفت انقاب ما اسامی است. مبتنی بر اسام است. در دنيا 
هو و جنجال زياد شللد؛ گفتند اسللامی بودن با دموکراسی نمی سازد، 
اسامی بودن ارتجاع است، اسللامی بودن عقبگرد است، احکام اسام 
قابل پياده شدن نيست و چه و چه و چه. يک عده ای هم صداهای آن ها 
را در داخل کشور منعکس کردند، کتاب نوشتند، شايعه پخش کردند، 
برای اينکه جمهوری اسامی را از پايبندی به اسام وادار به عقب نشينی 
کنند. جمهوری اسللامی ايستاد و تسللليم هوچی گری ها نشد. بله، ما 
اسامی هستيم؛ به اين افتخار می کنيم و ثابت می کنيم که راه نجات بشر 
اين است. جمهوری اسامی اين را با صدای بلند به همه دنيا اعام کرد.2 

3.مردمساالری
امام از اول اعام کرد که مردم بايد نظر بدهنللد؛ چه در اصل انتخاب 
جمهوری اسامی، چه در تدوين قانون اساسی، چه در پذيرش آن قانونی 
که در مجلس خبرگان تصويب شده بود، چه در انتخاب رئيس جمهور، 
چه در انتخاب مجلس امام ايستاد. ببينيد، 32 سال از انقاب می گذرد، 

1. بيانات مقام معظم رهبری، 1389/11/19.

2. بيانات مقام معظم رهبری، 1389/11/15.

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
به بنیانگذار انقالب اسالمی به منزله  
یک »اسوه« می نگرند که »عمل 
احسن« برای همه  مصلحان و 
بیدارگران، پیروی از ایشان در عمل 
و نظر است و رسالت اصلی خویش 
را تداوم و تعالی راهی می دانند که 

آغازگرش امام)ره( بود
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با محاسبه رفراندم هايی که شده است، ما 32 تا حضور مردم داشتيم ل 
يعنی به طور متوسط سالی يکی ل مردم رفتند رأی دادند، انتخاب کردند. 

انتخاب مردم خيلی مهم است.1
4.عدالتاجتماعی

امام از اول اعام عدالت کردند. خب، عدالت اجتماعی از همه اين کارها 
سخت تر است؛ مسللئله سهام عدالت، همين مسللکن روستايی، همين 

هدفمند کردن يارانه ها، يک کار بزرگی است.2
5.استکبارستیزی

يکی از روش های غلبه  مستکبران بر توده  مردم و به استضعاف کشيدن آنان، تلقين اين 
مطلب اسللت که توده ی مردم بدون تکيه بر ثروتمندان، صاحب منصبان و قدرتمندان 
قادر به ادامه حيات نيستند. تا آنجا که فراعنه، خود را خدای مردم روی زمين و رب مردم 
معرفی می کردند. پيامبران الهی در برابر اين سيره  مسللتکبران، همواره در پی زدودن 
جهل و نادانی از مستضعفان و القای روحيه و اعتماد به نفس و توکل بوده اند. لذا از اين 
روست که خداوند نيز در قرآن اين تفکر را به مؤمنين القا می کند: »وال تهنوا و ال تحزنوا 

و أنتم األعلون ان کنتم مؤمنين«.3
در عصر ما نيز مستکبران اين پندار را بر ملت ها تحميل کرده اند که شرق بدون تکيه بر 
غرب نمی تواند به حيات خود ادامه دهد، اما امام خمينی)ره( با زدودن اين انديشه از ملت 
ايران، ثابت کرد که يک ملت می تواند بر خود تکيه کند و به پيروزی برسد و اين پيروزی 

وامدار خودباوری و اتکای به نفس است. و در اين راستا می فرمايند: 
بايد مردم را بيدار کنند. اين مردمی که با تبليغات چند صد سللاله به 
آن ها باورانده بودند که نمی شود با امريکا يا شوروی مخالفت کرد و هم 
اکنون هم باور ملت های ديگر هسللت. بايد به آن ها فهمانده می شللد؛ 
بهترين دليل اينکه امری ممکن است، وقوع اوسللت و اين امر در ايران 

واقع شد.4
انقاب اسامی به عنوان چشمه ای که از زمين اسللام ناب محمدی جوشيده است، 
همواره حامی مظلوم و دشمن ظالم بوده است. به عبارتی، جوهره و اساس انقاب اسامی 

1. همان.

2. همان.
3. قرآن کريم، سوره آل عمران، آيه 139.

4. صحيفه  امام، ج13، ص85.
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بر پايه  نظام سلطه و ستم بنا شده است. آيت اهلل 
خامنه ای در اين راستا می فرمايند: »ما در اصل، 
انقابمان را بر پايه شکست سيطره  زورگوهای 
دنيا پايه گذاری کرده ايم«؛1 و از نخستين روز 
پيروزی، امپراتوری های جهانللی را به چالش 
کشيده و اين موضوعی است که انديشمندان 

غربی نيز به آن اعتراف می کنند.
بی شک انقاب اسللامی تنها پديده  سياسی 
معاصر است که علم  ظلم ستيزی و ستم سوزی 

را در اشللکال مختلف مدرن و جهانی آن، وجهه  همت خود قرار داد و توانست هيبت و 
هيمنه پوشالی مستکبران جهانی را بشکند و بذر ترس و دلهره را در دل آن ها بکارد. 

امروز دسللتگاه اسللتکبار حقيقتاً با همه  وجود، از هيمنه و هيبت اين 
انقاب عظيم و اين ملت بزرگ، خائف و لرزان است... اين انقاب عظيم 
طوفان واری که توانسللت کاخ های ظلم را در دنيللا بلرزاند، به حدی به 
وحشت انداخته است. از اول هم از اين انقاب وحشت داشتند اما خود را 
تسا می دادند و می گفتند اين انقاب باقی نخواهد ماند و از بين خواهد 

رفت.2 
غافل از اينکه خودشللان از بين می روند؛ چنانکه امپراتوری شللرق پللس از يک دوره 
حاکميت طوالنی نابود شد و به موزه  تاريخ سياسی پيوست و امپراتوری غرب در شرف 

اضمحال و نابود شدن است. 
امروز انقاب اسللامی پس از طی يک دوره  درخشان ظلم سللتيزی، همچنان پرچم 
مبارزه با استکبار را در دسللت دارد و به مثابه  الگويی برای ملت های محروم، پابرهنه و 
حقيقت جو درآمده است؛ به گونه ای که تنها »دولتی که در مقابل زورگويی ها و قلدری ها، 
شجاعانه و قاطع ايستاده است، جمهوری اسامی است. غير از جمهوری اسامی و ملت 
ايران، ملتی را سراغ نداريم که در مقابل زورگويی های قلدری های عالم، يکپارچه ايستاده 
باشد... بعضی از کشورهای ديگر تعجب می کنند که چطور ممکن است دولت و کشوری 
باشد که از قلدری های مسلط عالم نترسللد و ماحظه نکند! امروز بحمداهلل اين نمونه 

1. بيانات مقام معظم رهبری، 1368/4/8.

2. بيانات مقام معظم رهبری، 1377/2/9.

در عصر ما نیز مستکبران این پندار 
را بر ملت ها تحمیل کرده اند که 
شرق بدون تکیه بر غرب نمی تواند 
به حیات خود ادامه دهد، اما امام 
خمینی)ره( با زدودن این اندیشه 
از ملت ایران، ثابت کرد که یک 
ملت می تواند بر خود تکیه کند و به 
پیروزی برسد و این پیروزی وامدار 

خودباوری و اتکای به نفس است
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در دنيا وجود دارد«؛1 که با اتکا به پشللتوانه  عظيم 
عاشورای حسينی، مرگ سرخ را بر زندگی ذليانه 
ترجيح می دهد. انقاب اسامی نزديک به سه دهه 
است که سينه به سينه مستکبران جهان می سايد 
و آن ها را با همه  يال و کوپالشللان به عقب نشللينی 
وامی دارد. بی شک عواملی که از اين انقاب، بنيانی 
مرصوص و دژی استوار سللاخته است، اينک نيز با 
شدت بيشللتری در کالبد آن جاری است؛ بنابراين 
بايد چشللم به روزی دوخت که ضربللات اين موج 
کشتی شللکن، اسللتکبار غرب را نيز، به سرنوشت 
سلفش دچار کرده و در اقيانوس خشم ملت ها غرق 

نمايد.
از اين جهت است که آيت اهلل خامنه ای يکی از ويژگی های مهم که به انقاب اسامی 
شايستگی الگو شدن برای بيداری جهان اسام را داد، همين روحيه استکبارستيزی اين 

انقاب می داند و می فرمايند:
جمهوری اسامی توانسللت اين کار سللخت را با موفقيت انجام دهد. 
خيلی ها بودنللد از همان اوايللل انقاب، می گفتند آقا حللاال که انقاب 
پيروز شد، ديگر بس است؛ برويم با امريکايی ها مسائل را تمام کنيم! اين 
معنايش اين بود که شعار ظلم ستيزی انقاب تخطئه شود. اين را تشويق 
می کردند. در طول زمان، بودند کسانی که دنبال اين بودند؛ يعنی برويم 
با امريکا همراه شويم؛ آن کسی که دشمن اصلی ماست، برويم زير بال او؛ 
به دامن او پناه ببريم. معنای اين حرف، فروختن قضيه  فلسطين است. 
معنای اين حرف، اغماض کردن از جنايات امريکا در عراق و افغانستان 
و امثال اين هاست. معنای اين حرف، چشم بستن روی اين همه ظلمی 
اسللت که امريکا در جهان بر ملت ها دارد انجام می دهللد... اين ثبات و 
استقامت، پر زحمت بود؛ اما با برکت بود، رحمت الهی را هم جلب کرد، 

توجه ملت ها را هم جلب کرد.2

1. بيانات مقام معظم رهبری، 1368/7/28.
2. بيانات مقام معظم رهبری، 1389/11/15.

آیت اهلل خامنه ای مردم ساالری 
دینی را نظام سیاسی می داند که 
در آن حاکمیت به خداوند تعلق 
دارد و با عقیده و ایمان و عواطف 
و آرای مردم پیوند خورده است. 
این مقوله مفهومی ترکیبی از 
دو جزء مردم ساالری و دینی 
نمی باشد بلکه یک حقیقتی واحد 
است که مردم ساالری دینی هم 
در مبانی، هم در شکل و هم در 
روش اداره  حکومت تفاوت های 

اساسی با دموکراسی دارد
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حضرت آیت اهلل خامنه ای و رهاوردهای انقالب اسالمی از منظر بیداری اسالمی
بررسی پيامدها و رهاوردهای انقاب اسامی به پژوهش های مفصل و تحليل مستقل 
نياز دارد کلله در گنجايش اين بحث نيسللت. اين گفتللار به طور فشللرده به مهمترين 

دستاوردها و بازتاب های انقاب از منظر آيت اهلل خامنه ای می پردازد.
1.اسالممحوری

پيش از انقاب، نظام حاکم بر کشور، يک نظام اسام ستيز عمقی بود. 
آن ها با ظواهر خيلی کاری نداشتند، اما از لحاظ عمق، حقيقتاً دنبال  زدن 
ريشه های ايمان اسامی مردم بودند... انقاب آمد درست صدوهشتاد 
درجه مقابل آن ها، اسام را محور اداره  کشللور قرار داد، محور مديريت 
قرار داد؛ احکام و قوانين اسامی، معيار و ماک رد و قبول قوانين کشور 

و معيار عمل مجريان کشور است.1
2.استقاللسیاسی

مهمترين ويژگی قبل از انقاب، کشللور از لحاظ سياسی وابسته بود؛ 
يعنی حکومت، چه خود محمدرضا، چه دسللتگاه های گوناگون، مطيع 
امريکا بودند... انقاب آمد استقال کامل سياسی را به کشور داد. يعنی 
امروز در اين دنيای بزرگ، در ميان ايللن قدرت های بزرگ، يک قدرت 
وجود ندارد که بتواند ادعا کند خواست او، اراده  او بر اراده  مسئوالن کشور 
يا ملت ايران اندک تأثيری دارد. اين نکته  بخصوص ل يعنی ايستادگی، 
استقال، عزت سياسی ل بيشترين جذابيت را برای ملت ها دارد. اينکه 
می بينيد ملت ها نسللبت به ملت بزرگ ايران احساس احترام می کنند، 

بخش عمده اش مربوط به اين قسمت است: استقال سياسی.2 
3.مردمساالری

ايشان در ادامه  بيانات فوق، يکی ديگر از رهاوردهای انقاب اسامی را 
مردم ساالری ذکر کرده و می افزايند: قبل از انقاب، حکومت سلطنتی 
بود. نقطه  مقابل آن؛ مردم ساالری است... در جمهوری اسامی به برکت 
انقاب، حکومت انتخابی اسللت؛ مردم انتخللاب می کنند؛ مذاق مردم، 
خواست مردم تعيين کننده است. قبل از انقاب، حکومت، ديکتاتوری 

1. همان.

2. همان.
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امنيتی بود؛ ديکتاتوری سخت و سياه...1 
آيت اهلل خامنه ای مردم ساالری دينی را نظام سياسللی می داند که در آن حاکميت به 
خداوند تعلق دارد و با عقيده و ايمان و عواطف و آرای مردم پيوند خورده است. اين مقوله 
مفهومی ترکيبی از دو جزء مردم ساالری و دينی نمی باشد بلکه يک حقيقتی واحد است 
که مردم ساالری دينی هم در مبانی، هم در شکل و هم در روش اداره  حکومت تفاوت های 

اساسی با دموکراسی دارد و اين تمايز، مردم ساالری دينی را ويژه کرده است: 
مردم ساالری دينی به معنای ترکيب دين و مردم ساالری نيست؛ بلکه 
يک حقيقت واحد و جاری در جوهره  نظام اسام است؛ چرا که اگر نظامی 
بخواهد بر مبنای دين عمل کند بدون مردم نمی شود؛ ضمن آنکه تحقق 

حکومت مردم ساالری واقعی هم بدون دين امکان پذير نيست.2
بنابراين ايشان حاکميت را از خداوند می داند و مردم را تصميم گيران سرنوشت اداره  
کشور می داند و دخالت مردم در امر حکومت ناشللی از حق الهی وی می باشد و اعمال 
مردم ساالری دينی از طريق سللطوح واليت که واليت الهی، واليت ائمه و واليت فقيه 
است امکان پذير می باشد و رأی اکثريت در آن در انتخاب و مقبوليت و نه در مشروعيت 

نظام منشأ اثر است: 
در اسام آنچه ما به عنوان حاکميت اسللامی شناخته ايم و امروز هم 
بنای کلی اين جامعه  بر آن قرار دارد، مردم سللاالری دينی اسللت که با 
دموکراسی های رايج دنيا اختاف دارد. ريشه  مشروعيت رأی مردم در 
نظام مردم ساالری اسللامی که ما به دنبال آن هستيم و آن را حکومت 

اسامی و حاکميت اسام به حساب می آوريم، متفاوت است.3 
در انديشه  سياسی آيت اهلل خامنه ای بر مردم ساالری دينی هيچ ارتباطی با غرب ندارد 
و مفهومی مستقل می باشد به  طوری که ايشللان می فرمايند: »مردم ساالری دينی دو 
چيز نيست؛ اينطور نيست که ما دموکراسللی را از غرب بگيريم و به دين سنجاق بکنيم 
تا بتوانيم يک مجموعه  کامل داشته باشيم، نه خود اين مردم ساالری هم متعلق به دين 

است.«4 

1. همان.
2. بيانات مقام معظم رهبری، 1379/8/28.

3. بيانات مقام معظم رهبری، 1381/12/13.
4. بيانات مقام معظم رهبری، 1379/2/23.
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4.خودباوریعلمیواعتمادبهنفسملی
قبل از انقاب، تکيه  علم و فناوری کشللور به طور کامل به غرب بود... 
صنعتی که وجود داشت، صنعت مونتاژ محض بود، بدون هيچ ابتکاری. 
بعد از انقاب، خودبللاوری علمی و اعتماد به نفس ملللی به وجود آمد؛ 
حضور اين همه دانشمند، دانشللمندان برجسته و بزرگ، در رشته های 
مختلف مشاهده شد. امروز ما دانشمندانی در داخل کشور داريم که در 
سطح جهان، شبيه آن ها و نظير آن ها قابل شمارش اند؛ تعداد معدودی 

هستند. دانشمندان ما پيش رفتند؛ غالباً هم جوان.1
5.عظمتیافتنایراندرجهان

به برکت پيروزی انقاب اسامی، کشور ايران به قدرت و عزت باال و چشمگيری دست 
يافت. اين عزت و اقتدار جهانی از دو ديدگاه قابل بررسی و تأمل است. در ديدگاه اول از 
منظر قدرت های استکباری و کشللورهای مخالف انقاب اسامی ايران، کشور ايران از 
کشوری ضعيف و بی تأثير در معادالت جهانی، به قدرتی تأثيرگذار در مناسبات و روابط 
بين الملل تبديل شللد و نيز به تصميم گيری های جهانی و منطقه ای دست يافت. رهبر 

معظم انقاب در اين باره می فرمايند: 
قبل از انقاب، کشور ايران در مسائل جهان، حتی در مسائل منطقه، 
هيچ تأثيری نداشت؛ يک کشور تحقيرشده ای بود؛ هيچ گونه تأثيری در 
مسائل نمی توانسللت بگذارد. بعد از انقاب، عزت و عظمت اين ملت در 
چشم ملت های جهان، تأثيرش در قضايای منطقه، دشمنان را مبهوت 
کرده؛ دشمنان به اقرار و اعتراف وادار شدند. امروز شما نگاه کنيد؛ توی 
اين سللايت هايی که خبرهای خارجی را می آورند، دائم از نفوذ ايران، از 
تسلللط ايران، از حضور ايران در قضايای منطقه ذکر می شللود؛ حتی با 

انگيزه های مغرضانه، اما اعتراف می کنند.2
در ديدگاه دوم و با نگرش از منظر مسلللمانان و مسللتضعفان جهان و نيز نهضت ها و 
حرکت های آزادی بخش، کشور ايران از دولتی ضعيف و وابسته به امريکا به دولتی عزيز، 
مستقل و مقتدر در سطح جهان مبدل شده است. حمايت اصولی ايران از مبارزات مردم 
مسلللمان و محروم سراسللر جهان در برابر قدرت های زورگو و دولت های استثمارگر، 

1. همان.

2. همان.



بيداري اسامي
190

دوره سوم سال يازدهم شماره 37 و 38 پاييز و زمستان 92

احيای مجدد عظمت و شللکوه اسام پس از 
قرن ها، اقتدار يافتن مردم مسلللمان و مبارز 
و نيز نهضت هللای اسللامی، عاقه مندی به 
مردم مسلللمان و آزاده  سراسر دنيا به رهبری 
پيامبرگونه  امام خمينی)ره( از جمله عواملی 
هسللتند که موجب شللده اند، ايران اسامی، 
پس از انقاب به کشوری مقتدر و عزيز در بين 

مسلمانان جهان شناخته شود.
6.احیاوپویاشدنفرهنگاسالمی

فرهنللگ کلله فراينللدی از آداب و رسللوم، 
خوی ها و خصلت هللا و چگونگی روابط حاکم 
بللر مجموعه هللا و گروه های انسللانی اسللت 
ضمللن آنکه خللود زاييده زندگللی اجتماعی 
انسان هاست، تأثير شللگرف و غير قابل ترديدی بر چگونگی و ادامه حيات اجتماعی و 
ملی ملت ها دارد. همچنين به علت جوی اجتماعی انسان، مراودات و ارتباطات انسانی و 
به تبع آن روابط فرهنگی و مبادالت فکری نيز به موازات تاريخ تحوالت و تمدن بشری 
وجود داشته است. در اين بين، هجوم و شبيخون بر بنيان های فرهنگی، خطرناکترين 
و کارسللازترين حربه ای اسللت که می تواند موجوديت ملت ها، به ويژه ملل اسامی را 
تهديد می کند. لذا کشورهای استعماری تاش می کنند با استفاده از تهاجم به فرهنگ 
ملل مختلف، حضور همه جانبه ای در کشورهای توسعه نيافته و همزمان با غارت منابع 
اقتصادی، به تحقير فرهنگی اين جوامع از داخل بپردازند؛ به  طوری که به ملت ها تلقين 
کنند که بدون کمک کشللورهای صنعتی ادامه حيات و دسترسللی به صنايع پيشرفته 
محال می باشد و چاره ای جز تقليد محض نيست. اما با پيروزی انقاب اسامی وضعيت 
تغيير کرد و تاش در راستای خروج از اين »تحقير« قرار گرفت و لذا انقاب اسامی در 
نوک اين حمات ناجوانمردانه و رذيانه واقع گرديده است؛ در ديگر کشورها نيز متأثر 
از انقاب اسامی، اين وضع چندان طول نکشيد و باالخره برخی ملت ها بيدار و متوجه 
شدند که حضور استعمار چيزی جز فقر و فاکت برای آن ها به جای نمی گذارد، بر اين 
اساس ملت های جهان اسام که سال ها در زير يوغ اسللتعمار مورد استثمار واقع شده 

بودند، به فکر احيای فرهنگ اسامی افتادند. 

از منظر آیت اهلل خامنه ای، امام)ره( یک 
استثنا در تاریخ بود که دست به انقالبی 
بی نظیر زد، و از این جهت با مصلحان 
و بیدارگران دیگر تفاوت اساسی 
داشت. اغلب مصلحان گذشته پرچم 
دعوت اسالمی را به دوش گرفتند تا 
بر مبنای آن عقب ماندگی های جهان 
اسالم را حل نمایند اما امام خمینی از 
اساس معتقد بود که رهایی مسلمانان 
از زیر سیطره استعمار، استبداد، فقر و 
جهل و عقب ماندگی جز با یک انقالب 
بزرگ اجتماعی بر مبنای آموزه های 

اسالمی امکان پذیر نیست
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سکاندار بيدار کشتی انقاب، آيت اهلل خامنه ای، نيز به اين رهاورد انقاب اشاره فرموده 
و در ادامه بحث خويش، با نگاهی واقع بينانه و کامی صادقانه می فرمايند:

قبل از انقاب، در زمينه های فرهنگی، ما مقلد محض بوديم، اما بعد از 
انقاب، تهاجم فرهنگی به عنوان يک خطر شناخته شد.1

جمع بندی و نتیجه گیری
1. ورود نسللل جديد با ويژگی هللای انقابی به عرصلله  منازعات که فهم ريشلله ای و 
واقعی تری از علل عقب افتادگی های علمی، اقتصادی و اجتماعی جوامع خود به ويژه در 

حوزه  فکر و فرهنگ دارند؛
2. توجه به وحللدت دينی و بن مايه هللای ايدئولوژيک و درک درسللت از راهبرد های 

قدرت  های خصم و استکبار برای ايجاد گسست در جهان اسام؛
3. حوادث بيدار کننللده  منطقه ای و جهانللی از جمله بحران فلسللطين، حوادث 11 
سپتامبر، اشغال عراق و افغانستان و راهبرد نبرد ايدئولوژيک غرب به محوريت امريکا که 

با هدف تسلط بر جهان اسام انجام می شود؛
4. رشد و توسعه ی وسايل ارتباط جمعی و تکامل شيوه های تبليغ اسام؛

5. عدم آزادی سياسی مسلمانان؛
6. وخامت اوضاع اقتصادی جهان اسام؛

7. افزايش نقش قدرت های منطقه ای و بين المللی در بحران های جهانی و منطقه ای؛
8. و از همه مهمتر وقللوع يک انقاب بللزرگ اجتماعی در يکی از اسللتراتژيک ترين 

حوزه های فرهنگی، سياسی و ژئوپلتيک جهان يعنی ايران؛
مبين دگرگونی های بنيادين در نظام کهنه جهانی می باشد. نقش ايران، انديشه های 
امام خمينی و انقاب اسللامی در ايللن دگرگونی ها غيللر قابل انکار اسللت. بازخوانی 
مؤلفه های اساسللی اين دگرگونی از زبان رهبر معظم انقاب اسامی از ضروريات فهم 
علل تحوالت جديد در جهان اسام، بيداری اسامی و مسللير آينده تحوالت منطقه و 

جهان است.
رهبر معظم انقاب اسللامی، امام خمينی)ره( را »اسللوه« بی بديل اين دگرگونی ها 
می نگرند که »عمل احسن« برای همه مصلحان و بيدارگران، پيروی از ايشان در عمل و 
نظر است و رسالت اصلی جهان اسللام تداوم و تعالی راهی است که آغازگرش امام)ره( 

1. همان.
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بود.
از منظر آيت اهلل خامنه ای، امام)ره( يک استثنا در تاريخ بود که دست به انقابی بی نظير 
زد، و از اين جهت با مصلحان و بيدارگران ديگر تفاوت اساسللی داشت. اغلب مصلحان 
گذشته پرچم دعوت اسامی را به دوش گرفتند تا بر مبنای آن عقب ماندگی های جهان 
اسام را حل نمايند اما امام خمينی از اساس معتقد بود که رهايی مسلمانان از زير سيطره 
استعمار، استبداد، فقر و جهل و عقب ماندگی جز با يک انقاب بزرگ اجتماعی بر مبنای 
آموزه های اسامی امکان پذير نيست. انقاب اسامی ايران نقطه عزيمت دگرگونی های 
اجتماعی در دوران اخير بر مبنای انديشلله های امام خمينی اسللت و از منظر آيت اهلل 

خامنه ای، جريان بيداری اسامی مديون انقاب اسامی است. 
انقاب اسللامی از دو بعد بر تحوالت جهان اسام و جريان بيداری اسامی تأثيرگذار 

است:
1. از جهت ويژگی های انقاب اسللامی از منظر بيداری اسامی از جمله: استقامت و 
ايستادگی، مردم باوری، عدالت اجتماعی، استکبارستيزی، نفی استبداد، آزادی خواهی.

2. از جهت رهاوردهای انقاب اسللامی از منظر بيداری اسللامی که مواردی مانند: 
اسام محوری، استقال سياسی، مردم ساالری، خودباوری علمی و اعتماد به نفس ملی، 

عظمت يافتن ايران در جهان و بازگشت به فرهنگ اسامی را در برمی گيرد.
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شمس الدین رحمانی 

جغرافيای سياس��ی امروز دنيای ما، در جنگ جهانی اول)1918-1914( طراحی و 
سازمان دهی شد. 

در آن جنگ بود که انگليس با پيروزی، درس��ت يک ق��رن ابرقدرتی خود را در جهان 
جشن گرفت که با شکست ناپلئون، قدرت بی رقيب اروپا شده بود و با وسعت امپراتوری 

استعماری خود، سرزمينی بی غروب آفتاب را در سلطه داشت.
در آن جنگ بود که روسيه تزاری و سلطنت چهارصدساله رومانوف ها به پايان رسيد و 
اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی متولد شد که اولين دولت مارکسيست کمونيست 

در تاريخ جهان بود.
در جنگ جهان��ی اول بود که امپرات��وری عثمانی پس از پنج قرن ايجاد وحش��ت در 
دل و جان اروپايی ها، تکه پاره شد و کش��ورهای منطقه- همگی تحت سلطه انگليس و 
فرانسه- ش��کل گرفتند و بدنه اصلی آن هم، ترکيه الئيک و بلکه ضداسالمی، به جای 

خالفت عثمانی وارث فرهنگ ترکی شد. 
در آن جنگ، امپراتوری اتريش با س��ابقه طوالنی اش��رافيت اروپاي��ی تبديل به يک 

قحطی بزرگ و عوامل اصلی آن 
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کشور کوچک ش��د تا فقط خاطرات گذشته اش را در 
کتاب های تاريخ بازگويی و بازبينی کنند.

در پاي��ان جنگ جهان��ي اول طرح و برنامه س��لطه 
آينده امريکا بر جهان ش��کل بندی ش��د؛ با تش��کيل 
»شورای روابط خارجی« متش��کل از اکثريت قاطع 
س��رمايه داران- خصوصاً صهيونيس��ت ها- و در تمام 
قرن بيستم، امريکا تحت نظارت و مديريت اين شورا 

حرکت می کرد.
در اواخر جنگ جهانی اول- در سال 1917- دولت 
انگليس با اعالميه بالفور، بنيان »نحس و نجس و حرامزاده« رژيم صهيونيس��تی را در 

منطقه غرب آسيا و در ميان کشورهای اسالمی و عربی مستحکم کرد.
و اما در ايران، اين دوران مواجه با دو واقعه بس��يار مهم بود که يک��ی از آنها معروف و 
آشناست و ديگری به کلی مغفول و بی نام و نشان باقی مانده است و هر دو با وقايعی که 

ذکر کرديم مرتبط بود:
الف. تغيير حکومت قاجار به پهلوی. 

ب. قحطی بزرگ��ی ک��ه در س��ال های1919-1917)1298-1296ه�  ش( بيش از 
9ميليون نفر از مردم ايران را به  کام مرگ برد و با نقش��ه و برنامه ای جنايتکارانه، تعمداً 
اين فاجعه ايجاد شد. در پايان اين مقاله ربط و اتصال اين وقايع را بازخوانی خواهيم کرد. 
در مقاله ای که پيش  روی خواننده محترم است ابعاد عجيب فاجعه قحطی را بررسی 
می کنيم تا روشن شود که »دشمنان ما« چه موجوداتی هستند و چه جناياتی کرده اند 

و تا کجاها می توانند پيش بروند.
درباره قحطی بزرگ در ايران و در جنگ اول جهانی، ظاهراً تنها يک کتاب نوشته شده 
است- نوشته دکتر محمدقلی مجد1- که در آن، بر اساس اسناد و مدارک ثابت می کند 
که اوالً شمار قربانيان نه ميليون نفر است و ثانياً اين کش��تار، تعمدی بوده است. اما در 
اين کتاب به علت اصلی اين جنايت و دست های پنهان پشت سر آن اشاره  ای نشده است. 
نگارنده اين سطور، ابتدا خالصه ای از کار مهم و عظيم آقای دکتر مجد را توضيح می دهد 

و سپس در حد بضاعت خود، شناسنامه آن دست پنهان را رو می کند.

1. محمدقلی مجد، قحطی بزرگ، ترجمه محمد کريمی، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1387، 235 
صفحه؛ اين کتاب با شمارگان 5000 چاپ و نشر شده و اکنون ناياب است. 

در پایان جنگ جهاني اول 
طرح و برنامه سلطه آینده 
امریکا بر جهان شکل بندی 
شد؛ با تشکیل »شورای روابط 
خارجی« متشکل از اکثریت 
قاطع سرمایه داران- خصوصًا 
صهیونیست ها- و در تمام 
قرن بیستم، امریکا تحت 
نظارت و مدیریت این شورا 

حرکت می کرد
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قطحی بزرگ
نويسنده کتاب، دکتر محمدقلی مجد، محقق تاريخ ساکن امريکاست و وقتی وزارت 
خارجه اياالت متحده امريکا، اسناد جنگ جهانی اول را منتشر می کند، او با بررسی آن 
اسناد، مجموعه ای از کتاب های بسيار ارزنده را آماده می کند که چهار عنوان آنها در ايران 
ترجمه، چاپ و منتشر می شود؛1 که متأسفانه با استقبال شايسته خود مواجه نشده بلکه 
حتی با بی توجهی اهل تاريخ- خصوصاً دانش��گاهيان و به ويژه شيفتگان غرب- روبه رو 

شده است.
دکتر مجد می نويسد: 

نقطه آغازين اين پژوهش، گزارشی اس��ت که کاردار امريکا در ايران، 
واالس اس��ميت موری، درباره وضعيت خوار و بار و آذوقه در ايران داده 
اس��ت. ... و می نويس��د که يک س��وم جمعيت ايران در اثر گرسنگی و 
بيماری های ناشی از سوءتغذيه از ميان رفته اند. برای من باورکردنی نبود. 
من در گزارش های پيشين، اشاراتی درباره اين قحطی ديده بودم... اما 

تلفات در اين مقياس... 
... اين موضوع، مرا بر آن داشت تا اسناد وزارت خارجه امريکا را درباره 
ايران در دوره 1914 تا 1919 به دقت جست وجو کنم. نتيجه اين کار، 
يک افش��اگری تمام عيار بود... در گزارش های ديپلماتيک امريکايی ها، 
آمده شمار جمعيت ايران در سال 1914 حدود 20 ميليون بوده است- 
ش��ماری که در اين پژوهش به سادگی به اثبات می رس��د- با يک روند 
طبيعی، اين شمار بايد در سال 1919 دست کم به 21 ميليون می رسيد 
اما شمار واقعی در 1919 يازده ميليون بوده است که نشان می دهد که 
دس��ت کم ده ميليون نفر در اثر قحطی و بيماری در ابعادی فاجعه آميز 
از بين رفته اند. شاخص ديگر در ميزان تلفات قحطی، کاهش جمعيت 
تهران است. در 1910- بنا به نظر شوستر و منابع روسی- جمعيت تهران 

1. عالوه بر کتاب قحطی بزرگ، سه کتاب ديگر دارای مشخصات زير است:
- محمدقلی مجد، از قاجار به پهلوی، ترجمه رضا مرزانی و مصطفی اميری، 1389، 678 صفحه. 
- همان، رضاشاه و بريتانيا، ترجمه مصطفی اميری، 1389، 513 صفحه و همراه تعدادی عکس. 

- همان، امريکا و مي��راث فرهنگی ايران، تاراج ب��زرگ، ترجمه مصطفی اميری و گ.م��رادی، 1304 تا 1320 
خورشيدی، 1388، 402 صفحه و با تعدادی عکس.

هر چهار کتاب بر اساس اس��ناد وزارت خارجه امريکاست که در ايران ترجمه و به وس��يله مؤسسه مطالعات و 
پژوهش های سياسی چاپ و منتشر شده است. 
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350/000 نفر بوده است... در 1920 اين شمار به 200/000 نفر کاهش 
يافته است.1

نويسنده کتاب قحطی بزرگ درباره علت قحطی می نويسد:
کمبود مواد غذايی در پاييز 1917 به قحطی انجاميد. در بهار 1917، 
ترک های عثمانی خاک ايران را ترک کردند و به دنبال انقالب روسيه، 
نيروهای روسيه نيز در پايان پاييز 1917 از ايران رفتند. از آن پس، تنها 
انگليس��ی ها در ايران باقی ماندند. بنابراين اي��ران، زمانی به بزرگترين 
فاجعه تاريخ خود دچار آمد که تمام خاک ايران و کشورهای همجوارش 
در شرق و غرب، عالوه بر خليج فارس، در اشغال نظامی انگلستان بود. 
از همان آغاز، انگلستان، دس��ت به تبليغات ماهرانه ای زد تا مسئوليت 
و تقصير فاجعه قحط��ی ايران را متوجه روس ه��ا و عثمانی ها کند.2 اما 
همانطور که گفته شد، ترک ها و روس ها، پيش از بروز قحطی، ايران را 
ترک کرده بودند. چه چيزی می تواند قحطی در مناطقی از ايران را که 
حتی يک سرباز روس يا ترک بدان پای نگذاشتند، نظير فارس و کرمان 
توجيه کند؟... خريد غله در مقياس وسيع برای تأمين آذوقه نيروهای 
انگليس��ی در ايران، بين النهرين و جنوب روس��يه، بر دامنه قحطی در 
ايران افزوده اس��ت. ژنرال دنس��ترويل در جايی ب��ا صراحتی عجيب، 
ضمن اظهار تأس��ف به اين واقعيت اعتراف کرده اس��ت که خريدهای 
غله از س��وی انگليس��ی ها، منجر به کمبود و افزايش قيمت ها گرديد و 
در نتيجه به مرگ شمار بسياری از مردم ايران انجاميد. از اين عجيب تر 
گزارش سرگرد داناهو درباره تخليه شهر مراغه در آستانه شکست ارتش 
انگلستان از ترک ها در س��پتامبر 1918 است. انگليسی ها که قباًل مواد 
غذايی بسياری خريده بودند، ذخيره غله ش��هر را در شرايط قحطی از 
بين بردند تا به دست ترک های عثمانی نيفتد. از هر دو عجيب تر اينکه 
چگونه گفته ها و گزارش های دنسترويل و داناهو، از ديد دستگاه کنترل 
و سانس��ور اطالعاتی بريتانيا، مخفی مانده اس��ت؟ ش��ايد اين نکته که 

1. محمدقلی مجد، قحطی بزرگ، همان، ص19-20. 
2. اين تدبير مزوران��ه در جاهای ديگر هم به کار رفته اس��ت. ارامن��ه را در همان ايام، فراماس��ون های ترک و 
يهودی های دونمه قتل عام کردند ولی در تبليغات آن را برعهده ترک های عثمان��ی و ترکيه گذاردند تا اين زخم 

ماندگار بين ترک ها و ارمنی ها همچنان باقی بماند. 



19
9

ن 
ی آ

صل
ل ا

وام
 و ع

گ
 بزر

طی
قح

92
ن 

ستا
 زم

ز و
ايي

 پ
38

3 و 
ه 7

مار
 ش

هم
ازد

ل ي
 سا

وم
ه س

دور

هر دو کتاب در ش��رايط بالفاصله 
پس از جن��گ- داناه��و 1919 و 
دنسترويل 1920- منتشر شده اند 
پاسخی به اين سؤال باشد. جالب 
توج��ه اينکه موض��وع قحطی در 
کتاب ه��ای دنس��ترويل و داناهو 

آشکارا آمده اما در کتاب ژنرال ديکسون- 1924- کوچکترين اشاره ای 
به آن نشده است.1

... از اس��ناد متعدد وزارت خارجه امريکا روشن می شود که امريکا نيز 
کاماًل در جريان ميزان گسترده خريد غله توسط انگليسی ها در ايران- در 
شرايطی که قحطی و گرسنگی جمعيت ايران را از دم تيغ می گذراند- 
بوده است. در حالی که مؤسسات خيريه امريکا برای جبران قحطی، حجم 
قابل توجهی از موادغذايی روانه ايران می کردند، دولت اياالت متحده، 

تلويحاً به قتل عام در ايران رضايت داده بود.2
درباره اين نکته- آگاهی امريکا از اوضاع و کمک آن کشور به ايران- نکات قابل تأملی 

وجود دارد که بعداً به آنها خواهيم پرداخت. 
زمانی که قحطی مرگبار ايران را در برگرفته بود، انگليسی ها عالوه بر 
خريد گسترده موادغذايی، از واردات موادغذايی از هند و بين النهرين، 
همسايگان غربی و ش��رقی ايران،3 جلوگيری می کردند. عالوه بر خليج 
فارس، هند و بين النهرين نيز در اشغال ارتش انگلستان بود و در هند و 
بين النهرين غله کافی وجود داشت. اما ايران که در ميان آنها قرار داشت، 

دچار گرسنگی بود...4 
يعنی به روشنی و وضوح پيداست که تعمداً برنامه ای برای کشتار و نابود کردن جمعيت 
ايران در کار بوده است. برای مؤثر بودن اين تعمد، انگليسی ها درآمدهای ناچيز دولتی را 
نيز به هر شکل ممکن محدود کرده و حتی المقدور تقليل می دادند. مثل درآمد گمرکی 

1. همان، ص22-23. 
2. همان، ص25. 

3. توجه شود که در آن روزگار پاکستان هنوز جزء هند و تحت استعمار و سلطه انگليس بود و بين النهرين يعنی 
سرزمين ميان دجله و فرات که عراق امروزی است نيز با فروپاشی عثمانی تحت سلطه انگليس درآمده بود.

4. همان، ص25-26. 

زمانی که قحطی مرگبار ایران را 
در برگرفته بود، انگلیسی ها عالوه 
بر خرید گسترده موادغذایی، 
از واردات موادغذایی از هند و 
بین النهرین، همسایگان غربی و 
شرقی ایران، جلوگیری می کردند
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و درآمدهای حاصل از فروش نفت: 
انگليسی ها درآمدهای گمرکی ايران را با قران- که ارزش زيادی يافته 
بود- جمع می کردند اما به دولت ايران، همان مبلغ ثابت 30/000 پوند 
را که ارزش آن به شدت کاهش يافته بود )18 قران يا 1/8 تومان به ازای 
هر پوند( پرداخت می کردند... زمانی که ميليون ها ايرانی در گرس��نگی 
به سر می بردند دولت انگلستان و شرکت نفت انگليس و ايران درآمدهای 

نفتی ايران را به بهانه های واهی مسدود کردند.
گفتنی است که درست يک سال قبل از ش��روع جنگ جهانی يعنی »در سال 1913، 
ايران توليد نفت را آغاز کرده و به سرعت به کشوری توليدکننده و صادرکننده نفت تبديل 
شد. امتياز نفت ايران در اختيار شرکت نفت انگليس و ايران و دو سوم سهام شرکت در 
1914 متعلق به دولت بريتانيا بود. همزمان با جنگ، توليد نفت به شدت افزايش يافت.«1

... دولت بريتانيا در همان حال که از يک سو ايران را از منابع مالی اش 
محروم کرده بود، از س��وی ديگر فرياد شکوه و شکايتش از بی کفايتی و 

ناتوانی دولت ايران در کمک به قحطی زدگان بلند بود.2
آنچه تا اينجا نقل کرديم، يک تصوير عمومی از واقعه ای است که در صفحات آغازين 
کتاب قحطی بزرگ برای طرح کليات موضوع بيان شده است. از اينجا به بعد، نويسنده 
کتاب، ريز مطالب را با ارجاع به متن اسناد به ترتيب بيان کرده و مورد به مورد آنچه را که 
گفته شد از زبان اشخاص با ذکر تاريخ نقل می کند که سخت خواندنی و بسيار آزارنده 
و متأثرکننده است و به روشنی نشان می دهد که دولت انگليس تعمداً و با رعايت همه 
جنبه های مختلف، يک نسل کشی کامل را سازماندهی کرده و مراقب همه ابعاد عملياتی 

و تبليغاتی آن نيز بوده است.
طبعاً هر شنونده چنين واقعه ای از خود سؤال می کند که: آنها، چرا چنين کردند؟ بعضی 
نه در اين باره، بلکه درباره علت روی کار آوردن رضاش��اه، به اين نتيجه رسيده اند که با 
کشف نفت، می بايست در ايران يک ديکتاتور خشن بر سر کار می آمده تا جريان نفت را 
حفاظت و تأمين کند و برای اين کار عشاير و اقوام ايران را منکوب کند. آيا اين، می تواند 

دليل آن کشتار هم باشد تا ايجاد آن نظم و امنيت مورد نظر، راحت تر عملی گردد؟
به نظر می رسد درست تر اين است  که به انگلستان همان سال ها برويم و ببينيم حاکمان 

1. همان، ص27-28. 
2. همان، ص29. 
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آن ايام و طراحان سياست ها و اهداف آنها چه کسانی بوده اند. طبعاً برای فهم سياست ها 
بايد کمی هم جلوتر رفت تا زمينه های سياسی يک دولت را بهتر و بيشتر فهميد.

حاکمان انگلیس
می دانيم که انگليس از چهار قرن قب��ل- در نيمه قرن هفده مي��الدی و زمان اوليور 
کرام��ول- به تدريج تحت کنترل يهودی ها ق��رار گرفت و از اوايل قرن هجده با ش��روع 
تشکيالت فراماسونری- در سال 1717- ماسون ها هم که تربيت شده يهودی ها بودند، به 
آنها کمک های اساسی کردند. از ابتدای قرن نوزده، انگليس تحت سلطه خانواده روچيلد 
و خانواده های يهودی وابس��ته به آنها درآمد و از ميانه قرن ن��وزده، بنيامين ديزرائيلی 
يهودی، نخست وزير انگليس شد و پس از مرگ ملکه ويکتوريا در سال 1901، پسرش 

ادوارد هفتم به پادشاهی رسيد.1
يک نويسنده اروپايی کتابی درباره اين پادشاه نوش��ته با عنوان گويای ادوارد هفتم و 

دربار يهودی او.
عنوان کتاب ادوارد هفتم و دربار يهودی او2 به روشنی موضوع را توضيح می دهد اما با 

اين همه يکی، دو جمله از آن را نقل می کنيم.
در سال 1909- ظاهراً- ضمن بحث و گفت وگوهای مالی و نظامی و اجتماعی، »وزير 
خزانه داری در پاس��خ به مداخالت رئيس تجارتخانه روچيلد، بالغتی چاشنی سخنان 
خود کرد و گفت: به  نظر من، ما، ديگ��ر، زيادی لرد روچيلد داري��م. نمی توانيم در اين 
کشور درباره نوشابه های الکلی اصالحات کنيم؛ چرا؟ زيرا لرد روچيلد به همطرازان خود 
بخشنامه کرد که مانع شوند. نمی توانيم رزم ناوهای بيشتر داشته باشيم؛ چرا؟ زيرا لرد 
روچيلد در فالن جلسه در شهر چنين فرمود. و وقتی هم اين رزم ناوها را ساختيم، نبايد 
پولی بابت آنها بپردازيم؛ چرا؟ زيرا لرد روچيلد در جلسه ای ديگر چنين فرمود. ماليات 
ملک و زمين و ماليات فوق العاده نداشته باش��يم؛ چرا؟ زيرا لرد روچيلد اعتراضنامه ای 
به نفع بانک��داران امضاء کرد و گفت اي��ن چيزها را تحمل نمی کند. مس��تمری دوران 
بازنشستگی نباشد؛ چرا زيرا لرد روچيلد عضو کميته ای بود که اين کار را ميسر ندانست. 
اکنون واقعاً می خواهيم بدانيم آيا ل��رد روچيلد ديکتاتور اين مملکت اس��ت؟ آيا تمام 

1. درباره س��لطه يهودی ها بر انگليس رک: عبداهلل شهبازي، زرساالران يهودی و پارس��ی و برخی نوشته های 
مختصر نگارنده اين سطور. 

2. آنتونی آلفری، ادوارد هفتم و دربار يهودی او، ترجمه ناهيد سالمی و غالمرضا امامی، مؤسسه مطالعات تاريخ 
معاصر ايران، 1381، 425 صفحه.
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راه های اصالحات مالی و اجتماعی بر ما بس��ته 
است زيرا کسی تابلويی به دست گرفته است که 
رويش نوشته شده اس��ت به دستور لرد روچيلد 

عبور ممنوع؟...«1
و ما هم می توانيم به درستی اين سؤال ها را با 
يک پرس��ش ديگر تکميل کنيم که آيا دستور 
قتل عام و کش��تار نه ميليون ايران��ی را هم لرد 

روچيلد صادر نکرده است؟ 
اگر علت اين نسل کش��ی را به دس��ت دولت و 
ارتش انگليس، نمی توانيم توجيه کنيم، اما آن 
را به وسيله لرد روچيلد، به راحتی می توان درک 
کرد چون اين آقای لرد روچيلد، پدرخوانده اسراييل اس��ت و اعالميه بالفور، به اسم او 
صادر شده است و روابط ايران بعد از جنگ با اسراييل و صهيونيست ها بايد سازماندهی 
شود و مثل خود فلسطين، در اينجا هم، هر چه جمعيت کمتری نفس بکشند بهتر است. 
عالوه بر اينکه پول نفت ايران هم بايد به جيب همين خانواده س��رازير شود که صاحب 

کمپانی شل هستند.2
توجه ش��ود که خانواده روچيلد از قبل از انقالب فرانسه تا آن روز و همچنين تا امروز، 
در انگليس و بلکه در اروپا، حاکم مطلق بوده است3 و جيمز بالفور، کمتر از يک دهه بعد 
از جلسه فوق- که وزير خزانه داری به اس��تبداد ديکتاتوری روچيلد اعتراض کرد- وزير 
خارجه انگليس شد و امکان حضور يهودی ها در فلسطين را به »لرد روچيلد عزيز«ش 

اطالع داد.
اما اعتراض همان وزير خزانه داری هم بی جواب نماند؛ آن هم جوابی به ش��دت تند و 

شديد و از جانب پادشاه. در ادامه مطلب باال می خوانيم: 
اين جنجال ها و اعتراض ها، شاه ادوارد را نااميد و ناراحت کرد؛ به طوری 
که عليه يکی از وزرای خود، به خاطر چنين سخنرانی، به شدت اعتراض 
کرد؛ سخنانی که تا چند سال پيش می توانست فوق طاقت و ورای تحمل 

1. همان، ص336، توجه ش��ود که اين عبارات از زبان وزير خزانه داری و در يک مجلس رسمی است و می تواند 
عمق نفوذ روچيلد را در انگليس نشان دهد.

2. رضاشاه را هم اردشير ريپورتر � عامل و مأمور روچيلدها � پيدا کرد و تربيت نمود. 
3. اندروکارنيگتن هيچکاک، صهيونيسم در مسير سلطه، ترجمه محمدياسر فرحزادی، ساقی، 1391.

بالفور تصوری را که از آینده 
فلسطین داشت در یکی از خاطرات 
می دهد:  توضیح  چنین  خود، 
صهیونیسم خواه بر حق باشد و 
خواه بر باطل، خیرخواه و نیکوکار 
باشد یا بدذات و شرور، در هر حال 
ریشه های عمیق در تعالیم گذشته، 
نیازهای کنونی و آرمان های آینده 
دارد و از این رو اهمیت آن از 
تمایالت و آمال هفتصد هزار عرب 

ساکن این سرزمین بیشتر است
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هر نخست وزيری باشد؛ سخنانی که هر نخست وزيری، آن را ناشايست و 
توهين به مقام شاه می دانست.1

دوره سلطنت ادوارد هفتم در ده سال ابتدای قرن بيستم است اما در سال های 1917 
تا 1919، سران حکومت و کارگزاران دولتی و اجرايی انگليس، کسانی چون لرد بالفور- 

وزير خارجه- و لويد جورج- نخست وزير بودند.
کتاب ادوارد هفت��م، توضيح می دهد که بالف��ور و لويد جورج در دربار او و در بس��اط 
روچيلد رشد کردند. از سوی ديگر يک محقق امريکايی درباره اين دو نفر، ابتدا آنها را با 
شافتسبری مقايسه می کند و سپس درباره خود آنها هم توضيحاتی می دهد که خواندنی 

است:
استيون سايزر2 در کتاب صهيونيسم مسيحی می نويسد: 

لرد بالفور و ديويد لويد جورج که احتماالً دو تن از بانفوذترين رهبران 
سياسی بريتانيا در سال های جنگ جهانی اول بودند. مانند شافتسبری و 
پالمرستون در يک نسل پيش، هر دو به دستور کار صهيونيسم مسيحی، 
متعهد بودند. پش��تيبانی آن��ان از جنبش صهيونيس��م جهانی نتيجه 
مستقيم تربيت مطابق با انجيل و نفوذ کشيش هايی مثل سيمون وی و 
دارابی و نيز ناشی از اشتياق آنان به تجزيه امپراتوری عثمانی و تحکيم 

سيطره بريتانيا در خاورميانه بود.3
در همين کتاب يک فصل درباره نقش شافتسبری در تمهيد مقدمات برای صهيونيسم 
مطالب خواندنی و جالبی دارد.4 اما وصف اين انگليسی اش��راف زاده را در جاهای ديگر 

هم می بينيم:
دايره المعارف فارسی از سه تن از افراد معروف خانواده شافتسبری نام می برد که اولی 
آنها »آنتونی اشلی کوپر، ارل آو شافتسبری 1621 تا 1683 از رجال انگلستان از حزب 
ويگ در انقالب پيرايش��گر« که »به طرفداران پارلمنت پيوست. مردی اليق بود و ... از 
کرامول پشتيبانی کرد... وی عضو کبل بود و به سازمان دادن به حزب ويگ پرداخت... 
در 1681 متهم به خيانت شد، به آمستردام گريخت و در همان جا درگذشت. از دوستان 

1. آنتوني آلفري، همان، ص336. 
2. استيون سايزر، صهيونيسم مسيحی، نقشه راه به  سوی آرماگدون، ترجمه حميد بخشنده و قدسيه جوانمرد، 

قم، کتاب طه، 1386، 493صفحه. 
3. همان، ص128. 

4. همان، ص112-118. 
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جان الک بود. بعضی او را ماهرترين سياستمدار 
زمان وی دانسته اند.«1 

دايره المعارف فارسی، ضمن توضيح مختصری 
درباره گ��روه کبل در انتها می نويس��د:2»صورت 
انگليس��ی لفظ کبل با ص��ورت انگليس��ی لفظ 
عبری قباله نيز مطابقت دارد و ش��ايد کبل از اين 
اصل عبری باش��د.« پس اين آقای شافتس��بری 
عضو قباله يا کاباال بوده که فرق��ه ای پنهان کار و 
رازآميز اس��ت و معتقد به برگزيدگی قومی يهود 
و حلول اين قوم با خدای يهوه و مقيد به مراس��می س��احرانه و رازآلود و حتی متهم به 
شيطان پرستی است. تش��کيالت فراماسونری س��اخته و پرداخته همين کاباليست ها 
است و آمستردام، مرکز جهودهای اروپا بوده و جان الک، مريد نيوتون و همراه و همدل 

دزاگوليه بنيانگذار فراماسونی است.
شافتسبری دوم »1671 تا 1713 فيلسوف انگليسی نوه اولين شافتسبری )است(؛ جان 
الک متصدی تعليم و تربيت او بود. کار عمده اش در فلسفه اخالق و زيباشناسی است. 
اتخاذ اصالت عقل را به عنوان پايه اخالق، مردود می شمرد و اخالق واقعی را تعادل ميان 

خوددوستی و نوع دوستی می دانست.« فتأمل.
و اما شافتسبری سوم. عبدالوهاب المسيری درباره او می نويسد:3 

ل��رد شافتس��بری- هفت��م 1801 ت��ا 1885- يک��ی از مهم تري��ن 
شخصيت های انگليسی قرن نوزدهم و از مهم ترين مصلحان اجتماعی 
اس��ت که مورخ انگليس��ی تريوليان درباره او می گويد: او يکی از چهار 
قهرمان بزرگ عصر خود به ش��مار می رفت. افزون بر اي��ن او، برادرزن 
پالمرس��تون، نخس��ت وزير انگلس��تان و مش��اور مورد اعتم��اد او بود. 
شافتس��بری، رهبر حزب انجيلی بود؛ لذا می بيني��م يهوديان، يکی از 

مشغوليت های فکری او و محل توجه شديد او بودند...

1. دايره المعارف فارسی به سرپرستی مرحوم غالمحسين مصاحب، ج2، ص1436. عبداهلل شهبازی در زرساالران 
يهودی و پارسی، ج4 اين شافتسبری را حقه بازی دسيسه گر می خواند.

2. همان، ص2172. 
3. عبدالوهاب المس��يری، دايره المعارف يهود، يهوديت و صهيونيسم، مؤسس��ه مطالعات و پژوهش های تاريخ 

خاورميانه، 1382، ج6، ص177. 

مهمترین سیاستمدار انگلیسی، 
احتمااًل آرتور جیمز بالفور- 
1848 تا 1930- بود که به عنوان 
پیشگام، بیانیه بالفور را در 1917 
منتشر کرد. بالفور مانند لوید 
جورج در خانواده ای انجیلی 
پرورش یافته بود و تحت تأثیر 
تعلیمات تدبیرگرایانه، حامی 

صهیونیسم بود...
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دوگانگی گفتمان شافتس��بری در اين عبارت نمايان است: هر ملتی 
ناچار بايد وطنی داشته باشد؛ سرزمين باستانی متعلق به ملت باستانی 
اس��ت. اين همان شکل س��کوالر ش��عار »س��رزمين موعود برای ملت 
برگزيده« است. او اين ش��عار را بعدها به شکل »ميهن بدون ملت برای 
ملت بدون ميهن« در آورد؛ بنابراين شعار معروف و اصلی صهيونيسم در 

اصل متعلق به شافستبری است...
المسيری، نقش شافتسبری را در سياست ها و مقاالت و فعاليت هايش توضيح می دهد 

و می افزايد: 
شافتس��بری، همچنين پالمرس��تون را تش��ويق کرد تا درباره نظريه 
دولت يهود، با سفير انگلستان در اس��المبول مکاتبه کند... حتی بعد از 
دوره نخس��ت وزيری پالمرستون، شافتس��بری به تالش خود ادامه داد 
و برای تحقق آرزوهايش درباره بازگرداندن يهوديان به فلس��طين زير 
نظر انگلستان پروتس��تان، پايه گذاری برنامه های اجرايی را آغاز کرد و 
در تأسيس مرکز اس��قفی آلمانی انگليس��ی با هدف بازگشت يهوديان 
مشارکت نمود. يک حاخام يهودی مسيحی ش��ده نيز اسقف اين مرکز 
شد... شافتسبری رياست صندوق اکتشاف فلسطينی را بر عهده گرفت...1

لويد جورج سياستمدار انگليسی- 1863 تا 1945- نماينده پارلمان، وزير، نخست وزير 
و فرد مؤثری در انگليس بود. او در طول جنگ اول جهانی، وزير تدارکات، وزير جنگ و 

نخست وزير انگليس بود.2 
»ديويد لويد جورج که در سال 1916 نخس��ت وزير شد، صهيونيست معترف ديگری 
است که عقايدی مشابه شافتسبری داشت. او توسط حيم وايزمن3 يهودی شده بود و به 
تعبير خود وی »استون مرا صهيونيس��ت کرد.« وايزمن در توليد مواد منفجره به دولت 
انگليس کمک کرده بود که ظاهراً تا حدی، فلس��طين پاداش اين کار بوده اس��ت. لويد 
جورج در سخنرانی در س��ال 1925... گفت: »من در مدرسه ای پرورش يافتم که تاريخ 
يهوديان را بيشتر از تاريخ کشور خودم به من آموختند. من می توانم تمام پادشاهان يهود 
را برايتان نام ببرم ولی ترديد دارم که بتوانم شش نفر از پادشاهان انگليس يا شش نفر از 

1. همان، ص179. 
2. دايره المعارف فارسی، همان، ص2535. 

3. حيم وايزمن، دکترای شيمی از آلمان بود و موفق شده بود از استون نوعی ماده منفجره بسازد که در جنگ اول 
کاربرد يافت. او نماينده و رئيس صهيونيست ها و بعدها اولين رئيس جمهور اسراييل شد. 
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شاهان ولز را نام ببرم...«1 توجه شود که اين عبارت از زبان نخست وزير انگليس است با 
آن همه داعيه های جهانداری و قدرت و... و آن هم نه در يک جلسه مخفی بلکه در يک 
سخنرانی قابل ضبط و ثبت در آثار تاريخی. آن س��لطه يهودی بر اين سياستمداران تا 

کجا بوده است که او اينگونه افتخارآميز از آن سخن می گويد؟
و اما آرتور بالفور؛ »مهمترين سياستمدار انگليسی، احتماالً آرتور جيمز بالفور- 1848 
تا 1930- بود که به عنوان پيش��گام، بيانيه بالفور را در 1917 منتشر کرد. بالفور مانند 
لويد جورج در خانواده ای انجيلی پرورش يافته بود و تحت تأثير تعليمات تدبيرگرايانه، 

حامی صهيونيسم بود...«2
وی يک صهيونيست غربی بريتانيايی بود که گاه از پوشش ها و تعاليم 
مس��يحی اس��تفاده می کرد، گاه از زمينه ها و تبليغات سکوالريس��تی 
)نژادی و امپرياليستی( و گاهی هم همه اين تعاليم را به هم می آميخت. 
بيانيه ای که دولت بريتانيا در سال 1917 با عنوان اعالميه بالفور صادر 
کرد منسوب به اوس��ت. بالفور در کودکی تحت تعليمات دينی مادرش 
بود و از تعاليم عهد عتيق نيز خصوصاً با تفسيرهای ظاهری پروتستانی 

آن، سيراب شد...3
در سال 1905 بالفور در منچس��تر با حيم وايزمن ديدار کرد و شيفته 
وی شد؛ ... سپس يک بار ديگر در سال 1915 با او مالقات کرد و اهداف 
صهيونيسم را با او مورد بحث و بررس��ی قرار داد... وقتی در سال 1916 
بالفور در کابينه لويد جرج وزير خارجه ش��د هم��ان تالش و توجهی را 
که قباًل نسبت به صهيونيسم داش��ت از سرگرفت... در 1917 ... با رهبر 
صهيونيس��ت امريکايی لوئيس برانديز هم ديدار کرد. در نوامبر همان 
سال، بالفور به نمايندگی از دولت انگليس اعالميه يا وعده معروف خود 

را صادر کرد...4
گفتنی است که لوئيس برانديز سال ها رئيس ديوان عالی کشور در امريکا بود و قدرتی 
بسيار باال در آن کشور داشت و سلطه ای کامل بر صاحب قدرتان امريکا تا رئيس جمهور 
داشت. ديدار بالفور با او در آن روزهاي آخر جنگ به روشنی می تواند رضايت امريکا را 

1. استيون سايزر، همان، ص122. 
2. همان، ص124.

3. عبدالوهاب المسيری، همان، ج6، ص44. 
4. همان، ص45. 



20
7

ن 
ی آ

صل
ل ا

وام
 و ع

گ
 بزر

طی
قح

92
ن 

ستا
 زم

ز و
ايي

 پ
38

3 و 
ه 7

مار
 ش

هم
ازد

ل ي
 سا

وم
ه س

دور

با کشتار مردم ايران در آن قحطی بزرگ معنی دار 
کند. به  وضوح پيداست که سران امريکا و انگليس 
و يهودی های صهيونيس��ت ي��ک مجموعه واحد 
بوده ان��د و کاماًل هماهن��گ برنامه ري��زی و عمل 
می کرده اند. حقيقتی ک��ه در مواردی ديگر هم در 
سطور آتی مشخص خواهد شد؛ و واقعيتی که در 
ش��عار دائمی ملت ما در طول انقالب اسالمی هم 
چون يک ذکر تکرار شده است که: مرگ بر امريکا، 

مرگ بر انگليس، مرگ بر اسراييل. 
...بالفور تا چند س��ال به حمايت 
خود از صهيونيسم ادامه داد... هم 

چنين در سال 1925 در مراسم افتتاح دانشگاه عبری شرکت کرد. بالفور 
تصوری را که از آينده فلسطين داشت در يکی از خاطرات خود، چنين 
توضيح می دهد: صهيونيسم خواه بر حق باشد و خواه بر باطل، خيرخواه 
و نيکوکار باشد يا بدذات و شرور، در هر حال ريشه های عميق در تعاليم 
گذشته، نيازهای کنونی و آرمان های آينده دارد و از اين رو اهميت آن از 
تمايالت و آمال هفتصد هزار عرب ساکن اين سرزمين بيشتر است. بالفور 
در يادداشت های ديگری تأکيد می کند که متفقين ابداً قصد مشورت با 

ساکنان عرب فلسطين را ندارند...1
همين مضمون در جای ديگر نيز آمده است:

در واقع بالفور، از قبل به علت اعتقاد االهياتی، به برنامه صهيونيستی 
ملتزم بود و اصاًل خواهان گفت وگو با جمعيت بومی عرب نبود. بالفور در 
نامه ای که در سال 1919 به لرد کورزون نوشت، تا حدی خودخواهانه 
تأکيد کرد: در فلس��طين ما قص��د نداريم حتی راجع به خواس��ته های 
س��اکنان فعلی اين کش��ور وارد بحث و گفت وگو ش��ويم. چهار قدرت 
بزرگ و صهيونيسم متعهدند و صهيونيسم، حق يا باطل، خوب يا بد، در 
سنت های ديرپای، نيازهای کنونی و اميدهای آينده ريشه دارد که حائز 
مفهومی به مراتب عميق تر از آرزوها و تعصب های 700 هزار عربی است 

1. همان، ص46. 

در واقع بالفور، از قبل به علت 
برنامه  به  االهیاتی،  اعتقاد 
صهیونیستی ملتزم بود و اصاًل 
خواهان گفت وگو با جمعیت 
بومی عرب نبود. بالفور در نامه ای 
که در سال 1919 به لرد کورزون 
نوشت، تا حدی خودخواهانه 
تأکید کرد: در فلسطین ما قصد 
نداریم حتی راجع به خواسته های 
ساکنان فعلی این کشور وارد 

بحث و گفت وگو شویم
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که هم اکنون در آن سرزمين کهن سکونت دارند...1
اين، همان روحيه ای است که اکنون هم در دولتمردان انگليسی و امريکايی وجود دارد 
و برای آنها، ميليون ها فلسطينی، يا عرب، يا مس��لمان، هيچ ارزشی ندارند بلکه فقط و 

فقط بايد به  فکر صهيونيست ها و متعهد به اهداف آنها باشند.

یک جمع بندی اولیه 
اين موارد به روش��نی نش��ان می دهد که اهداف و مقاصد صهيونيست ها، يهودی ها و 
حاکمان انگليس و امريکا بسيار مفصل تر و عميق تر و وسيع تر از يک سرزمين کوچک در 
فلسطين بوده است و لذا، نه جان آدم ها- که در چشم نژادپرستانه آنها حيوانات و حشرات 
غيريهودی اند- ارزشی داشت، نه دولت ها اهميتی داشتند و نه کار در محدوده های اندک 
و کوچک محصور بود. آنها بر اساس »س��نت های کهن« و با »نيازها و امکانات روز« در 
فکر »اميدهای آينده و آرمان های بزرگ« خ��ود بودند که آن را در پروتکل های علمای 
صهيون هم توضيح داده بودند و به چيزی کمتر از سلطه بر سراسر جهان نمی انديشيدند؛ 
جهانی که بايد از غيريهودی ه��ا و نژاد مزاحم و جمعيت های زي��اد و اعتقادات دينی و 

سنتی پاک شود: 
استقرار حکومت واحد جهانی و يک نظام پولی واحد، زير سلطه کسانی 
خواهد بود که به شيوه انتصابی و سلسله مقامات دولتی و ... هستند. در 
اين موجوديت جهانی، جمعيت از طريق محدوديت تعداد فرزندان در 
خانواده، بيماری ها، جنگ ها و گرس��نگی ها تا حد يک ميليارد کاهش 

داده خواهد شد...2
يک نگاهی به جنگ های قرن بيستم بکنيد: 

جنگ اول جهانی با ده ميليون کشته و 20 ميليون زخمی در آمارهای رسمی؛
جنگ دوم جهانی با بيش از 60 ميليون کشته و زخمی های نامشخص؛ 

جنگ ويتنام، جنگ الجزاير، جنگ س��ومالی، جنگ های عراق و افغانستان و سوريه 
و... و ش��يوع بيماري هاي جديد ايدز و آنفوالنزا و جنون خوکی و گاوی و... اس��تفاده از 
سالح هايي با تشعشعات اتمی و... و مواد مخدر که هم می کشد و هم ضعيف و بی حال و 

بی خيال می کند و... 

1. استيون سايزر، همان، ص126. 
2. جان کولمن، کميته 300؛ کانون توطئه های جهانی، ترجمه يحيی شمس، فاخته، 1373، ص185. 
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در چنين فرهنگ و نگاهی، چه عاملی بهتر از قحطی؛ آن هم در شرايط جنگ و آن هم 
در ايران درآمده از دوران قاجار و آماده رفتن به زير س��لطه رضاخ��ان پهلوی، بهائيت، 

فراماسونری و... 

نقش امریکا 
اکنون توجه کنيم به نقش امريکا. دولت اياالت متحده که سفيرش در تهران، در همان 
ايام با گزارش های مس��تمر و مفصل خود، همه فاجعه را برای س��ران آن کشور توضيح 
می داد در عين حال براس��اس همان گزارش ها، با انگليسي ها همدلی می کرد؛ و بلکه با 
يهودی ها و صهيونيست ها دستش در يک کاسه بود؛ به طوری که اوالً سهمی از اين فاجعه 
به صورت غارت دارايی ها و مي��راث فرهنگی ايران را در اختيار داش��ت1 و ثانياً در عين 
ممانعت انگليس از ارسال غله به ايران، اما به يهودی ها کمک می کرد؛ به طوری که آنها 
بتوانند صرفاً حواسشان به تهيه مقدمات تشکيل کانون ملی يهود و راه انداختن بساط 
صهيونيسم در فلسطين متمرکز باشد. مطلب را از زبان يک يهودی صهيونيست معروف 
بخوانيم: دکتر حبيب لوی، نويس��نده کتاب تاريخ يهود ايران. اين کتاب در سه جلد در 

زمان محمدرضاشاه پهلوی در دهه سی نوشته شده بود. او می نويسد:
در اثر اشکاالت گوناگون، انجمن مذکور )يکی از انجمن های ساخته و 
پرداخته يهودی ها برای تدارک صهيونيسم در ايران( برای محل انعقاد 
جلس��ات خود در زحمت بود تا باالخره از جلس��ه هجدهم 19 حشوان 
5679 زمس��تان 1918 ميالدی جلس��ات در منزل عزير حيم اسحاق 
)حاجی عزيز القانيان( تش��کيل گرديد. در همين موق��ع کتاب گرامر 
عبری توس��ط آقای کهن صدق تأليف و به چاپ رس��يد.2 در آخر سال 
1918 هنگام زمستان، گرانی و قحطی و سپس مرض آنفوالنزا به ايران 
و محله يهود تهران وارد و عده کثيری را در ح��دود هزار نفر تلف نمود 
و برای تخفيف آالم دردمندان، انجمن ديگری ب��ه  نام انجمن نيکخواه 
تشکيل گرديد و عمليات مفيدی را انجام می دادند و از طرف امريکايی ها 
و يهوديان امريکا کمک های انجمن ژوينت )جوينت يعنی اتحاد( جهت 
تهيه غذای ارزان برای فقرا به موقع رسيد. با وجود گرفتاری های حاصله 

1. برای توضيح کامل رک: محمدقلی مجد، تاراج بزرگ. 
2. در اين ايام در همه کشورها، يهودی ها زبان عبری را می آموختند تا وقتی به فلسطين رفتند با زبان رسمی و 

قديمی خودشان صحبت کنند. کهن صدق يکی از دانشمندان مورد احترام يهودی ها در آن ايام است. 
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در اثر اين وضع، جوانان يهود تهران با فعاليت و حرارت زيادی به عمليات 
فرهنگی خود ادامه می دادند و يوس��ف گئوال )کفاش( حاضر شد منزل 
خود را در اختيار انجمن گذارد و مقرر گرديد که گرامر تأليف کهن صدق 

در مدرسه آليانس هم تدريس گردد.1
آيا می توان باور کرد که قحطی و گرسنگی، کمترين اثری بر اين يهودی ها کرده باشد؟ 
آيا می توان قبول کرد که اساساً کسی از يهودی ها در اين اوضاع مرده باشد؟ چه رسد به 
حدود هزار نفر؛ و آنها تعداد آنها را درست نشمرده باشند و علت مرگ اول گرانی و سپس 
آنفوالنزا و بعد هم قحطی باشد؟ در حالی که توضيح می دهد اينجا فقط به »حدود هزار 
نفر« اشاره می کند. آن امريکايی ها چگونه در اينجا به  اين خوبی جهت تهيه غذای ارزان 
برای فقرا »به  موقع« عمل می کرده اند و انگليس مزاحمشان نمی شد؟ آيا اين بهجت و 
نشاط و شور صهيونيستی در تشکيل انجمن ها و کالس های درس عبری و راه انداختن 
آموزش و تشکيالت، اصل مطلب نبوده است که آن واقعه عظيم قحطی را اساساً به هيچ 

نمی گرفته است؟2
اين نکته را در کتاب جديد ديگری از يهودی ها نيز می بينيم: فرزندان استر، به کوشش 
هومن سرش��ار.3 در اين کتاب که درباره تاريخ حضور يهودی ها در ايران است، در زمان 
جنگ اول اش��اره ای هم به کتاب حبيب لوی می کند )که ب��رای يهودی های ايران اين 
کتاب اهميت بسياری دارد( و آن شور صهيونيستی و آموزش عبری را نقل می کند اما 
هيچ اشاره ای به قحطی و مرگ و مير ندارد. آيا می شود که قحطی وارد محله يهود شده 
باشد و البد نيمی از آن حدود هزار نفر را که زنان يهودی بوده اند کشتار کرده باشد و در 

اين کتاب که درباره زنان يهودی است هيچ ذکری و يادی از آنها نکند؟
يکی از خصايص تاريخ نگاری يهودی ها آن اس��ت که هرگاه ي��ک فاجعه عمومی غير 
قابل انکار رخ داده، آنها در نقل سهم خود- حتی به دروغ- اغراق فراوان کرده و اين گونه 
مظلوم نمايی کرده و خود را همدرد و همراه گرفتاری های عمومی نشان می دهند. آنجا که 

1. حبيب لوی، تاريخ يهود ايران، تهران، 1339، ج3، ص901-902. 
2. اين مطلب در کتاب خفاش و خورشيد )ش��مس الدين رحمانی، خفاش و خورشيد، جمعيت حاميان آزادی 
قدس شريف، 1391( صفحه 49 نقل ش��ده همراه با مطالب ديگری از کتاب حبيب لوی که شايد رجوع به آن ها 
برای خواننده محترم مفيد باش��د و ارتباط قضايا با ظهور و بروز رضاخان کاويده شده است، و ايضاً نقش بهايی ها 

در آن جريانات. 
3. فرزندان استر، به کوشش هومن سرشار )به زبان انگليس��ی و البد چاپ شده در لس آنجلس(، ترجمه مهرناز 
نصريه، کارنگ، 1384، 232صفحه. در مقدمه کتاب صفحه 9 اشاره ای به حبيب لوی و تجليل از او شده است. در 
اين کتاب عکس های فراوانی هم از زن و مرد و کودک و اصناف و مکان ها چاپ شده است و هيچ عکسی يا اشاره ای 

يا عالمتی به قحطی- که از بهترين عالئم مظلوم نمايی است!- ندارد. 
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خود آنها در ميان متهمان باشند که آب و تاب قضيه 
صدچندان است. 

در کتاب حبيب لوی، درباره دوران مغول، کش��تار 
و جنايات آنه��ا را نقل ک��رده و با عبارت��ی از عباس 
اقبال آش��تيانی که گفته اس��ت مغول ها با تحريک 
يهودی ها به دنيای اسالم حمله ور شده اند با آه و ناله 
و ضجه و مويه، مظلوم نمايی کرده و کوش��يده است 
اين اته��ام را رد کرده و س��هم خ��ود يهودی ها را در 
کشته ها و بدبختی ها به دست مغول توضيح دهد. اين 

توضيحات، آنقدر مسخره و بی پايه و بی ربط است که بيش از ادعای مرحوم اقبال، مؤيد 
جنايت مشترک يهود و مغول است.

در جنگ جهانی دوم 60 ميليون نفر از مردم جهان کشته شده اند ولی يهودی ها به دروغ 
محض، در بوق هولوکاست دميده و مدام اين موضوع ساختگی بی اساس را ذکر می کنند. 
اما در سال 1956 يک نويسنده مجار به  نام لوئيس مارشالکو1 تفصيل جنايات يهودی ها 
پس از جنگ جهانی دوم را توضيح می دهد که شگفت آور است. او فصل نهم کتاب خود 
را2 با عنوان »انتقام از آن ماس��ت« بيان می کند و توضيح می دهد که چگونه يهودی ها 
همه جای اروپا با حمايت و تحت سلطه کشورهای پيروز می کوشيده اند حتی زخمی ها، 

کودکان، زنان و پيران آلمانی را نابود کنند و غذا و دارو را از بيمارستان ها هم بربايند.
در کتاب توطئه جهانی،3 ضمن ارائه آمار تلفات4 جنگ اول جهانی: »روسيه 9 ميليون 
نفر، فرانس��ه 6 ميليون، انگليس 3 ميلي��ون و امريکا 323/000 نفر«، اش��اره ای هم به 
دنيای کمونيسم و مارکسيست ها می شود و نويس��نده می نويسد: »مانيفست مارکس 
برای ايجاد حکومت کمونيس��تی، ده مرحله را مدنظر قرار داده بود که شباهت غريبی 
به »عهدنامه های مردان مدبر ق��وم يهود« )پروتکل های زعم��ای صهيون( دارد؛ و اين 
نشان می دهد که می توان مبدأ مشترکی را برای آنها در نظر گرفت...«5 نويسنده گويی 
جنگ جهانی اول و کشتار در غرب س��رمايه داری و دنيای کمونيستی را از منشأ واحد 

1. لوئيس مارشالکو، فاتحين جنگ، ترجمه عبدالرحيم گواهی، جمعيت حاميان آزادی قدس شريف، 1391.
2. ص195-215. 

3. جيم مارس، توطئه جهانی، ترجمه مهدی قراچه داغی، پيکان، 1381، 342 صفحه. 
4. ظاهراً »تلفات« مجموعه کشته ها و زخمی ها در نظر بوده است. 

5. همان، ص250 و 264. 

یکی از خصایص تاریخ نگاری 
یهودی ها آن است که هرگاه 
یک فاجعه عمومی غیر قابل 
انکار رخ داده، آنها در نقل 
سهم خود- حتی به دروغ- 
اغراق فراوان کرده و این گونه 
مظلوم نمایی کرده و خود را 
همدرد و همراه گرفتاری های 

عمومی نشان می دهند
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پروتکل های علمای يهود دانسته اما در عين حال از کشته های دولت عثمانی هيچ سخنی 
نمی گويد. وقتی يک م��ورخ منتقد يهود چنين برخورد می کند چ��ه انتظاری می توان 

داشت که از کشته های قحطی در ايران در جايی ياد بشود؟ 
اما از اين ها فاجعه بارتر، کشتار سرخپوستان در امريکا است. 

... هنگام��ی که مهاج��ران اوليه پروتس��تان ب��ه اولين مس��تعمرات 
ماساچوس��ت در نيوانگلند وارد شدند، امريکا را »اورش��ليم جديد« يا 
»کنعان جديد« ناميدند و خودشان را به عبرانيان قديم ... تشبيه کردند... 
در اين تشبيه، تعقيب سرخپوس��تان در جهان جديد، توسط مهاجران 
پروتس��تان پيوريتن مانن��د تعقي��ب کنعانيان در فلس��طين عبرانيان 
قديم است. پيوريتن های استعمارگر، سرخپوس��تان امريکا را به مانند 
کنعانيان فلسطينی به قتل می رسانند و به جهانی بدون سرخپوست فکر 
می کردند... اولين کتابی که در امريکا به چاپ رسيد، مزامير داود بود که 
در سال 1640 منتشر شد و در سال 1735 کتاب ادبيات عبری به چاپ 
رسيد... در سال 1636 هنگامی که دانش��گاه هاروارد تأسيس شد زبان 
عبری زبان رسمی دانش��گاه بود. در اين دوره، پروتستان های پيوريتن 
آن گونه که حاخام لی ليوينجر ش��هادت می دهد، نسبت به آيين يهود، 
متعصب تر از خود يهوديان بودند. ب��ه  اين ترتيب با ورود مهاجران اوليه 
به امريکا، آيين پروتس��تان پيوريتن رنگ يهوديت گرفت... مسيحيت 
يهودی به دو محور تمرکز داشت: يکی س��رزمين موعود و ديگری قوم 
برگزيده؛ يعنی دو مقوله ای که اساس استعمار امريکا و استعمار فلسطين 
بود... آموزه قوم برگزيده )جديد( در س��رزمين موعود )جديد( بهترين 
توجيه برای قتل عام سرخپوستان و آواره ساختن آنان بود... اکنون سؤال 
مشکل اين  است که چگونه پروتستانتيسم پيوريتن رنگ عبری و يهودی 
به خود گرفت و چگونه مس��يح امريکايی، مسيح يهودی گرديد؟ هنری 
وايدگلد محقق يهودی اين امر را به يهوديان مارانو )مسيحيان ظاهری و 

يهودی االصل( نسبت می دهد...1 
يک نمونه فاجعه بار ديگر، تجارت برده است که طی چهار قرن 20 ميليون از سياهان 
آفريقا- افراد سالم و قوی و کارکن- به وس��يله اختالفات قبيله ای و حمله های نظامی و 

1. رضا هالل، مسيحيت صهيونيست و بنيادگرای امريکا، ترجمه علی جنتی، اديان، 1383، ص84-87. 
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اسير گرفتن و غيره خريداری و با پارو زدن 
خود آنان از عرض اقيانوس اطلس به آفريقا 
برده ش��ده و در مزارع به طور مجانی به کار 
گرفته شده اند تا ثروت موجود امريکا توليد 
شود. از مزارع نيشکر امريکا، نوعی مشروب 
الکلی بس��يار قوی تهيه کرده به آفريقا برده 
و در مي��ان بوميان توزي��ع می کردند و ابزار 
قدرت و وس��يله تجارت و سود هم به وسيله 
اس��لحه های انگليس��ی تأمين می شد. اين 

مثلث آفريقا- امريکا- انگليس و برده- مشروب الکلی- اسلحه را »يهودی ها« مديريت و 
سرپرستی می کرده اند که سال ها هم منابع آن مخفی می شد ولی اکنون گرچه چندان 
مشهور نيست ولی موجود اس��ت.1 ابعاد فاجعه بار اين موضوع هم در آن است که برای 
رس��يدن هر يک نفر سياهپوس��ت به امريکا چهار، پنج نفر در درگيری ه��ا و در راه و با 
بدبختی ها و گرفتاری های ديگر مرده اند. و نکته بسيار دردآور ديگر اينکه اين سياهان 
عموماً مسلمان بوده اند. يعنی چيزی حدود يکصد ميليون سياهپوست آفريقايی و عموماً 

مسلمان. 

منابع دینی
اين مثال های تاريخی برای کشتارهای وسيع و وحشيانه را با دو مورد از دو کتاب مورد 

اعتقاد دينداران نقل می کنيم: يکی، از کتاب دينی يهودی ها و ديگری از قرآن کريم.
در کتاب عهد قديم، کتاب استر، باب نه، داستان کشتن هامان نخست وزير خشايارشاه 

و يازده پسرش و 77/000 ايرانی در سه روز را عيناً نقل می کنيم: 
... يهوديان بر دشمنان خويش استيال يافتند. و يهوديان در شهرهای 
خود در همه واليت های اخشورش پادشاه جمع شده تا بر آنانی که قصد 
اذيت ايشان داشتند دست بيندازند و کسی مقاومت ننمود زيرا که ترس 

1. منابعی درباره تجارت برده:
- عبدالوهاب المسيری، دايره المعارف يهود، يهوديت و صهيونيسم، ج2، ص304.

- عبداهلل شهبازی، زرساالران يهودی و پارسی، ج4، ص196؛ ج1، صفحات 219-245.
- ايسرائيل شاهاک، تاريخ يهود، مذهب يهود، ترجمه مجيد شريف، ص74 پاورقی و 166.

- ديويد ديوک، بيداری من، مؤسسه لوح و قلم، ص210-224. 
- جان کولمن، کميته 300، ترجمه يحيی شمس، ص158، کمپانی هند شرقی. 

در سال 1636 هنگامی که دانشگاه 
هاروارد تأسیس شد زبان عبری زبان 
رسمی دانشگاه بود. در این دوره، 
پروتستان های پیوریتن آن گونه که 
حاخام لی لیوینجر شهادت می دهد، 
نسبت به آیین یهود، متعصب تر از خود 
یهودیان بودند. به  این ترتیب با ورود 
مهاجران اولیه به امریکا، آیین پروتستان 

پیوریتن رنگ یهودیت گرفت
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ايشان بر همه قوم ها مستولی شده بود... پس يهوديان جميع دشمنان 
خود را به دم شمش��ير زده، کش��تند و هالک کردند و با ايشان هر چه 
خواستند به  عمل آوردند... و چون هفتاد و هفت هزار از مبغضان خويش 
را کشته بودند از دشمن خود آرامی يافتند... اين روز، سيزدهم ماه آدار 
)واقع شد( و در روز چهاردهم ماه، آرامی يافتند و آن روز را بزم و شادمانی 
نگاه داشتند...مردخای، برايش��ان فريضه ای بگذارد که روز چهاردهم و 

پانزدهم ماه آذار را سال به سال عيد نگاه دارند...
در اين نقل قول، خوب است به چند نکته توجه شود: 

1. اول اينکه يهودی ها با کمک عش��ق و عالقه خشايارش��اه به استر، بر دشمنان خود 
مسلط شدند؛ و »دشمنان آنها« يعنی کس��انی که به نظر يهودی ها »قصد اذيت ايشان 
را داشتند«، پس نه فقط هامان و يازده پس��رش، بلکه 77/000 نفر از مردم ايران را در 

سراسر کشور در عرض سه روز قتل عام کردند.
2. اين، عين عبارت کتاب مقدس است که قربانيان، کس��انی بودند که »قصد اذيت« 
يهودی ها را داشتند نه اينکه عماًل نسبت به آنها دشمنی کرده باشند. اوالً کشتن کسی 
که فقط قصد اذيت داشته چقدر جنايتکارانه و وحشيانه است؛ ثانياً تشخيص اين »قصد« 
با کيست؟ همين که يهودی ها تش��خيص می دادند که يک نفر »قصد اذيت« دارد بايد 
کشته می شد. ثالثاً اين، نشانه حد اعالی خودپسندی و استکبار و قوم گرايی و نژادپرستی 
است که يک تشخيص ساده از جانب يک يهودی، کافی است که يک غيريهودی کشته 
شود. اين شيوه تا امروز هم همچنان انجام شده است. بعد از جنگ جهانی دوم، بسياری 
از افراد، تنها با همين تش��خيص ها و حتی با حدس و گمان، قربانی ش��دند. و امروز در 
امريکا به وسيله سازمان آيپک، کافی است که يک نفر بگويد: يهودی ها خيلی پولدارند؛ 
يا: يهودی ها قدرت دارند؛ همين يک جمله، چون ممکن است منجر به نوعی احساس 
منفی شود پس نشانه يهودستيزی و نفرت نژادی است و مرتکب چنين ذنب اليغفری 

مستحق مجازات سخت.1 
3. روز واقعه کشتار ايرانيان در تقويم يهودی، روز 13 و 14 و 15 آذار يا آدار بوده است 
که در حدود نيمه دوم اسفند و نيمه اول فروردين اس��ت- با تغييری که در ايام کبيسه 
تقويم يهودی در س��ال های مختلف رخ می دهد- از آن هنگام تا امروز، آن را جش��ن و 
عيد گرفته و مراس��م خاصی به نام عيد پوريم برگزار می کنند که همراه با بدمس��تی و 

1. منابع درباره »آيپک« به فراوانی وجود دارد و می توان به آنها رجوع کرد. 
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عربده کشی و تمسخر دشمنان اس��ت. يعنی حتی اگر در اصل واقعه هم بتوان ترديدی 
کرد، در اين تداوم مراسم عيد و جشن می توان عمق کينه و خونخواری اين قوم را نسبت 

به ميزبانان خود فهميد.
4. يک نويسنده امريکايی با اشاره به اين جشن يهودی می نويسد: 

... نقش عمده و نفوذ صهيونيست ها در پيشبرد دروغ های تکان دهنده 
و ش��رم آور دولت بوش برای حمله بهار 2003 به عراق جای سؤال باقی 
نگذاشته و اين دروغ ها درست در زمانی مطرح شده که يهوديان جشنی 
به نام پوريم برگزار می کنند. در اين مراس��م، يهوديان ويرانی و شکست 
دشمنانشان را جشن می گيرند که با هر استانداردی در دنيا، ناپسندترين 

شيوه جشن گرفتن است.1 
چندی قبل، نتانياهو برای اينکه به اوباما حالی کند که ن��وع رابطه يهودی ها با مردم 
ايران چگونه است، نسخه ای از کتاب استر را برای او فرستاد با اين اشاره که مبادا به فکر 
همدلی و همراهی با ايران باشد؛ که بعد هم عماًل بحث های مربوط به انرژی هسته ای از 

طرف غرب کاماًل زيرسلطه صهيونيست ها شکل بندی شد. 
اين در حاليست که در تمام مدت انقالب اسالمی ايران، س��ردمداران اسراييل، برای 
فريبکاری و دغلبازی، هر از چند گاهی می گفتند که آنها با مردم ايران دشمنی ندارند 
بلکه با رژيم اسالمی مخالف اند و البته علت اين دشمنی را هم ديکتاتوری و عدم آزادی و 

ممکن نبودن پوشيدن شلوار جين و از اين قبيل توضيح می دادند.
در عين حال در کتاب حبيب لوی، او حتی با موبدان و روحانيان زردشتی هم دشمنی 
دارد و آنان را ديکتاتور و مستبد می داند. درواقع معيار و مالک برای يهودی ها در سراسر 
تاريخ و در سراسر دنيا، آن اس��ت که ديگران چقدر با آنها همساز و همراه و بلکه نوکر و 

خدمتکار آنها هستند. 
و موردی که در همين س��بک و سياق است اما روش��ن تر وصريح تر، داستان اصحاب 
االخدود است که در قرآن کريم- سوره بروج، آيه 4- آمده: ذونواس، پادشاه يهودی، مردم 
مسيحی را بين قبول يهوديت و سوختن در آتش مخير کرد؛ در کالم خدا به اختصار به 
آن اشاره و در تفاسير به تفصيل توضيح داده شده است که گروه کثيری از مردم مسيحی 
و حتی زنی که کودکش را در بغل داشت، به دليل نپذيرفتن کفر و ارتداد، به گودال آتش 

انداخته و سوزانده شدند.

1. مايکل کالينز پايپر، قدرت پنهان درامريکا، ترجمه عليرضا عبادتی، روايت فتح، ص45. 
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بله، کسانی که از اولين ايام کودکی تحت تعليم 
ماده پرستی و دنياداری و اعتقاد به برتری قومی 
تربيت می ش��وند و با »قس��اوت قل��ب«- که به 
فرموده قرآن کريم از خصوصيات اين قوم است-1 
رشد می کنند، برای رس��يدن به مطامع خود از 
هيچ جنايتی پرهيز ندارند. خصوصاً که در ابتدای 
قرن بيس��تم ميالدی، خود را سرور و حاکم دنيا 
بيابند و بر ابرقدرت زمانه، بريتانيای کبير، سلطه 
داشته باشند. اين ها می کوشند تا با نابود کردن 
دولت مسلمان عثمانی و تجزيه آن به کشورهای 
الئيک و ملی گرا و متعصب عرب��ی و وهابی ضد 
دين، جای پ��ای خود را محکم کنند و روس��يه 
پهناور مسيحی و قديمی را به دام مارکسيسم و 
ماترياليسم بکشند و ايران قديمی شيعه را- که يهود در آن تاريخی 2500 ساله ولی با 
شيعيان خصومتی عميق دارد- از جمعيت خالی کنند تا زمينه برای رشد صهيونيسم 
فراهم شود. ايران، بشود ايران باس��تان کورش کبير تحت سلطه رضاخان و بهائی ها؛ و 
بدنه اصلی عثمانی بشود ترکيه الئيک آتاتورک يهودی االصل و اين دو بشوند ضدعرب 
و مشتاق غرب و همدست و رفيق اسراييل؛ و اسالم بشود يک دين عقب افتاده عربی که 
از آن ملتی »بدبخت و سوسمارخور« درست شده است؛ و بدين گونه همه چيز بر وفق 

مراد باشد.
مجموع اين قضايا به روش��نی نش��ان می داد که يک نقش��ه و برنامه کامل و دقيق و 
حساب شده می بايست قدم به قدم عملی ش��ود- که عملی هم شد. مسير حرکت ترکيه 
و ايران و منطقه عرب��ی بعد از جنگ جهانی اول تا جنگ دوم و ت��ا دهه های پايانی قرن 
بيستم، نشان می دهد که اين نقش��ه کلمه به کلمه و خط به خط عملی شده؛ و حتی تا 
امروز هم ادامه يافته است؛ اگرچه انقالب اسالمی ايران، همه بساط اين خواب و خيال 

و آرزوها را بر هم زد.

1. قرآن کريم، سوره بقره، آيه 74؛ سوره انعام، آيه 43؛ سوره حديد، آيه 16. 

از مزارع نیشکر امریکا، نوعی 
مشروب الکلی بسیار قوی تهیه 
کرده به آفریقا برده و در میان 
بومیان توزیع می کردند و ابزار 
قدرت و وسیله تجارت و سود 
هم به وسیله اسلحه های انگلیسی 
تأمین می شد. این مثلث آفریقا- 
امریکا- انگلیس و برده- مشروب 
الکلی- اسلحه را »یهودی ها« 
مدیریت و سرپرستی می کرده اند 
که سال ها هم منابع آن مخفی 
می شد ولی اکنون گرچه چندان 

مشهور نیست ولی موجود است
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تالش های فرهنگی 
پابه پای اين جريانات سياسی، در ابعاد فرهنگی هم در همه اين سال ها، حرکت هايي 

انجام شده است. 
مطبوعات، کتاب، سينما، ورزش، راديو، تلويزيون، ماهواره، تئاتر، موسيقی و... همگی 
در همين مسير عمل کرده اند. ترويج لذات نفسانی و ش��هوات، ترويج تمسخر و تحقير 
ديگران، قس��اوت و وحش��يگری، نااميدی از آينده و دلخوش��ی به دمی خوش بودن، 

بی اعتباری و بی  ارزشی اخالق و دين و ادب، ارزش پول و پول و پول... 
... و تمامی اين مجموعه در به خصوص دو قرن اخير، يک جريان مداوم به هم پيوسته 
بوده است که در همه زمينه های مختلف رو به سوی آن هدف اصلی اين گوساله پرستان 
آدمی خوار داشته است تا به آن آرزوی اصليشان که سلطه بر جهان است برسند. سلطه ای 
که در آن، همه ادي��ان از بين رفته باش��ند و تمامی دنيا جمعيت زائدش نابود ش��ده و 

فرمانبردار و برده و بنده آنها باشد. آنها در کتاب مقدس خود می خوانند که: 
و در ايام آخر واقع خواهد شد که کوه خانه خداوند، بر قله کوه ها ثابت 
خواهد شد و فوق تل ها برافراشته خواهد گرديد و جميع امت ها به سوی 
آن روان خواهند ش��د. و قوم های بس��يار عزيمت کرده، خواهند گفت: 
بياييد تا به ک��وه خداوند و به خانه خدای يعق��وب برآييم تا طريق های 
خويش را به ما تعلي��م دهد و به راه های وی س��لوک نمايي��م. زيرا که 
ش��ريعت از صهيون و کالم خداوند از اورش��ليم صادر خواهد شد. و او 
امت ها را داوری خواهد نمود و قوم های بسياری را تنبيه خواهد کرد و...1

اين است آرزوی اين قوم که درباره آن، علمايشان به فراوانی شرح و تفسير داده اند: 
انبيای اس��راييل، به کرات به »روزهای آخر«- که هنوز فرا نرس��يده 
اس��ت- به  عنوان دورانی که در آن، عظمت ملی يه��ود، به آخرين حد 
اعتالی خود خواهد رسيد، اشاره کرده اند. اين اميد به يک آينده نورانی 
و مشحون از سعادت در دل عامه مردم، سخت جايگزين شد و با گذشت 
زمان نه فقط شدت پيدا کرد، بلکه رؤياهای شگفت انگيزی را نيز که در 

جهان آينده تحقق خواهد يافت در برگرفت...2
يکی از خصايص صهيونيست ها آن است که گفتند به جای اينکه صبر کنيم تا خدا کارها 

1. کتاب مقدس، اشعياء، باب2، جمالت 2 تا 4. 
2. دکتر ابراهام کهن، گنجينه ای از تلمود، ترجمه امير فريدون گرگانی، اساطير، ص351.
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را روبه راه کند بايد خودمان حرکت کنيم و اوضاع را مناسب سازيم. 
انديشه صهيونيستی، انديشه ای آخرالزمانی و سکوالر است. اين انديشه 
معتقد است که مسئله يهوديت با حرکت تدريجی تاريخی- روشنگری، 
آميختگی در جوامع ميزبان ي��ا انقالب اجتماعی- و ي��ا از راه تعامل با 
واقعيت های مشخص تاريخی حل نمی شود بلکه بايد »اکنون و همين 
جا« حل شود- حکومت صهيونيستی، بازگشت يهوديان، تشکيل ارتش 
يهودی برای حمله به فلس��طين و اخراج س��اکنان آن- به عبارت ديگر 
صهيونيسم عجله کرد و درصدد رس��يدن به پايان تاريخ برآمد؛ آن هم 
با تحميل ديدگاه های ايده آل فاشيستی خود بر واقعيت های تاريخ و نه 
از طريق حلول اله��ی و دخالتش به نفع قوم يهود؛ بلکه از راه خش��ونت 
و هم پيمان ش��دن با امپرياليسم. بر همين اس��اس، صهيونيسم بيانگر 

حلول گرايی، بدون خداست.1
يعنی گل بود و به س��بزه هم آراس��ته ش��د! آن روحيه نژادپرس��تی م��ادی کم بود، 
حلول گرايی بدون خدا هم به آن اضافه ش��د؛ که حاصلش می ش��ود اين وحش��ی گری 
بی مهاری که در قرن اخير ش��اهد آن هستيم: جنگ ها، کش��تارها، بيماری ها، تخريب 
روحی و روانی، اشاعه فساد و فحشا؛ و خالصه فراهم آوردن همه وسائل الزم برای رسيدن 

به آن آرزوها و آمال شيطانی.
امروز سينمای امريکا، دقيقاً در همين زمينه مشغول تربيت و آموزش بينندگان خود 
اس��ت تا آدم کش��ی، بی رحمی و خونخواری را به  عنوان قهرمانی و انتقام در فيلم های 
»اکشن« بخورد مردم بدهد و با کمک همه شيوه های بصری و تکنيک های سينمايی و 
تصويری، آنها را الگوی جوان ها قرار دهد؛ شيوه ای که متأسفانه مؤثر هم بوده و داد مربيان 
و جامعه شناسان و کارشناسان دادگستری را در سراسر دنيا درآورده است ولی با ادعای 
دفاع از آزادی بيان، آنها همچنان به کار خود مش��غول اند. همان ها که در فيلم هايشان 
يک روز سرخپوستان را وحشی و خونخوار جلوه داده اند؛ يک روز سياهان را عقب افتاده 
و تعليم ناپذير و يا عوامل خشن و عناصر باندهای قاچاق و حتی پليس های نابکار جلوه 
می دهند؛ زمانی چينی ها، زمانی مذهبی ها و امروز هم مس��لمانان را. و اما اگر کس��ی 
بگويد- در خطابه ای يا کتابی يا فيلمی- که باالی چشم يک يهودی ابرو است متهم به 

فاشيسم و يهودستيزی می شود.

1. عبدالوهاب المسيری، همان، ج5، ص304.
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امريکايی های تحت سلطه صهيونيس��ت ها با کمال بی شرمی، انداختن بمب اتمی در 
هيروشيما و ناکازاکی را جزء اقتدار خود می دانند و حاضر نيستند از آن عذرخواهی کنند؛ 
آن چنانکه آن توحش عجيب ساليان دراز در ويتنام و سومالی و اخيراً در عراق و افغانستان 
را حاضر نيس��تند به عنوان يک فاجعه بپذيرند بلکه آن را دفاع از آزادی می خوانند؛ در 
حالی که می دانيم در همه اين وقايع، مشاوران اصلی آنها يهودی ها بوده اند و منافع اين 
جنايات هم نه برای مردم امريکا بلکه برای يهودی های بانکدار و صاحبان صهيونيست 

کارخانه های اسلحه سازی بوده است.1
رهبر معظم انقالب در دانشگاه افسری شهيد ستاری )مورخ شنبه 92/7/13( فرمودند: 
ما دولت اياالت متحده امري��کا را دولتی غيرقابل اعتم��اد می دانيم؛ 
دولتی خودبرتربين، دولتی غيرمنطقی و عهدش��کن، دولتی سخت در 
پنجه تصرف و اقتدار شبکه صهيونيسم بين المللی؛ که به خاطر رعايت 
خواسته ها و منافع نامشروع شبکه صهيونيستی بين المللی مجبورند با 
رژيم غاصب و جعلی اشغال کننده فلسطين مماشات کنند؛ در مقابل او 
نرمش نشان بدهند؛ اسمش را می گذارند منافع امريکا؛ در حالی که به 
کلی منافع ملی امريکا با آنچه امروز اين ها از رژيم جعلی انجام می دهند 
منافات دارد. از همه دنيا دولت اياالت متح��ده امريکا باج می گيرد و به 
رژيم صهيونيستی باج می دهد. اين حقايق را ما داريم مشاهده می کنيم؛ 

به دولت امريکا اعتمادی نداريم.
همين وحش��ی گری مفتخرانه را در ديگر تربيت يافتگان يهودی ه��ا نيز می بينيم. در 
زمان اوج گيری مبارزات مردم مسلمان ايران در تابستان سال 1357 و بروز وقايعی مانند 
سينما رکس آبادان و 17 شهريور، شاه در يکی از رجزخوانی هايش به صراحت می گفت: 

اگر الزم باشد، ده ميليون نفر را هم قتل عام می کنيم.
و يکی از مأموران س��اواک هم به رهبر معظم انقالب در زندان ساواک در مشهد گفته 
بود: »ملک حسين با اين همه ضعف و ناتوانيش پانصد هزار فلسطينی را ظرف يک روز 
قتل عام کرده؛ و ما با اين قدرت و اقتدارمان می توانيم به راحتی پنج ميليون انسان را از 

دم تيغ بگذرانيم.«2
آيا اين ها آموزه های صهيونيستی و سايه محو آن قحطی بزرگ و کشتار نه ميليونی نيست؟ 

1. فقط به عنوان يکی از منابع رک: مايکل کالينز پايپر، قدرت پنهان امريکا، ترجمه عليرضا عبادتی، روايت فتح. 
2. هدايت اهلل بهبودی، شرح اس��م، زندگينامه آيت اهلل سيد علی حس��ينی خامنه ای، 1318 تا 1357، مؤسسه 

مطالعات و پژوهش های سياسی، 1391، ص356. 
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واکنش روشنفکران 
يکی از مسائل عجيب در اين ميان، واکنش روشنفکران ما نسبت به  اين موضوع است. 
دکتر مجد درباره محمدعلی فروغی و حسين عالء- دو نفر از کارگزاران همان ايام جنگ 

جهانی اول- می نويسد: 
در کنفرانس صلح ورسای، مشاورالملک، وزير خارجه و ميرزا حسين 
خان عالء، وزير سابق فالحت و محمدعلی فروغی ذکاءالملک وزير سابق 

عدليه، هيئت ايرانی را سرپرستی می کردند...1 
و بعد از توضيحات دقيق درباره مباحثی که در آنجا درگرفت نشان می دهد که عاقبت 
همه با هم- يعنی هم س��رآمدان جنگ و هم مأموران اي��ران- همه تقصيرهای جنگ و 
لطمات و مش��کالت آن را بر عهده روس��يه و عثمانی و آلمان گذاردند و هيچ اسمی از 

انگليس و حتی از قحطی و حد و اندازه آن نياوردند. دکتر مجد می نويسد: 
فهميدن اينکه چرا در سند ورس��ای موارد گمراه کننده و غيرحقيقی 
با خواسته های ايران در هم آميخته ش��ده، سخت نيست. بنا بوده است 
ادعا و خواسته های ايران، برای جبران خرابی ها و قحطی ناشی از جنگ، 
از اعتبار ساقط شوند. اين اقدام بخشی از الپوشانی تمام و کمال قحطی 

بزرگ بود.2 
غربی ها که به طور طبيعی فقط به فکر منافع خود بوده اند. فروغی3 و عالء هم، استادان 
اعظم فراماسونری و قطعاً همراه و همدل با آنها؛ عجب از روشنفکران ديگری است که تا 
امروز به اين »الپوشانی و کتمان و پنهان کردن اين فاجعه« کمک کرده اند و حتی امروز 

هم که صدای آن درآمده است، باز می کوشند آن را از حيز اعتبار بيندازند. 
يکی می گويد اين کشتار قحطی بزرگ نه ميليونی خواب و خيال است و سند و مدرک 
ندارد در حالی که همين آقا برای هولوکاست ش��ش ميليونی يهودی ها در جنگ دوم، 
اصاًل طلب سند و مدرک نمی کند. و ديگری آن را اغراق می داند و به 1/5 ميليون نفر آن 
را تقليل می دهد؛ بي اينکه کمترين توجهی بکند که همين 1/5 ميليون پذيرفته شده 
يعنی 1/5 ميليون نفر از پدران و مادران، در همين صد س��ال قبل؛ آيا درباره همين ها، 

1. محمدقلی مجد، قحطی بزرگ، همان، ص211. 
2. همان، ص217. 

3. فروغی در همين اي��ام بعد از جنگ اول و راه انداخت��ن جامعه ملل به عنوان نماينده اي��ران به اروپا می رود و 
ديداری هم با لئون اگوست بورژوا دارد و تعريف های شديدی از او که خود داستان ديگری است. رک: شمس الدين 

رحماني، 555، »فروغي«، نيستان. 
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الزم نيست توجه شود؟ تذکر داده شود؟ ابراز برائت 
و تنفر ش��ود؟... آيا همين که در ع��دد بحث کنيم 

کافی  است؟ 
حال بگرديم در ميان صده��ا تحقيق »فاضالنه« 
تاريخی درباره جنگ اول با منابع ف��راوان به زبان 
انگليسی- که يعنی خيلی محققانه و وسيعاً محققانه 
است- ببينيم، يک مقاله در اين باره هست؟ آيا يک 
رساله دانش��گاهی در دوره های پيش��رفته در اين 

زمينه ها داريم؟ 
و چرا چنين است؟ چون از تأس��يس دارالفنون، 
با کش��تن اميرکبير و روی کار آمدن آقاخان نوری 

و با همدستی فراماس��ون ها و به اس��م ورود علم و تکنولوژی اروپای پيشرفته، در واقع 
»روشنفکری« به مملکت وارد شد تا با اين عناوين بنياد دين و اعتقاد الهی را در آورند. 
مشروطيت را از راه اصلی خود منحرف کردند تا غير مشروعه باشد و آن مرد عالم روحانی 
بزرگوار- شيخ فضل اهلل نوری- را شهيد کردند تا به  قول مرحوم آل احمد پرچمی باشد 
بر پيروزی و فتح غربزدگی- يعنی ماس��ون زدگی و يهودزدگی بر اين مملکت و بعد هم 
با برچيدن بس��اط قاجار که ته مانده ای از اعتقادات و س��نن و عادات مذهبی در جامعه 
داش��ت، پهلوی روی کار بيايد و با ضرب ديکتاتوری رضاخان و سلطه نظامی انگليس و 
تحوالت همه جانبه دنيا و آن کش��تار عجيب نه ميليونی، تمامی دوران پهلوی بيفتد به 
 دست ماس��ون ها، بهايی ها و غرب زده ها تا به  نفع اس��راييل همه چيز را مصادره کنند و 
عامل کار هم در همه زمينه های سياسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی- و خصوصاً 
فرهنگی- همين روشنفکران شيفته غرب باشند و مسحور آن »پيشرفت ها« و مجذوب 
آن »آزادی«- در زمينه فساد و فحش��ا و آزادی جنسی- و بی خيال کشتار امثال شهيد 
مدرس و ديگر آزادی خواهان و از توده ای، ملی گرا، ليب��رال، تکنوکرات و غيره و غيره، 
همگی برای غرب هورا بکشند و هومانيست و اگزيستانسياليس��ت و ده ها ايسم ديگر، 
آزادی و پيشرفت را در نابودی دين و سنن و آخوند و مسجد و امامزاده بدانند. روشنفکران 
امروز م��ا- البته آن اصلی ها و وارثان ميرزا ملکم، ميرزا حس��ين سپهس��االر، تقی زاده، 
فروغی و... همان حال و هوا را دارند و با تقليد کامل غرب، از تقليد دينی انتقاد می کنند؛ 
با احس��اس حقارت کامل از غربی ها، مردم خودی را تحقير می کنند؛ با ادعای آزادی، 

چندی قبل، نتانیاهو برای اینکه 
به اوباما حالی کند که نوع رابطه 
یهودی ها با مردم ایران چگونه 
است، نسخه ای از کتاب استر 
را برای او فرستاد با این اشاره 
و  همدلی  فکر  به  مبادا  که 
همراهی با ایران باشد؛ که بعد 
هم عماًل بحث های مربوط به 
انرژی هسته ای از طرف غرب 
کاماًل زیرسلطه صهیونیست ها 

شکل بندی شد
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ش��ديدترين ديکتاتوری را در مقابل معتقدان مذهبی 
اعمال می کنن��د؛ فقط آنچه را می پس��ندند که جانان 
امريکايی و انگليسی شان بپس��ندند؛ چشم خود را بر 
همه جنايات اس��راييل می بندند ولی اگر کسی راجع 
به يهود حرفی بزند او را متهم به فاشيس��م می کنند؛ 
واليت فقيه را نوعی ديکتات��وری می خوانند؛ مالک و 
معيار و ميزان سنجش و ارزيابيشان، پسند غرب است 
و لذا اگر آنها گفتند هولوکاس��ت درست است، اين ها 
هم می گويند درس��ت اس��ت؛ اگر آنها راجع به کشتار 
نه ميليونی در ايران چي��زی نگفتند، اين ها هم چيزی 
نمی گويند؛ و اگر گن��د کار از مدارک خود امريکايی ها 

درآمد، سکوت می کنند ببينند، آنها چه واکنشي می کنند تا اين ها هم تبعيت کنند... 
... و بيچاره ها يکبار به دور و بر خود نگاه نمی کنند که در اين سی، چهل سال اخير در 
ايران و دنيا چه گذشته و اين انقالب اس��المی چه کرده و امام خمينی چه گفته و حاال 
تکليف هر فردی که مدعی فکر و انديشه و استقالل معنوی است الاقل با خودش چيست؟ 
اين که ديگر ربطی به دين يا بدبينی يا مسائل ديگر ندارد که آدمی- در همه انديشه ها و 

اعتقادات- الاقل تکليفش را با خودش بايد روشن کند... 

و سخن آخر 
ما، تا استقالل فکری نداشته باش��يم و تا وقتی که خود را از فشار تبليغاتی غرب، آزاد 
نکنيم، هيچ کاری نمی توانيم بکنيم. همه پيش��رفت های انقالب و جنگ و عرصه های 
سياس��ی و علمی، فقط و فقط با اس��تقالل و »ما می توانيم« حاصل ش��ده اس��ت و لذا 
غرب زده ها و غرب باوران و مس��حوران و مجذوب��ان و مرعوبان و غرب دوس��تان بايد از 
تصميم گيری های کالن ممنوع و جدا شوند تا انقالب علمی در دانشگاه ها عملی شود؛ تا 
انقالب آموزشی ايجاد شود؛ تا انقالب اداری محقق شود؛ تا استقالل اقتصادی به وجود 
بيايد؛ تا تهاجم فرهنگی سد گردد؛ تا علوم انسانی خودی و بومی به وجود بيايد؛ ... اين 
س��خن به معنی جدايی مطلق از دنيا و رها کردن همه تجربه  های ديگران نيست بلکه 
مقصود آن است که مجذوب و مرعوب غرب نباشيم و مجذوبان و مرعوبان غرب را ميدان 
ندهيم؛ که غرب، غرب يهودی ماس��ونی، خود در حال فروريزی اس��ت. اين حقيقت را 

فهمیدن اینکه چرا در سند 
ورسای موارد گمراه کننده 
و غیرحقیقی با خواسته های 
ایران در هم آمیخته شده، 
سخت نیست. بنا بوده است 
ادعا و خواسته های ایران، 
برای جبران خرابی ها و 
قحطی ناشی از جنگ، از 
اعتبار ساقط شوند. این اقدام 
بخشی از الپوشانی تمام و 

کمال قحطی بزرگ بود
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ببينيم.
غرب، دارد پاي��ان تاريخش را تجرب��ه می کند و 
اين، البته به دليل چند قرن ظلم، جنايت، فساد و 
تباهی اس��ت که خود حاصل استکبار، قوم پرستی 
و نژادپرس��تی اس��ت. آن صدايی که از شکس��تن 
اس��تخوان های کمونيس��م به  گوش ام��ام راحل 
عظيم الشأن رسيد، امروز از بند بند اسکلت فرسوده 
سامری ها و گوساله هايشان شنيده می شود. فقط 

يک کمی گوش تيز کردن می خواهد. 
 *  *  *

با عرض پوزش از خواننده محترم که اميدوارم باعث خستگی او نشده باشم. در پايان 
چند جمله ای هم از رهبر معظم انقالب نقل می کنم تا س��خن درست و زيبا را از زبانی 

گويا و پاک بشنويم: 
بعضی اشخاص نمی توانند حوادث جهانی را درک کنند. قبل از انقالب، 
يک وقت بنده از طرف امام رضوان اهلل عليه، پيغامی برای جمعی از علمای 
شهر خودمان مشهد بردم. بخش��ی از پيغام اين بود که »امروز اسراييل 
بر همه اوضاع مسلط شده اس��ت.« يکی از علمای معروف مشهد- خدا 
رحمتش کند- در جواب من گفت: »ايشان خيال می کند که اسراييل 
بر همه اوضاع مسلط شده اس��ت! اگر واقعاً اس��راييل بر امور ما مسلط 
باش��د، بايد هم مبارزه کنيم؛ اما امروز چنين چيزی نيس��ت و ايش��ان 
خيال می کند.« منظورم اين اس��ت که امام در س��ال 42 می توانستند 
س��لطه اس��راييل را در امور مملکت ما ببينند. اگر حاال شما مدارک و 
اسناد بازمانده از آن وقت را نگاه کنيد، اين مسئله برايتان واضح و روشن 
می شود. امام آن وقت می توانستند چنان واقعيتی را ببينند اما آن آقای 
عالم مدعی، اصاًل قدرت تشخيص چنين واقعيتی را نداشت. مسلماً وقتی 

نتوانست چنان واقعيتی را ببيند، قدم بعدی را هم نمی تواند بفهمد.1
دش��منان، چه کس��انی هس��تند؟ صهيونيس��ت ها؛ همين هايی که 

1. ديدار رهبر معظم انقالب با اعضای س��تاد برگزاری مراس��م ارتحال امام، 1373/3/4، توهم سلطه، مؤسسه 
پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، دفتر حفظ آثار حضرت آيت اهلل العظمی خامنه ای، 1392، ص21. 

و یکی از مأموران ساواک هم 
به رهبر معظم انقالب در زندان 
ساواک در مشهد گفته بود: 
ملک حسین با این همه ضعف 
و ناتوانیش پانصد هزار فلسطینی 
را ظرف یک روز قتل عام کرده؛ 
و ما با این قدرت و اقتدارمان 
می توانیم به راحتی پنج میلیون 

انسان را از دم تیغ بگذرانیم
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خبرگزاری ها و بس��ياری از راديوهای دنيا در اختيارش��ان است. اين ها 
دنبال چيزی هستند که اين پيروزی را خراب کنند؛ قوت و قدرت ملت 

ايران را به ضعف تبديل کنند...1
امروز دشمن ملت ايران در درجه اول، امريکا و صهيونيست ها هستند. 
البته انگليس هم آتش بيار معرکه است. در مقابل منافع ملت ايران، آنها 
قرار دارند، اما اسمش را می گذارند اجماع جهانی؛ اجماع جهانی وجود 

ندارد! اجماع جهانی عليه استکبار امريکاست...2 
در حال حاضر تمام دستگاه های تبليغاتی وابسته به صهيونيسم با تهيه 
مطلب، فيلم و توليد وسايل و ابزارهای فرهنگی در همه دنيا، سعی دارند 
که اسالم را در چشم مردم دنيا مبغوض و مورد نفرت قرار دهند. هدف 

آنان اين است که مردم دنيا از اسالم و مسلمانان تنفر پيدا کنند.3
می دانيد صهيونيست ها در اين صد سال اخير و به خصوص در اين ده ها 
س��ال اخير، چه خرجی کرده اند تا انس��ان ها را بدون هويت معنوی بار 
بياورند و به بی بند و باری و بی اعتقادی و الابالی گری در عقيده و ايمان 

دينی بکشانند؟...4
دس��تگاه اس��تکبار فقط اي��االت متح��ده امريکا نيس��ت؛ ي��ا فالن 
رئيس جمه��ور و فالن دول��ت امريکا يا فالن کش��ور اروپايی نيس��ت؛ 
دستگاه استکبار يک شبکه عظيم تری است که شامل اين هاست. شبکه 
صهيونيستی است؛ شبکه تجار اساس��ی بين المللی است؛ مراکز پولی 
عظيم دنيا است؛ اين ها هستند که مسائل سياسی دنيا را دارند طراحی 

می کنند؛ دولت ها را اين ها می آورند، اين ها می برند.5
کی با اين مردم در طول اين سی سال دشمن بوده است؟ در درجه اول 
امريکا و صهيونيسم. از اين ها دشمن تر ما س��راغ داريم برای جمهوری 
اسالمی؟ از روز اول، دولت امريکا و رژيم صهيونيستی و صهيونيست های 
دنيا در مقابل نظام جمهوری اسالمی ايستادند. امروز هم حقاً و انصافاً، 

1. همان، 1369/7/11، ص19. 
2. همان، 1385/1/16، ص40. 

3. همان، 1382/1/1، در اجتماع مردم مشهد در حرم مقدس رضوی، ص60. 
4. همان، 1383/7/14، در ديدار ورزشکاران، ص60. 

5. همان، 1388/6/4، در ديدار دانشجويان و نخبگان، ص50. 
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دشمن ترين دش��منان، اين ها هس��تند. بنده که نگاه می کنم می بينم 
بعض��ی از دولت های غربی، گاه��ی يک حرف های بی رب��ط بی معنايی 
می زنند؛ اما محرک، صهيونيس��ت هايند. عامل، همان طبقه مس��لطی 
هس��تند که بر حکومت امريکا و دول��ت امريکا و انتخاب��ات امريکا هم 
مسلط اند. اين هايند که دارند صحنه گردانی می کنند. خوب پس اين ها 

شدند دشمن ترين دشمنان ملت ايران.1
»لََتِجَدنَّ اََشدَّ الّناِس َعداَوًه لِلَّذيَن آَمُنوا الَيُهوَد َوالَّذيَن اَشَرُکوا«. )سوره 

مائده، آيه 82(
مسلماً يهودی ها و مش��رکان را از همه مردم، در دش��منی با مؤمنان، 

سخت تر خواهی يافت.
 *  *  *

خداوند به ما فهم و بصيرت و درک و دشمن شناسی بدهد و دشمنان اسالم و مسلمين 
را نابود فرمايد؛ ان شاءاهلل. 

1. همان، 1388/11/6، در ديدار مردم آمل، ص51. 
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فراز و فرود حماس و جنبش های اسالمی 
فلسطین در گفت وگو با خالد القدومی 

مدخل 
دکتر خالد القدومي شايد رس��انه اي ترين نماينده جنبش مقاومت اسالمي )حماس( 
در ايران باشد. عالقه او به يادگیري سريع زبان فارسي و تحصیل در رشته  ايران شناسي 
به رغم دانش پزشكي او نشان از عزمي راسخ براي فعالیت همه جانبه در ايران دارد. ولي 
افسوس که تقدير به گونه اي رقم خورد که در بدترين دوران روابط حماس با ايران، وي 
در اين مسئولیت جاي گرفت و شايد مس��ئولین حماس او را به همین دلیل که اوضاع 

بدتر از اين نشود روانه تهران کردند. 
اوضاعي که پس از بیداري اسالمي در منطقه ايجاد ش��د و امید مي رفت که پايه هاي 
لرزان رژيم صهیونیس��تي را سس��ت تر از اين کند ولي وضعیتي ناخواسته را به جهات 

ذيربط تحمیل کرد. 
حماس مابین تحوالت س��وريه از يك س��و و قدرت يافتن اخوان المس��لمین از سوي 
ديگر، دس��ت به يك تصمیم مهم زد که تبعات آن تاکنون برايش زيان بار بوده اس��ت و 
تأسف بارتر اينكه جبهه مقاومت يكي از پايه هاي خود را از دست داد و نتوانست در جبهه 
تازه گشوده شده علیه صهیونیسم در سوريه، اين گروه مقاوم را در کنار خود داشته باشد. 



228
انقالب اسالمي و مسئله فلسطین

دوره سوم سال يازدهم شماره 37 و 38 پايیز و زمستان 92

تحوالت مصر و سوريه حداقل در يك نگاه ابتدايي براي حماس يك پیامد اساسي دارد 
و آن تجديد نظر است؛ شايد بدون هزينه و شايد هم با هزينه هاي گزاف. 

با توجه به آنچه از دکتر القدومی در اين مصاحبه دريافته ايم و از حماس س��راغ داريم 
مذاکره با صهیونیست ها خط قرمز است. به رسمیت شناختن رژيم صهیونیستي محال 
است و آزادي تمام فلسطین آرمان  حماس اس��ت. پس حماس در جبهه مقاومت باقي 
خواهد ماند. باشد که در آينده نزديك با رويكردي صائب و سالم در قامت واقعي مقاومت 
در دامان حامیان آزادي قدس ش��ريف خوش بدرخشد. آن گونه که شايسته خدمت در 

مسیر رهايي قبله اول است. 
***

15 خرداد: سؤالم را به صورت کلی از دالیل پیدایش جنبش مقاومت اسالمی »حماس« 
مطرح می کنم. چه شد که در مقطعی بحث اسالم در مبارزات مردم فلسطین مطرح شد؟ 
ما تا پیش از این ش�اهد حضور و فعالیت گروه هایی بودیم که با دیدگاه ناسیونالیستی، 
سوسیالیستی یا کمونیستی در جریان مبارزات ملت فلسطین نقش داشتند. ولی از یک 
دوره به بعد، جریان های اسالمی هم وارد شدند و اول جنبش جهاد اسالمی و بعد جنبش 
مقاومت اسالمی »حماس« ظهور کردند. بفرمایید چه شد که یک دفعه  مردم فلسطین 

به سمت اسالم و راهکارهای اسالمی در مقابله با رژیم صهیونیستی سوق پیدا کردند؟ 
دکتر القدومی: بسم اهلل الرحمن الرحیم. از اينكه اين فرصت ارزشمند را برای مصاحبه 
با مجله وزين خودتان در اختیار من قرار داديد تشكر می کنم. تاريخ بخش الينفك تمدن 
انسانی است و کسی که تاريخ و گذشته ای ندارد، جايی در وضعیت حاضر و آينده ندارد. 
متأسفانه اين سؤال هم نشان می دهد که دام پهن شده از زمان پايان جنگ جهانی دوم 
و دوره استعمار و روی کار آمدن میراث داران اس��تعمار در جهان عرب و اسالم در حال 
گسترش اس��ت. اين دام همان محكوم کردن جريان میانه رو و معتدل اسالمی و تالش 
برای حذف آن است. بعد از جنگ سال 1948 در فلس��طین، مقامات و نظام های عربی 
سعی در محكوم کردن هر چیزی داشتند که نام اسالم بر روی آن اطالق می شد. دلیل 
اين مدعا اين است که جريان ناسیونالیسم عربی و سوسیالیسم يا جريان چپ گرای عربی، 
هر چیز خوب و قهرمانانه را به خود و جنايت ها را به جريان اس��المی نسبت می دادند. 
متأسفانه مسلمانان در تاريخ شفاهی ضعیف هستند. وقتی به تاريخ شفاهی برمی گرديم، 
می بینیم که جماعت اخوان و گروه های اسالم گرا و انديشمندان اسالمی و حتی انقالبي 
فلس��طین و رهبران آن، از زمان پاي��ان حكومت عثمانی در جهان ع��رب، حضور فعال 
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داشتند؛ مانند حاج امین حسینی مفتی فلسطین، نه ناسیونالیست بودند و نه ناصری و 
نه سوسیالیست؛ کاظم حس��ینی از اهالی قدس که پدر وی در زمان عثمانی مفتی بود، 
نه ناصری و نه چپ گرا و نه سوسیالیست بود. همه اين آقايان و رهبران، اسالم گرا بودند.

15 خرداد: به نکته خوبی اشاره کردید. در واقع خیلی سریع وارد بحث شدید. ما از دهه 
60 میالدی به بعد می بینیم که وقتی کشورهای عربی در مواجهه با رژیم صهیونیستی دچار 
رکود می شوند )به ویژه پس از جنگ سال 1948 و جنگ سال 1956(، گروه های فلسطینی 
وارد عرصه مبارزه می شوند. در آن مقطع، این گروه ها عمدتاً یا چپی و سوسیالیستی بودند 

یا ملی و ناسیونالیست. ما در آن مقطع گروه های اسالمی به هیچ عنوان نداشتیم. چرا؟ 
دکتر القدومی: من برای ملموس شدن اين مس��ئله، به جمهوری اسالمی ايران اشاره 
می کنم. اي��ران تنها در دوره پس از وقوع انقالب اس��المی ايران با مس��ئله فلس��طین 
آشنا نشده اس��ت. آيت اهلل کاش��انی، به عنوان عالم دينی و آقای مصدق به عنوان يك 
ناسیونالیست ملی گرای دموکرات، آيت اهلل خمینی مرجع عالیقدر ايران در آن زمان و 
حتی در دوره ای که در نجف حضور داشتند، طرفدار فلسطین بودند و همه اين ها در دوره 
قبل از انقالب بود؛ اما اسالم گرايان در تاريخ مكتوب کجا هستند؟ تاريخ مكتوب زياد به 
آنها و فعالیت هايشان نپرداخته اس��ت. در آن زمان جنايتی علیه جنبش های اسالمی و 
مكاتب و انديشه اسالمی در جهان عرب و اس��الم به نفع میراث داران استعمار انگلیسی 
و به نفع بازمانده های اس��تعمار انگلیس صورت گرفت و جريان های اسالمی از صحنه 
حذف می شدند. البته اين نمی تواند دلیلی بر مس��ئول نبودن ما اسالم گرايان در قبال 
وظايف تاريخی مان باشد. ما اين مسائل را ثبت و ضبط نكرديم و دقت کافی به آنها مبذول 
نداش��تیم و کتاب هايی که در اين زمینه نوشته شده اس��ت، مربوط به دوره های بعدی 
يعنی اوايل قرن بیستم بود. اما درباره فعالیت های صورت گرفته مسئله فرق می کند. در 
تاريخ فلسطین می خوانیم که امام حسن البنا 10 هزار نیروی مبارز آموزش ديده و آماده 
را برای اعزام به فلسطین آماده کرده بود که جمال عبدالناصر آنها را از مرزهای فلسطین 
برگرداند. عبدالقادر حس��ینی در زمان جنگ قسطل در اطراف قدس به تمامی عرب ها 
و اتحاديه عرب اعالم کرد که سالح ما تمام شده اس��ت، اما هیچ کدام از اين طرف های 
ناسیونالیست حاضر به ارسال سالح به آنها نش��دند. اگر کمی در جزئیات توجه کنیم، 
اين مسائل را به وضوح می بینیم. درباره نبود تشكل ها و احزاب اسالم گرا در آن برهه نیز 
بايد بگويم که اس��الم گرايان عادت به چنین کاری نداشتند. اسالم گرايان اصوالً اعتقاد 
دارند که ملت های ما، ملت های مسلمان هستند و از همین رو، تشكیل احزاب اسالم گرا 
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چندان مدنظر آنها نبوده اس��ت. البته من درباره تاريخ معاصر و دوران پس از فروپاشی 
دولت عثمانی صحبت می کنم. تمامی رهبران مبارز ملت فلسطین، يا حافظ کتاب خدا 
يا مفتی يا امام جماعت بودند و اعتقادی به جدايی از جامعه نداشتند؛ چرا که جامعه ما 

جامعه ای اسالمی بود. 
15 خرداد: با توجه به دیدگاه اس�المی مسلمان ها و فضای اس�المی که وجود داشته 
است، این سؤال مطرح می شود که اساس�اً چه فرقی بین گروه های اسالمی و گروه های 

سوسیالیستی وجود دارد؟ 
دکتر القدومی: اين همان مسئله ای اس��ت که من می خواستم در ادامه به آن بپردازم. 
ناسیونالیست ها و دولت هايی که پس از استعمار انگلیس روی کار آمدند، بیشتر از اينكه 
دنبال اهداف ملی باشند، دنبال اهداف حزبی و گروهی بودند. در اين دوره، شخصیت های 
اسالمی به فكر تشكیل حزب اسالمی نبودند؛ چرا که اسالم گرايان به دنبال بسیج عمومی 
بودند و نه تشكیل حزب. سوسیالیست ها و ناسیونالیس��ت ها يك عامل حمايت کننده 
در خارج داش��تند. حزب کمونیست در روسیه، سوسیالیس��ت ها و چپ گرايان مصری 
نیز در روسیه حامی و پشتیبان داشتند. اما اس��الم گرايان يا اخوان المسلمین بودند يا 
افس��رانی بودند که با اخوان المسلمین ارتباط داشتند و س��پس از ارتش جدا شدند. به 
عنوان مثال، در فلسطین جنبش اسالمی همان جنبش اخوان المسلمین بود. جماعت 
اخوان المسلمین در اواسط دهه 70 سعی در ايجاد تغییر و اصالحات در داخل را داشتند 
و آمادگی ورود به عرصه مبارزه نظامی آش��كار علیه رژيم صهیونیستی را نداشتند. در 
اين میان، افرادی از جريان اس��المی جدا شدند و ش��خصیت هايی مانند شهید يوسف 
نجار،کمال عدوان، خلیل وزير و ياس��ر عرفات از بقیه فاصل��ه گرفتند و همین ها بودند 
که جنبش فتح را تش��كیل دادند و خود اخوانی بودند، اما تفكر اخوانی در زمینه اصالح 
و تغییر و عملیات نظامی علنی را قبول نداش��تند. من درصدد محاکمه تاريخ نیس��تم 
و نمی خواهم بگويم که چه کس��ی اشتباه کرد و چه کس��ی راه درستی در پیش گرفته 
است. اما اين ها اتفاقاتی است که افتاده است و ما داريم تاريخ و حوادث آن زمان را بازگو 
می کنیم. در مصر، حمالت واقعاً ش��ديدی علیه اخوان جريان داشت و اين در حالی بود 
که اخوان در رأس جنبش های اسالمی قرار داش��ت و میلیون ها عضو در سراسر جهان 
اسالم در دوره عبدالناصر برای خود جمع کرده بود که اکثراً يا در زندان بودند يا تحريم 
شده بودند و به آنها اجازه مشارکت در فرآيند سیاسی مصر يا ديگر کشورهای عربی داده 
نمی شد و رهبر اين جماعت ترور و شهید شده بود. همه اين ها بر روی جنبش اسالمی در 
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داخل فلسطین تأثیر گذاشت؛ چه در کرانه باختری که جنبش اسالمی زير نظر پادشاهی 
اردن فعالیت می کرد و چه در مصر که اين جنبش زير سلطه دولت عبدالناصر بود. ظلم 
و بازداشت ها همچنان ادامه داش��ت و در نتیجه جماعت اخوان و جنبش اسالمی اعالم 
کردند که تشكل های نظامی زيرزمینی تش��كیل می دهند. در همین راستا، تشكیالت 
»اس��ره الجهاد« و »کتائب الجهاد« در غزه ش��كل گرفت؛ اما فرماندهان و رهبران آنها 
مشخص نبودند و دشمن نمی دانست که رهبر اين تشكل ها کیست. اما در طرف ديگر، 
افرادی که از آنها نام بردم، جنبش فتح را تش��كیل دادند و اعالم کردند که ما اسالم گرا 
هستیم و رويكرد اسالمی داريم و جنبش اسالمی هس��تیم. اما نكته مهم اينجا بود که 
عنصر ناصری و ناسیونالیستی در میان آنها نفوذ کرد و همان رهبری سازمان آزادی بخش 
فلس��طین بود که مجموعه عربی � ناصری رهبری آن را بر عهده داشت و در رأس همه 
آنها هم عبدالناصر حضور داش��ت و اعض��ای ديگر آن عبارت بودند از: احمد ش��قیري، 
فتحی احمد؛ و پس از آن ياسر عرفات با رويكرد ناسیونالیستی روی کار آمد. در نتیجه 
ترکیب اين رويكرد ناسیونالیستی با ديدگاه اسالمی، جنبش »آزادی بخش ملی« شكل 
گرفت که اثری از عبارت »اسالمی« در اسم آن نبود. آنها مدعی اسالم گرايی بودند، اما 
تشكیالت ناسیونالیستی تشكیل داده بودند. بدين ترتیب بود که میان جنبش اسالمی 
و جنبش آزادی بخش مل��ی يا همان فتح فاصله افتاد. عبارت »فت��ح« در واقع برگرفته 
از ترتیب برعكس ش��ده حروف اول نام اين جنبش بود. چرا؟ ياسر عرفات می گفت اگر 
بخواهیم مختصر نام جنبش آزادی بخش ملی )حرکه التحرير الوطنیه( را استفاده کنیم 
بايد عبارت »حتف« را به کار ببريم و حتف يعنی مرگ، اما ما نمی خواهیم بمیريم، بلكه 
می خواهیم پیروز شويم و برای همین اين اصطالح را بر عكس کردند و عنوان »فتح« را 

برای آن انتخاب کردند. 
15 خرداد: ما، نمی توانیم نقش جماعت اخوان المسلمین را در شکل گیری جریان های 
داخل فلس�طین نادیده بگیریم؛ حتی همین حرکت ه�ای ملی هم به نوع�ی از اخوان 
سرچش�مه گرفته اند. ولی چه شد که جریان اس�المی از جریان های ملی و جریان های 
سوسیالیستی قطع امید کرد و خودش پا به عرصه وجود گذاشت؟ به هر ترتیب یک فرق 
اساسی میان حرکت های ملی و حرکت های سوسیالیستی با حرکت های اسالمی وجود 

دارد.
تعریف ما از حرکت اسالمی در صحنه مبارزات مردمی فلسطین این است که اوالً مردمی 
است و مردم مسلمان در آن نقش دارند و ثانیاً سازش ناپذیر است و ثالثاً الگو و آن چیزی 
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که در نهایت مدنظر است، تشکیل یک واحد اسالمی با مشخصات اسالمی و با قواعد و 
چهارچوب اسالمی است. در باب ریشه یابي این حرکت ها دو نظر وجود دارد: یکی می گوید 
که اصالً این حرکت های اسالمی هیچ ربطی به انقالب اسالمی در ایران ندارد؛ چرا که زمینه 
آنها قباًل توسط اخوان وجود داش�ت؛ و نظر دوم مي گوید که همه این ها متأثر از انقالب 
اسالمي در ایران است. در اوایل دهه 1980 چه در لبنان و چه در فلسطین این حرکت های 
اسالمی شکل گرفت. وقتی حرکت های اسالمی شکل گرفت، در واقع حرکت های ملی 
و چپ کامالً تحت الشعاع قرار گرفتند؛ یعنی به حاشیه رفتند. تا پیش از این فرماندهان 
صهیونیست می گفتند که ما لبنان را با گروه نظامی موسیقی مان فتح می کنیم. آنها بیشتر 
متوجه سوریه، اردن، مصر و... بودند. اما همین لبنان با تأسی از الگوهای اسالمی در عین 
اینکه دولت لبنان هم درگیر جنگ نشد � فقط یک حزب اسالمی و حزبی که الگوهای 

اسالمی داشت � توانست ارتش صهیونیستی را شکست بدهد. 
دکتر القدوم�ی: عرب ها هشت بار با رژيم صهیونیستی جنگ کردند. در اين جنگ ها، 
فضای فكری حاکم بر جهان ع��رب، متأثر از نقش دولت عثمانی ب��ود. هیچ حزب ملی 
يا سوسیالیس��ت يا چپ گرا نبود، بلكه همگی مجموعه فكری اس��المی بودند که به آن 
اصطالحاً »خالفت عثمان��ی« می گفتند. اين اصطالح به اين دلیل اس��تفاده می ش��د 
که اين دولت میراث دار حكومت اس��المی ب��ود و همه بر روی نق��ش عثمانی ها تمرکز 
کرده بودند. طرف های داخل فلسطین اصوالً اس��الم گراها بودند و هیچ انگیزه ای برای 
جست وجوی هويت حزبی نبود. هويت فلسطینی پس از هشت جنگی که میان عرب ها 
و رژيم صهیونیس��تی روی داد، از بین رفت. فلس��طینی ها پس از جنگ س��ال 1973 
دوباره به جست وجوی هويت گمشده خود پرداختند. مصری ها، سور ی ها و عرب های 

ناسیونالیست و چپ گرا و اساساً اسالمی ها...
15 خرداد: معذرت می خواهم آقای القدومی؛ من معتقدم که تمامی حرکت های ملی و 

سوسیالیستی در منطقه، اسالمی نبود. نظر شما چیست؟ 
دکتر القدومی: من فكر می کنم شما حرف های مرا درست متوجه نشده ايد. من گفتم 
که روی کار آمدن جنبش های غیر اسالمی با حمايت طرف های خارجی صورت گرفت 

که پايه و اساس آن عربی و اسالمی نبود... 
15 خرداد: یعنی با منشأ خارجی بوده اس�ت، ولی می فرمایید که همه زمینه اسالمی 

داشته و بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی شکل گرفته اند. 
دکتر القدومی: من گفتم که اين جنبش ها در دوره حكومت عثمانی به شكل احزاب در 
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جهان عرب وجود نداشتند و پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و ورود استعمار انگلیس، 
فرانس��ه، روس��یه و امريكا در صحنه ظهور پیدا کردند. اين نفوذ، يك سری ويژگی های 
فكری داش��ت که دلیل اصلی آن مهاجرت مغزهای جهان عرب به غ��رب و نفوذ غرب 
به جهان عرب بود. من نمی خواهم در اين مس��ائل ورود پیدا کنم. س��ؤال اساسی نحوه 
شكل گیری جنبش های اسالمی بود. در سال 1982، خود اسرايیلی ها پس از حمله به 
لبنان و جنگ با اين کشور، در دکترين نظامی اين رژيم بازنگری کردند. آنها به اين نتیجه 
رس��یده بودند که افكار عمومی جهان عرب در حال تغییر و تحول است. در جنگ های 
هشت گانه، اين درست است که عرب ها پیروزی واقعی کسب نكردند، اما در عین حال، 
اسرايیلی ها به اين نتیجه رس��یدند که بايد در حس��اب و کتاب های خود و در دکترين 
نظامی شان بازنگری کنند. آنها اعتقاد داشتند که بايد از خارج کمك بگیرند و پشتیبانی 
برای خود داشته باش��ند ولی دکترين نظامی آنها تغییر کرد و به مجموعه های نظامی 
تبديل ش��دند که اينجا جای بحث درباره آنها نیس��ت. اما عنوان اصلی، »برتری کیفی 
اسرايیل بر برتری کمی عرب ها« بود. اين اصل اساس��ی بود و آنها سعی در دستیابی به 
بهترين تسلیحات و فناوری ها و حتی اقتصاد، سیاست و ارتش برتر داشتند تا در مقابل 
برتری کمی و ع��ددی عرب ها بر آنها فائق آيند؛ چرا که عرب ه��ا از لحاظ عددی برتر از 

اسرايیل بودند و از همین رو، دولت عبری تالش کرد که برتری کیفی کسب کند. 
حتی در سال 1948 يعنی از زمان تأس��یس اخوان در دهه 20 تا جنگ سال 1948، 
هیچ مشكل و اختالفی میان اسالم گرايان و ناسیونالیست ها و ناصری ها وجود نداشت، 
اما وقتی میان ناصری ها و اسالم گراها اختالف به وجود آمد، اسالم گراها و جنبش های 
اسالمی از صحنه حذف شدند. آنچه من می خواهم روی آن تأکید داشته باشم اين است 
که نقش اسالم گراها و جنبش های اس��الم گرای مبارز و مجاهد ريشه در اوايل دهه 20 
قرن گذشته دارد که آنها علیه انگلیسی ها و پس از آن علیه صهیونیست ها می جنگیدند. 
اين مسئله تازه ای نیست، بلكه در يك مرحله از صحنه حذف شدند و فعالیت آنها ممنوع 
شد و به خاطر قدرت طرف مقابل و در مرحله بعد به خاطر کوتاهی خود اسالم گرايان در 
بعد استراتژيك و راهبردی به زندان افتادند؛ يعنی بعد استراتژيك آنها با کوتاهی مواجه 
شد. اما سؤال اين است که چرا سوسیالیست ها و ناسیونالیست ها نتوانستند دستاوردی 
در فلسطین داشته باشند؟ دلیل آن اين است که فلسطین ديگر برای آنها اولويت ندارد. 
دولت های میراث دار استعمار به فلس��طین به عنوان يك برگ برنده نگاه می کردند که 
وقتی نیاز داشتند مسئله فلسطین را مطرح می کردند. به عنوان مثال، وقتی نظامشان 
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در معرض خطر قرار می گرفت، بحث فلسطین را پیش می کشیدند، اما هدف نظامشان 
آزادی فلسطین نبود. وقتی جمال عبدالناصر رهبری وحدت عربی با سوريه و جنگ يمن 
را بر عهده داشت و به خاطر عدم به رسمیت شناخته شدن از سوی عربستان سعودی، 
آن را تهديد می کرد که 70 هزار مبارز به آنجا خواهد فرس��تاد، فلسطین هیچ محلی از 
اعراب در اين ماجرا نداشت و اصاًل وارد اين بحث ها نشد. دلیل دوم اين بود که مبارزان 
فلسطینی به صالحديد ناسیونالیست ها و جمال عبدالناصر مورد استفاده قرار می گرفتند 
و هر وقت آنها می گفتند وارد يك عملیات می شدند و هر وقت دستور می دادند از عملیات 
عقب نشینی می کردند. نظام عبد الناصر به حاج امین حسینی اجازه ترک قاهره و سفر به 
غزه را نداد و دولت فلسطین اجازه اعمال حاکمیت در غزه را نداشت و حتی احمد شقیري 
رئیس س��ازمان آزادی بخش نیز اجازه خروج از قاهره را نداش��ت و همان جا مانده بود. 
فعالیت های نظامی وی در همان چهارچوب مورد دلخواه نظام مصر صورت می گرفت. 
عالوه بر اين دودس��تگی های زيادی در نتیجه اختالفات فكری و ايدئولوژيك در جهان 
عرب به وجود آمده بود. تشكیل محور سوريه و مصر در زمان قدرت گرفتن حزب بعث در 
سوريه و ناصری ها و جدايی ائتالف سوريه و مصر، همه و همه حوادثی بودند که فلسطین 
اصاًل در آنها مطرح نبود، بلكه نتیجه عملكرد نظام داخلی آنها بود. االن اسالم گراها کجا 
هستند؟ اسالم گراها همان ملت ها هستند؛ اسالم گراها همان هايی هستند که به شدت 
از دست نظام های عربی ناراحت و خشمگین بودند. آنها همان افرادی بودند که به سمت 
شريف حسین1 به هنگام خروج از مس��جداالقصی تیراندازی کردند. »ضباط األحرار« 
)افسران آزاده( ارتباط فكری و اسالمی با مصر و افرادی مانند عبدالناصر و عبدالحكیم 
عامر و نجیب داشتند. آنها نوعی توافق فكری اخوانی با اخوان داشتند؛ آنها بودند که ملك 
فاروق را طرد کردند. چرا؟ صالح جديد در س��وريه و حسنی زعیم در مصر. چرا اثری از 
اين اسامی در عرصه قدرت نیست؟ اين ناشی از خشم ملت های عربی از نظام های قبلی و 
متهم کردن آنها به خیانت است. اين ها همان اسالم گراها بودند. اما همان طوری که گفتم 
تفكر اسالمی تشكلی به شكل حزب نداشت و فقط جماعت اخوان المسلمین بود که در 
سراسر جهان عرب و اسالم ريشه دوانده بود. ولی اقدامات آن هم زيرزمینی و محرمانه بود 
و فعالیت نظامی علنی آن ممنوع بود. ما امروز درصدد محاکمه آنها نیستیم؛ چه درست 
و چه نادرست؛ بلكه من درباره حوادثی که در آن زمان روی داد صحبت می کنم. موجی 
که در دهه 80 به راه افتاد عبارت بود از مجموعه ای از مبارزات دامنه دار اسالمی که به 

1. به نظر مي رسد که منظور احتماالً ملك  عبداهلل باشد. 
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شكل زنجیره ای طاليی از دوران رسول گرامی اس��الم)ص( تا روزگار پیشوايان دينی و 
انقالب اسالمی ايران رخ داد که تأثیر چشمگیری در جهان عرب و اسالم داشت؛ اما شما 

اين مشترکات را مدنظر داشته باشید. 
درباره اسالم گرايان در ايران و مبارزات ملی در فلس��طین بايد گفت که اسالم گرايان 
ايران نمی دانستند که در راه مسئله فلس��طین با چه طرف هايی در داخل جهان عرب و 
اسالم تعامل داشته باشند و جنبش اسالمی کجاست؟ در آن زمان اثری از حزب اسالمی 
در فلسطین نبود؛ مگر جماعت اخوان المسلمین که اکثر فعاالن آن در زندان ها محبوس 
بودند و اسالم سیاسی؛ از صحنه حذف شده بود. ايران دوره شاهنشاهی تالش می کرد 
که نماد فحشا و وابستگی به غرب باشد. تصويری که فاصله زيادی با هويت واقعی ايران 
داشت. اين اقدامات رژيم شاهنشاهی کاماًل عمدی بود، اما اسالم گرايان و مراجع بزرگوار1 
دست به تظاهرات می زدند. آيت اهلل کاشانی در سال 48 مردم را به خیابان ها می کشاند 
و در شهر اصفهان درباره مسئله فلسطین برای آنها صحبت می کرد يا آوارگان فلسطینی 
را پناه می داد و نظام حاکم در ايران را بازخواست می کرد که چرا به اين افراد رسیدگی 
نمی کنید و واقعاً دست به کارهايی بزرگ می زد، اما داستان همان است. اين کارها تحت 
لوای جنبش اسالمی صورت نگرفت. اين ها همه اقدامات اسالمی بود و آيت اهلل کاشانی 
به عنوان يك رهبر اسالمی به منزله تاريخ اسالم در ايران است. همین ماجرا در جهان 
عرب نیز تكرار می ش��د. ايرانی ها به دنبال پیدا کردن نمادی از مسئله فلسطین بودند و 
اين واقعاً کار مشكلی بود. مثاًل ياسر عرفات؛ آيا وی اسالم گرا بود؟ ناسیونالیست بود؟ چه 
هويتی داشت؟ سازمان آزادی بخش فلسطین چه نقشی ايفا می کرد؟ اگر مصاحبه های 
حضرت امام در نج��ف و پاريس را پی گیری کنیم، می بینیم ک��ه حمايت های زيادی از 
مبارزان جنبش فتح انجام می داد و حتی خواستار پرداخت مستقیم زکات و خمس به 
مبارزان جنبش فتح شده بود؛ چرا که نماينده ديگری در فلسطین نمی ديد. قبل از آغاز 
انقالب اس��المی ايران، ملت ملی گرا و مس��لمان ايران کجا می رفتند؟ لبنان و اردن و با 
رهبران فلسطینی ديدار می کردند تا به تبادل تجربیات و آموزش ها و تأسیس تشكل ها 
بپردازند؛ يعنی تمامی مسائل مش��ترک بود. ما نبايد در مرحله قبل و بعد از يك مقطع 
خاص متوقف شويم. اين يك زنجیره طاليی اس��ت که شخصیت ها و رهبران زيادی در 
آن ايفای نقش کردند. اين يك رويكرد و نوعی عشق و عالقه نسبت به اسالم بود. روابط 
فلسطین با ايران کجا بود؟ آنها چه رابطه ای با هم داشتند؟ اصوالً ايرانی ها در فلسطین 

1. طبیعي است که در اين مقطع فعالیت روحانیون لزوماً به معناي اقدام مراجع نیست. 
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دو مسئله ويژه را دنبال می کردند: قدس و مظلومیت. قدس قبله گاه نخست مسلمانان 
بود. ايرانی ها به چه دلیلی در امور فلسطین مداخله می کردند؟ قدس و حس مظلومیت 
مش��ترک. غیر از اين ها چیز ديگری نبود. شايد ش��ما بگويید چرا ايران در دوره قبل از 
انقالب اسالمی چندان حضور و نقش آفرينی نداش��ت؟ چون که از نقشه جهان عرب و 
اسالم حذف شده بود و نقش ديگری را ايفا می کرد. اجازه دهید به رابطه ايران و جهان 
عرب در دوره قبل از شكل گیری انقالب اسالمی ايران نگاهي داشته باشیم. شايد شما اين 
اطالعات را می دانید؛ اما از باب يادآوری ذکر می کنم. مثاًل همسر عبدالناصر چه کسی 
بود؟ تحیه کاظمی که پدرش ايرانی بود. يكی از دخترانی که شاه خیلی شیفته اش شده 
بود ولی فقط نامزد شدند و با او ازدواج نكرد، خواهر ملك حسین بود. اين نشان می دهد 
که طرفین با هم ارتباط داشتند. نظام مصر يك نظام ناصری ناسیونالیست غیر اسالمی 
بود و در نقطه مقابل هم يك نظام غیر اسالمی در ايران حضور داشت. اما در عین حال، 
اس��الم گرايان و انقالبیون دو طرف هم با يكديگر ارتباط داشتند. اسالم گرايان انقالبی 
ايرانی با انقالبیون ناسیونالیست عرب و به ويژه فلسطینیان مقیم لبنان و اردن در ارتباط 
بودند. شخصیت های زيادی در اين زمینه ايفای نقش کردند که امام موسی صدر يكی از 
آنها بود و من نمی خواهم اسامی همه آنها را ذکر کنم؛ بلكه مسئله مهم نفس ارتباط بود. 
می دانید که ياسر عرفات درباره وصايای هفت گانه حضرت امام خمینی چه می گفت؟ 
به نوعی می خواس��ت به طرف های ديگر فخرفروش��ی و برتری جويی کند. می گفت ما 
حسینی هستیم و بقیه عرب ها يزيدی هستند؛ يعنی عرب هايی که انقالب فلسطین را 
تحريم کردند. من نمی خواهم بگويم اين حرف دروغ است يا بخواهم خودم را برتر از وی 
بدانم. وی واقعاً مبارز بزرگی بود. اما می خواهم بگويم که چطور می خواست از احساسات 
اسالمی ايرانی ها و مظلومیت استفاده کند. در نتیجه اين سؤال برای امام و دوستان ايشان 
مطرح می شد که با چه طرف هايی در جهان اسالم می خواهیم تعامل داشته باشیم. حرف 
شما درست است که اثری از تشكل رسمی واقعی که بتوان بر روی آن عنوان »جنبش 
اسالمی« گذاشت وجود نداش��ت که بخواهیم بگويیم چنین بود. نه فقط ياسر عرفات، 
بلكه بسیاری از تشكل های اسالمی در داخل ايران و خارج از آن، فكر نمی کردند که اين 
جنبش اسالمی است که رهبری انقالب اس��المی ايران را بر عهده خواهد گرفت. بلكه 
خیلی تشكل های ناسیونالیستی و کمونیستی مانند حزب توده، حزب سوسیالیست در 
سراسر جهان عرب و اسالم مطرح بودند. لذا کسی فكرش را نمی کرد که اسالم گراها و به 

ويژه حضرت امام خمینی)ره( رهبری انقالب ايران را در دست خواهد گرفت. 
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15 خرداد: این دیدگاه اسالمی با توجه به زمینه اسالمی که در منطقه وجود دارد، محرز 
است و بحثی در آن نیست. ارتباطی هم که ملي گراها با اسالم گراها دارند، هیچ جای بحثی 
ندارد؛ ولی من به عنوان مثال از ایران شروع می کنم. در واقع وقتی مردم ایران با شاه به 
عنوان مهره امپریالیسم مبارزه می کردند، از گروه ها و دسته جات مختلف تشکیل شده 
بودند. چپی ها بودند، سوسیالیست ها بودند، ملي گراها بودند و اسالم گراها هم بودند. 
در ایران ما یک حوزه و علمای مسلمانی داریم که با شاه بودند. شاه را تأیید نمی کردند، 
اما علیه شاه هم اقدامی نکردند. چه دلیلی باعث شد که یک دفعه ای انقالب ما با رویکرد 
اسالمی علیه شاه مبارزه کند و مبارزه را علنی کند؟ در واقع این عامل حرکت امام بود. 
حرکت امام چه دلیلی داشت؟ یک تعریف جدید از اسالم انقالبی. ما در ایران ملي گراهایی 
داشتیم که مسلمان و مفسر قرآن بودند، ولی می گفتند که فرصت بدهید شاه خودش 
را اصالح کند یا مثاًل شاه اینجا اشتباه کرده اس�ت و به او تذکر بدهید. حتی چپی ها هم 
چنین دیدگاهی داشتند؛ یعنی نمی گفتند که شاه از بین برود، آنها معتقد بودند که شاه را 
نمی شود از بین برد. ولی حضرت امام یک تعریف از اسالم انقالبی ارائه کردند. ما در عین 
حالی که حوزه را داشتیم، علما را داشتیم و مراجع را هم داشتیم، ولی ویژگی متمایز امام 
با دیگر فعاالن و علما این بود که می گفت تا وقتی که شاه را با این تعاریف داریم اسالم را 
نمی شود پیاده کرد و درست هم می گفت. ما همین صحنه را می بریم در فضای مبارزات ضد 
صهیونیستی در منطقه. ما اخوان المسلمین را داریم با یک سابقه طوالنی، مردم مسلمان 
را هم داریم، اکثر مردم منطقه مسلمان هستند؛ گرایشات اسالمی دارند و همه متدین 

هستند؛ ولی نیاز بود که یک دیدگاه اسالم انقالبی در برابر صهیونیست ها شکل بگیرد.
دکتر القدومی: معن��ای کلمه مجدد1 چیس��ت؟ يعنی صاحب فكر و اي��ده جديد که 
معادالت را بر هم می زند. در هر دوره ای افراد نوگرا بودند ک��ه يكی از آنها حضرت امام 
خمینی)ره( بود. امام حس��ن البنا، اس��اس حرکتش چه بود؟ علیه انگلیسی ها فعالیت 
می کرد و در آن زمان اثری از صهیونیست ها و اسرايیل نبود. مبارزات وی علیه انگلیس 

بود و هدف اصلی اش قدس. هدف اساسی اش تنها اصالح وضعیت داخلی نبود. 
15 خرداد: اگر بخواهیم حس�ن البنا را به عنوان رهبر اخوان با اخوان پیوند بزنیم، من 
تاریخ اخوان را از زمانی که توسط ایشان شکل گرفت تا زمانی که در اوایل دهه 50 شهید 

شد، یک تاریخ می بینم و دوران پس از شهادت حسن البنا را یک تاریخ دیگر می دانم. 

1. شايد به کار بردن مجدد يا نوانديش براي امام)ره( از س��وي دکتر القدومي دلیلي داشته باشد که ترجیحاً از 
سوي ما به عنوان يك رهبر انقالبي واژه بهتري است. 
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دکتر القدوم�ی: می خواستم همین  جا برس��یم و از اول مصاحبه تالش داشتم همین 
مسئله را بگويم. همان طوری که گفتم در دوره تاريخی تأسیس جماعت اخوان تا شهادت 
امام حسن البنا اصاًل چیزی به غیر از اسالم وجود نداشت. مردم خواب بودند و يك نوگرا 
آمد و معادالت را بر هم زد. او 20 سالش بود که در دانشگاه تدريس می کرد و بزرگترها 
سخنان و پندهای ايش��ان را روايت می کنند. او حتی به قهوه خانه ها می رفت تا مردم را 
بیدار کند و آنها را علیه حاکم و علیه انگلیسی ها به شورش تحريك کند. اين همان انقالب 
و فكر انقالبی است. فكر انقالبی تنها به اصالح داخلی محدود نمی شود. جماعت اخوان در 
جاهايی که گروه های اسالمی قباًل در آنجا در مصر حضور داشت، فعالیت نمی کرد، بلكه 
به اعضای خود توصیه می کرد که با رهبر اين جنبش اسالمی در آن منطقه بیعت کنند 

تا اختالفاتی میان آنها بروز نكند.
تا س��ال 1948 هیچ اختالف نظری میان امام ش��هید حس��ن البنا و علمای ناصری، 
ناسیونالیست ها و خارجی ها نبود، بلكه وی مردم را رهبری می کرد. اختالف و درگیری از 
کجا شروع شد؟ زمانی که رقابت میان وی و شخصیت های ديگر آغاز شد؛ شخصیت هايی 
که خودشان را برتر از اصل موضوع می دانستند. همان طوری که عرض کردم امام حسن 
البنا 10 هزار نیروی آماده آموزش ديده داشت و تشكیالت محرمانه نظامی تأسیس کرده 
بود و در بعد سیاسی نیز فعالیت می کرد. آنها تحمل اين وضعیت را نداشتند و به همین 
خاطر امام حسن البنا را به شهادت رساندند و اخوانی ها را زندانی کردند؛ اما اين حادثه 
اينجا )در ايران( اتفاق نیفتاد، بلكه ما اينجا ب��ا حادثه متفاوت مواجه بوديم. اين جريان 
در ايران نیز نیاز به رهبران نوانديش داش��ت و عماًل رهبران زيادی ظهور کردند که در 
رأس آنها حضرت امام خمینی)ره( قرار داشت. همان طور که گفتم حضرت امام خمینی 
نوانديش واقعی پس از اين دوره بود؛ نوانديشی جديدی که در اين دوره ظهور کرد. اين 
مسئله مهمی است که بايد به آن توجه داشته باشیم. به هیچ وجه نمی توان نقش حضرت 
امام در نهضت تغییر و نوانديش��ی را ناديده گرفت. وی حق بزرگی بر گردن مسلمانان 
دارد و من خودم به عنوان يك پژوهشگر مسائل ايران، صرف نظر از اينكه شايد از لحاظ 
سیاسی و ايدئولوژيك اختالف نظر داشته باشم، معتقدم ابتكار حضرت امام خمینی)ره( 

در فرامتنی عمل کردن وی بود. 
در مورد شخص شاه ايران نیز بايد گفت که اوايل همسر وی محجبه بود1 و همان طوری 
که خود شما هم اشاره کرديد خیلی از علمای حوزه مخالفتی با شاه نداشتند و می گفتند 

1. استناد دکتر القدومي در اين خصوص در دسترس ما نیست و در اين خصوص اطالعي نداريم. 
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لزومی ندارد علیه وی قیام کنیم، تا اينكه حضرت امام خمینی )ره( آمد و دست به قیام 
علیه حاکم ستمگر زد که کشور و مردم را به انحصار خود درآورده بود. ويژگی شخصیتی 
دوم حضرت امام که باعث شد نسل قبل از ما به خیابان ها بريزند و در فلسطین، مصر، اروپا 
و انگلیس تصاوير حضرت امام خمینی را در دست بگیرند و وی را به عنوان يك نوانديش 
قبول داشته باشند، چه بود؟ وی خودش را تنها يك مسلمان نمی دانست، بلكه رهبری 
اسالمی بود که در رأس ملتی بزرگ قرار داشت و تمام دل ها را مجذوب خود کرده بود و 
حتی کمونیست ها که در درون مخالف وی بودند، در ظاهر نمی توانستند اين مخالفت را 
بروز دهند. کمونیست ها از اين مسئله خوشحال و خرسند نبودند که يك تفكر اسالمی 
توسط حضرت امام مطرح شود و وی از نجف تظاهرات داخل ايران را رهبری کند يا در 
پاريس سخنرانی کند و نتیجه آن برگزاری تظاهرات در ايران باشد. اين بعد از شخصیت 
حضرت امام يك نوگرايی بود. وی نوانديش بود؛ چرا که دس��ت ب��ه ابتكار زد و در زمان 
مناسب قیام کرد. همه اين ها در جهان عرب و اسالم تأثیرگذار بود. اين حوادث در اواخر 
دهه 1970 و اوايل دهه 1980 روی داد که همان دوره مورد اش��اره شما بود. اين دوره 
سرآغاز عصر جديدی در داخل جامعه صهیونیستی و دکترين نظامی آن بود که مهاجرت 
گسترده به داخل فلسطین از آسیا و اروپا را تجربه می کرد و از سوی ديگر، جنبش های 
اسالمی و به ويژه حضرت امام خمینی، مردم را متوجه اين خطر می کردند. حضرت امام 
تنها به مسائل داخلی ايران توجه نداشت، بلكه همه مسائل را به صورت يك بسته واحد 
در نظر می گرفت که مسئله فلسطین نیز در ضمن آن قرار داشت و اينجا ما شاهد احیای 
تفكر اسالمی هستیم. اين تفكر اس��المی چه بود؟ اين که هدف و مقصد نهايی ما قدس 
است. مشكل تمامی جنبش های تحول خواهی در جهان عرب که علیه رژيم صهیونیستی 
ش��كل گرفته بودند اين بود که هدف نهايی خود را فلس��طین قرار نداده بودند. آنها از 
فلسطین استفاده ابزاری می کردند، به مقاومت می گفتند که عملیات های نظامی انجام 
بده و بعد کمك های مالی شان به آن را متوقف می کردند. آنها تا مرزهای خاصی به اين 
حمايت های خود ادامه می دادند و بعد آن را تنها می گذاشتند. جنبش تجديد و نوگرايی 
اينجا بود که شكل گرفت. بنابراين، اين زنجیره طاليی از زمان حضرت رسول)ص( آغاز 
شد و پس از گذر از تمامی مراحلی که ذکر کرديم و با ايفای نقش اشخاصی که از آنها نام 
برديم، به اينجا رسید. همین جمال الدين افغانی يا اسدآبادی يكی از بزرگترين علما بود. 
چه کسی از میرزاي ش��یرازی که در عراق بود خواست که فتوای تحريم تنباکو را صادر 
کند؟ جمال الدين افغانی بود. اما مهمترين نقش در اين جنبش تجدد در ايران را حضرت 
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امام خمینی)ره( ايفا کرد. 
15 خرداد: سؤال دیگر این است که با توجه به اینکه 65 سال از اشغال سرزمین فلسطین 
می گذرد، به نظر ش�ما مهمترین مانع در نرسیدن مردم فلس�طین به پیروزی و آزادی 
فلسطین چیست؟ شاید عوامل مختلفی وجود داشته باشد، اما مهمترین آنها چیست؟ 

دکتر القدومی: اينجا اجازه می خواهم فقط يك دقیقه درباره سؤال شما درباره انگیزه 
تأسیس جنبش حماس که با همین سؤال ارتباط مس��تقیم دارد، صحبت کنم و به آن 
پاسخ دهم. مش��كل اصلی، رنگ باختن مفاهیم بود. مردم ديگر تفاوتی میان دوست و 
دشمن قائل نبودند. در س��ال 1974 عزيز بوتفلیقه رئیس جمهور کنونی الجزاير، وزير 
خارجه اين کشور بود و رياست مجمع عمومی سازمان ملل متحد را بر عهده داشت. وی 
از ياسر عرفات خواست که به مجمع عمومی سازمان ملل بیايد و برای سران و مقامات 
کشورها سخنرانی کند. اما عرفات چه بیاناتی را اظهار داشت؟ وی تأکید کرد که اجازه 
ندهید ش��اخه زيتون از دس��تم بر زمین بیفتد. يعنی چه؟ يعنی من س��الحم را زمین 
می گذارم و شاخه زيتون را در دست می گیرم. وی با اين سخنان خود به صهیونیست ها 
اعالم کرد که من آماده گفت وگو هس��تم؛ آن هم چه زمانی! بعد از جنگ سال 1973. 
يعنی ما در اکتبر سال 1973 پیروز شديم و در سال 1974 سالح را کنار گذاشتیم. چرا؟ 
اينجا بود که قطار آرمان فلسطین از ريل خارج شد و انقالب فلسطین در مسیر بیراهه قرار 
گرفت. اسالم گراها در آن زمان )يعنی در اوايل دهه 1970( سعی در پرورش نیروهای 
جوان داشتند و بدين ترتیب، مفاهیم معنای ديگری در ذهن جوانان فلسطینی پیدا کرد. 
البته تنها جوانان فلسطینی نبودند که با اين وضعیت مواجه شدند، بلكه جوانان عربی نیز 
چنین وضعیتی داشتند. آنها هیچ توجهی به دشمن اصلی که همان رژيم صهیونیستی 
باشد، نداشتند و اين مسئله برای آنها اهمیتی نداشت که ما بايد اين دشمن را از صفحه 
روزگار محو کنیم. تمام هم و غم گروه های اس��المی، تربیت نسل جوان در مساجد بود. 
در آن زمان نخست، بازتعريف مفاهیم اسالمی و دوم، اتخاذ برنامه سیاسی مشترک، در 
کانون توجهات قرار داشت. متأسفانه جريان های سوسیالیست و ناسیونالیست در جهان 
عرب و نه تنها در داخل فلس��طین، اوضاع را در دست گرفتند و تا سال 1987 به همین 
شكل نگه داشتند؛ بلكه آنها 17 سال نهضت اس��المی را به تعويق انداختند تا اينكه در 
سال 1987 انتفاضه نخست فلسطین شكل گرفت. بنابراين، مهمترين دلیل يا داليلی که 
باعث شد فلسطین تاکنون از طريق احزاب ناسیونالیستی و سوسیالیستی و حتی اسالمی 
آزاد نشود، در درجه اول اختالف مفاهیم ملی و اس��المی بود؛ چرا که در نقطه مقابل ما 
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دشمن صهیونیستی قرار داش��ت و امكان مذاکره با آن وجود نداشت. در داخل جامعه 
فلسطینی در اين زمینه اختالف نظر وجود داشت و در همان سال 1974 يعنی پس از 
گذشت نزديك به 30 سال از اشغال فلسطین، فلسطینی ها از آزادی وطن شان خسته و 
مأيوس شدند و گفتند ما در اين مدت دس��ت به گروگان گیری نظامیان و عملیات های 
نظامی زديم و حتی دس��ت به دامن جهان عرب ش��ديم، اما هیچ ي��ك از آنها فايده ای 
نداشت؛ لذا بايد وارد عرصه مذاکره شويم؛ اما جنبش اسالمی با اين مسئله موافق نبود و 
اين ناشی از همان اختالف مفاهیم بود. مسئله دوم اينكه جنبش های آزادی بخشی که 
در کشورهای عربی ش��كل گرفتند، هدف از مداخله آنها در داخل فلسطین، آزادسازی 
فلس��طین نبود، بلكه آنها درصدد حفظ نظام ه��ای خود بودند. در واقع آنها از مس��ئله 
فلسطین اس��تفاده ابزاری می کردند و هر وقت نیاز داش��تند از آن به عنوان برگ برنده 
بهره می گرفتند و س��پس آن را دور می انداختند. لذا در ژانويه س��ال 1964 بزرگترين 
تجمع عربی در اتحاديه عرب تحت رهبری جمال عبدالناصر فعالیت مي کرد. شعار آنها 
»فلسطین عامل وحدت ما« بود، اما واقعاً فلس��طین چه جايگاهی در سیاست های آنها 
داشت؟ لذا، انحراف مسیر مبارزات اسالمی، عربی، فلسطینی و جنبش فتح باعث شد که 
نهادهای فلسطینی رنگ و بوی حزبی به خود بگیرند و درگیری هايی میان سوريه و مصر 
يا میان عربستان سعودی و مصر شكل بگیرد. سازمان کنفرانس کشورهای اسالمی هم با 
بحران مالی مواجه شد که ايران و عربستان سعودی و اردن و عراق در آن حضور داشتند؛ 
يعنی در کل اختالفاتی در داخل جهان عرب و اسالم بروز کرد که فلسطین نقش اساسی 

در آنها نداشت، بلكه به عنوان برگه ای مورد استفاده قرار مي گرفت. 
15 خرداد: در خصوص مطلبی که فرمودید بنده هم یک تعریفی دارم. به نظر من تشبیه 
درستی نیست بین انقالب اسالمی در ایران و آن چیزی که در فلسطین در جریان است. 
درست نیست من این تش�بیه را بکنم. ولي وقتی مي گویند انقالب اسالمی به پیروزی 
رسید در واقع این رهبری واحد، با تأسی از تعالیم اسالمی و مردم با ایمان بود که منجر به 
انقالب اسالمی شد. به عبارتي اگر مردم وجود داشتند و مؤمن هم بودند به نظر ما کفایت 
نمي کرد. الگوی اس�المی هم اگر وجود داش�ت، مردم هم وجود داشتند باز هم انقالب 
اسالمی به وقوع نمي پیوست. رهبری واحد باعث شد که این دو عامل برای تحقق پیروزی 

به کار گرفته شود. 
دکتر القدومی: اين همان مشكلی بود که ما داشتیم و از نعمت رهبری بی بهره بوديم و 

از سوی ديگر، میان جهان اسالم و عرب فاصله و اختالف وجود داشت.
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15 خرداد: پس شما هم قبول دارید که رهبری واحد یکی از مهمترین مشکالت عدم 
دستیابی به پیروزی در سرزمین فلسطین است... استراتژی حماس برای نابودی رژیم 

صهیونیستی چیست؟ 
دکتر القدومی: س��ؤال واقعاً مهمی اس��ت. اس��تراتژی حم��اس برای ناب��ودی رژيم 
صهیونیستی مبتنی بر عوامل متعددی است که در رأس آنها اين باور و اعتقاد قرار دارد 
که آزادسازی فلسطین تنها به دست خود فلس��طینی ها رقم نخواهد خورد. اين مسئله 
ناشی از يك سري عوامل منطقی اس��ت که يكی از آنها عدم موجوديت کشور فلسطین 
است؛ بدين معنی که يك کشور توس��ط کش��ور ديگر مورد تجاوز قرار نگرفته است يا 
به عبارت ديگر دو کشور با هم در حالت جنگ نیس��تند. يك رژيم اشغالگری در داخل 
فلسطین وجود دارد که مي گويد قرار نیست من از اينجا بروم، بلكه مي خواهم اينجا بمانم. 
تاريخ منم. اين مسئله کاماًل فرق مي کند. مثاًل انگلیس که سرزمین فلسطین را اشغال 
کرده بود، قرار بود به کشور خودش برگردد، يا فرانسه و ايتالیا قرار بود از منطقه شامات و 
شمال آفريقا و ديگر مناطق به کشورهای خود بازگردند. لذا بايد کل امت اسالمی و عربی 
را بسیج کرد. بايد از ظرفیت کل امت استفاده کرد و به صورت »گاز انبری« با اشغالگری 
رژيم صهیونیستی در فلسطین مقابله و آن را از اين سرزمین بیرون کنیم. همان طوری 
که گفتم اينجا جنگ میان دو کشور نیست، بلكه اش��غالگران در داخل سرزمین تحت 
اشغال خود باقی مانده اند. لذا بايد آزادانديشان جهان عرب، اسالم و سراسر دنیا را بسیج 
کرد. اين بخش اول استراتژی حماس است که فلسطین با وحدت و يكپارچگی داخل و 

خارج آزاد خواهد شد.
نكته دوم در اين استراتژی اين است که بايد ساختار مقاومتی در داخل فلسطین بنیان 
گذاش��ت که نوک پیكان و خط مقدم ارتش امت و ارتش اس��الم برای آزادسازی کامل 
فلسطین باش��د و در عین حال، حمايت جامعه بین المللی از حقانیت ملت فلسطین را 
جلب کند. اگر جنبش حماس و ملت فلس��طین و ديگر گروه ه��ای مقاومت با الگوهای 
عملی مانند شهادت، حمايت های سیاس��ی و اجتماعی در راه تحقق آرمان خود تالش 
نكنند، نمي توان حمايت جامعه بین المللی را جلب کرد؛ چرا که آن وقت مي گويند خود 
فلس��طینی ها هیچ کاری نمي کنند. در نتیجه، تقويت جبهه داخلی فلسطین از لحاظ 
نظامی، سیاسی و اجتماعی مقدمه ای است برای اتخاذ برنامه مقاومتی کامل. مقصود از 
»رأس حربه« اين است که جبهه داخلی نقش اصلی را در اين سناريو ايفا کند؛ مانند يك 
بازی فوتبال که بازی ساز اصلی در آن خود فلسطینی ها باشند، اما گل و ضربه نهايی را 
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امت بزند. 
15 خرداد: لطفاً یک نمونه از این استراتژی که حماس آن را در داخل فلسطین عملی 
کرده است برای ما تش�ریح کنید. مثاًل ما گروه هایی داریم در عرصه مقاومت در داخل 

فلسطین. حماس تا چه حد توانسته است این گروه ها را با خودش همراه کند؟ 
دکتر القدومی: جنبش حماس از اواسط دهه 70 به عنوان يك جنبش اصالح و تغییر 
در جامعه فلسطینی ظهور کرد. اين همان بنیه اولیه بود که من خدمت  شما عرض کردم 
و پس از آن درصدد جذب ملت فلسطین به سمت جنبش آزادی خواهی ملت فلسطین 
برآمد. حماس هدف آزادسازی را که به خاطر انحراف از مسیر، از اذهان پاک شده بود، 
مقصود و هدف غايی قرار داد و اين هدف را احیا کرد و الگوی تربیتی از طرف خود ارائه 

داد. 
15 خرداد: نگاه کنید استراتژی این بود، اما االن چند درصد به آن رسیده اید؟ االن ما 
مهمترین گروه فلسطینی را داریم که فتح است. شما پس از چند سال مذاکره با آنها به 

توافق نرسیدید. آیا با جنبش جهاد اسالمی به وحدت دست پیدا کرده اید؟ 
دکتر القدومی: انسجام داخلی بر پايه تداخل و همپوشانی جنبش ها نیست، بلكه بايد بر 
اساس اصالح مسیر به سمت آزادی فلسطین پايه گذاری شود. ما و جنبش جهاد از سطح 
هماهنگی و همكاری واقعاً خوبی برخوردار هستیم و اين همكاری ها هم در عرصه نظامی 
و هم در زمینه سیاسی برقرار است و در عین حال، يك سري اختالفات ساده و جزئی نیز 
وجود دارد. نزديك به 8 گروه کوچك و بزرگ فلسطینی وجود دارد که از انسجام خوبی 
با ما برخوردار هس��تند و حتی برخی جنبش های فلسطینی عضو سازمان آزادی بخش 
فلسطین وجود دارند که پس از دستاوردهای جنبش اسالمی در داخل اراضی فلسطینی، 
به اين فكر افتادند که رويه اين جنبش مي تواند برنامه خوبی برای فعالیت يكپارچه باشد 
و از همین رو، مشكالتی را برای ياس��ر عرفات و سازمان آزادی بخش فلسطین به وجود 
آوردند و با توافقنامه اسلو و مذاکرات سازش مخالفت کردند و روند کنونی سازش را هم 
قبول ندارند. آنها در عین حال، عضو ساف هستند. ما درباره يك برنامه مقاومتی جامع 
صحبت مي کنیم. خدمات اجتماعی، مؤسسات زيربنايی در کرانه باختری و باريكه غزه 
دولتی نیس��تند. نزديك به 70 الی 80 درصد از آنها در دست بخش خصوصی هستند. 
آنهايی که اين بخش ها را اداره مي کنند همین جنبش اسالمی و برادران شما در جنبش 
حماس هستند. آنها در بخش های پزشكی، کشاورزی و آموزش و پرورش حضور دارند. 
چه کسی اين کارها را انجام مي دهد؟ تش��كیالت خودگردان و اموال غربی آنها را اداره 
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نمي کنند. چه کسی مسئول حمايت از قدس است؟ جنبش اسالمی است. مؤسساتی که 
در اراضی اشغالی سال 1948 حضور و فعالیت دارند، وابسته به همین جنبش اسالمی 
هستند. اين همان راز موفقیت جنبش حماس است که توانسته است از محدوده حزبی 
خارج شده و به يك جريان مردمی تبديل ش��ود. در زمان انتفاضه نخست فلسطین در 
س��ال 1987 جوانانی که بازداشت مي شدند، بیش��تر به خاطر عضويت شان در جنبش 
حماس بازداشت مي شدند و اين در حالی بود که اصاًل آنها عضو حماس نبودند. در سال 
1996 میالدی 2000 نفر از رهبران رديف اول حماس بازداشت شدند، اما در همان روز 
دوم، بیانیه دادند و دست به عملیات نظامی زدند. جنبش حماس مسیر طوالنی را پشت 
سر گذاشته است؛ چرا من قبل از اينكه مجموعه داخلی جنبش حماس را مورد بررسی 
قرار دهم، به تشكیالت خارجی پرداختم؟ دلیلش اين است که مجموعه داخلی هر چقدر 
هم بزرگتر و قويتر باش��د، نمي تواند هدف آزادسازی فلسطین را بدون همراهی محیط 
پیرامونی محقق سازد و به کمك طرف های عربی و اسالمی حامی مسئله فلسطین نیاز 
دارد. ما در جنگ های غیر نظامی که با رژيم صهیونیستی داشتیم، بزرگترين دستاوردها 
را کسب کرده ايم. البته همه اين ها لطف خداوند بوده است و ما به حول و قوه الهی در اين 
راه کوتاهی نخواهیم کرد. اما آيا ما به خواسته کامل مان دست يافته ايم؟ مطمئناً نه. ما 
مي خواهیم به دستاوردهای نظامی، اجتماعی و سیاسی بیشتری دست پیدا کنیم تا به 
هدف آزادسازی فلسطین جامه عمل بپوشانیم. اما تا وقتی که در محیط پیرامونی اعم 
از جهان عرب، جهان اسالم و جامعه بین المللي تغییری ايجاد نشود، خیلی سخت است 

که بخواهیم به تحقق آزادسازی فلسطین امیدوار باشیم. 
15 خرداد: شما فرمودید در مرحله اول، انسجام اس�المی، انسجام در داخل و وحدت 
و همراهی همگان با هم، مهم است. ش�ما یک جنگی داشتید به نام جنگ سال 2008 یا 
همان جنگ 22روزه؛ در این جنگ، فقط غزه بود و حماس و حتی کرانه باختری یا دولت 
خودگردان با شما همراهی نکرد؛ یعنی عدم همراهی فلسطینی های کرانه باختری. در 
خارج از فلسطین، حماس حتی نتوانست همراهی کشورهای عربی را هم داشته باشد 
و حتی مصر محاصره را ش�دیدتر کرد تا به حماس در غزه کمک نرس�د. حماس تنهای 
تنها مقابل صهیونیست ها 22 روز مقاومت کرد و پیروز شد؛ البته این پیروزي در سایه 
کمک های جبهه مقاومت بود. کشورهای عربی و اسالمی و حتی مردم در داخل به آن کمک 
نکردند. ما به یک چیزی اعتقاد داریم. حماس به عنوان یک گروه مقاوم، یک گروه اسالمی، 
هدف و استراتژی اولش نابودی رژیم صهیونیستی است و تا وقتی که چنین استراتژی اي 
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دارد، باید هزینه اش را بپردازد. هزینه اش چیست؟ حتی مخالفینی از داخل فلسطین و 
مخالفینی از کش�ورهای عربی و حتی مصر در زمان مبارک و خیلی از کشورهای عربی 
دیگر، به شما کمک نکردند. من هنوز مشخصاً متوجه نشدم که استراتژی حماس چیست؟ 
ما در وهله اول، وقتی مي گوییم که یک گروه اس�المی شکل گرفته است، مي گوییم که 
اسراییل باید از بین برود. برای رسیدن به این هدف، باید انسجام و یک وحدت اسالمی در 
داخل و خارج را ایجاد بکنیم. حماس چطور توانسته است به این وحدت دست پیدا کند؟ 
هنوز گروه هایی در داخل فلسطین هستند که مخالف حماس اند! االن فتح چرا نتوانسته 
است با ش�ما توافق کند؟ مردم کرانه باختری چرا هنوز با حماس همراه نیستند؟ و چرا 
حماس حتی در داخل غزه از تأیید کامل برخوردار نیست و ما شاهد ظهور جنبش تمرد 

در داخل غزه هستیم؟ 
دکتر القدوم�ی: عده ای در سالگرد مرحوم ياس��ر عرفات اعالم کردند که به خیابان ها 

مي آيند و علیه حماس شورش مي کنند... 
15 خرداد: منظور من این نیست که اگر چنین جنبشی در داخل فلسطین وجود داشته 
باشد، نشانه ضعف است، بلکه نقطه قوت است؛ چرا که اجازه مي دهید مخالفان حرف خود 

را بزنند. 
دکتر القدومی: ما از جنبش های ملی صحبت مي کنیم و نه از حرکت های مشكوک که 
سعی در براندازی نظام حكومتی دارند که هدف آزادسازی فلسطین را دنبال نمي کنند. 
اين اسمش مداخله جويی طرف های خارجی است. اما وجود جنبش فتح و جهاد و ديگر 
جنبش های ملی، مس��ئله ای اس��ت که بايد به ديده احترام به آنها نگريست و ما همین 
مسئله را در فلسطین شاهد هس��تیم. اما جنبش هايی که بعد خارجی دارند و درصدد 

تخريب هستند، چه از داخل باشند و چه از خارج ستون پنجم هستند. 
15 خرداد: منظور شما این است که مخالفت هایی که داخل غزه وجود دارد، مخالفت هایی 

است که با تحریک خارجی صورت مي گیرد؟ 
دکتر القدومی: شما گفتید جنبش تمرد! 

15 خرداد: یعنی جنبش تمرد با تحریک طرف های خارجی شکل گرفته است؟
دکتر القدومی: اصاًل چنین جنبشی در غزه موجوديت ندارد و چند نفر معلوم الحال از 
طريق اينترنت بیانیه دادند که 11نوامبر به خیابان های غزه مي ريزند و حكومت حماس 
را ساقط مي کنند، اما چنین اتفاقی نیفتاد و اين نشان داد که اين گروه اصاًل موجوديتی 

در غزه ندارد. آن چند نفر هم عناصر فاسد هستند و ملي گرا نیستند. 
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15 خرداد: االن یکی، دو نمونه ب�رای ما مثال بزنید که حماس برای تقریب جریان های 
فکری و اعتقادی و گروه های مبارز، چه اقداماتی انجام داده است؟ 

دکتر القدومی: اوالً ما در جنگ 22روزه تنها نبودي��م. در عرصه عملیات های نظامی، 
ما يك اتاق مشترک عملیاتی داشتیم که تمامی تش��كل های نظامی فلسطینی در آن 
عضويت داشتند و از جمله آنها مي توان به تش��كل های نظامی جبهه دموکراتیك برای 
آزادی فلسطین، جبهه خلق برای آزادی فلسطین، جنبش فتح )گردان های االقصی( و 
جهاد اسالمی اشاره کرد. به نظر من تش��كل های نظامی در داخل نوار غزه با هماهنگی 

کامل با هم عمل مي کردند... 
15 خرداد: آیا در حال حاضر هم این ارتباطات وجود دارد؟ 

دکتر القدومی: بله؛ در عرصه عملیات های نظامی؛ ما در اين زمینه ش��اهد اختالفات 
خیلی کمی هستیم. 

15 خرداد: یعنی االن در غزه این هماهنگي وجود دارد؟
دکتر القدومی: نمي خواهیم فقط درباره غزه صحبت کنیم. به صورت کلی مي گويم و 

نمي خواهم وارد جزئیات شوم. 
15 خرداد: آیا در حال حاضر شاخه نظامی فتح با دولت خودگردان اختالف دارد؟ 

دکتر القدومی: کمی؛ ولی با ما هماهنگ اس��ت؛ به ويژه در غ��زه. ما يك اتاق عملیات 
مش��ترک داريم و به ويژه در مواقع جنگ، تمامی طرف ها حاضر مي ش��وند و دست به 

فعالیت های مشترک مي زنند. 
حاال اينكه امكانات حماس بیشتر اس��ت، اين يك مسئله ديگری است. وقتی حماس 
در سال 2006 به قدرت رسید از اين مسئله برای تقويت قوای نظامی خود استفاده کرد 
و نه مانند تش��كیالت خودگردان که پس از تصاحب قدرت در سال 1993 بعد نظامی 
خود را تضعیف کرد. تا وقتی که دستاورد و قدرت نظامی نداشته باشید نمي توانی هیچ 
دس��تاوردی در عرصه سیاس��ی و مذاکرات داشته باش��ید؛ چرا که طرف صهیونیستی 
احساس فشار نمي کند. شما فكر مي کنید رژيم صهیونیستی چرا در سال 2005 از باريكه 
غزه عقب نشینی کرد؟ ما نه ارتش هسته ای و نه ارتش اتمي  داشتیم. در يك کالم مي توان 
گفت که مقاومت هزينه های امنیتی و اقتصادی زيادی را به رژيم صهیونیستی تحمیل 
مي کرد. ما مي خواستیم همین نظريه را در کرانه باختری پیاده کنیم، اما متأسفانه شكاف 
و دودستگی سیاسی میان ما و جنبش فتح اتفاق افتاد و آنها خواستند که همچنان قدرت 

را در کرانه باختری در دست داشته باشند و ما هم اينجا در غزه مانديم. 
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15 خرداد: فکر مي کنید اختالف تان با فتح برطرف بشود یا نه؟ 
دکتر القدومی: اين هم مس��ئله مهمی اس��ت. در جنگ 22روزه غ��زه، اختالف میان 
نظام های رسمی و ملت های عربی کاماًل آش��كار بود. نظام های ديكتاتوری عربی کاماًل 
وابسته به قدرت هاي استعماری بودند و اين وضعیت حاکم طی 40 سال گذشته بود. اما 
درباره ملت ها وضعیت فرق مي کند. آنها به ما کمك مالی و لجستیكی مي کردند و روند 
رسیدن کاروان هاي سالح به غزه را تسهیل مي بخشیدند. سالح از کجا به ما مي رسید؟ 
از طريق همین ملت هاي عربی و اس��المی به دست ما مي رس��ید. چه طرفی اين روند 
را تس��هیل مي بخش��ید؟ همین ملت هاي منطقه. ما در قلب جهان عرب و اسالم واقع 
شده ايم. ما تنها نبوديم. پیروزی ما در جنگ غزه پس از لطف خداوند متعال و رشادت ها 
و فداکاری هاي شهدا در داخل، در سايه همین کمك ملت هاي اسالمی حاصل شد. ايران 
سهم زيادی در اين مسئله داشت و موشك هاي زيادی در اختیار ما قرار داد و اين مسئله 
تازه ای نیست. لذا حماس در جنگ 22روزه تنها نبود و پیروزی آن پیروزی امت اسالمی 
بود. اين پیروزی، تنها پیروزی جنبش حماس نبود و اگر چنین ادعايی داش��ته باشیم، 

ظلم و ستم کرده ايم و اين پیروزی را کوچك جلوه داده ايم. 
اکنون مي خواهم درباره مس��ئله اختالف با جنبش فتح صحب��ت کنم. قبل از تقويت 
جبهه داخلی، جهان عرب و اس��الم مهم هس��تند. نظام هايی که قب��ل از تحوالت بهار 
عربی در جهان عرب روی کار بودند، نظام هاي ديكتاتوری و مستبدی بودند که از يك 
جريان فاسد در فلسطین حمايت مي کردند. من نمي خواهم نقش تاريخی جنبش فتح 
را کوچك بشمارم. اين جنبش سابقه زيادی در عرصه مبارزات ملت فلسطین دارد، اما 
در داخل اين جنبش حوادثی روی داد که باعث شد ديگر خبری از فتح يكپارچه نباشد. 
امروز ديگر روند تصمیم گیری در جنبش فتح مانند گذشته نیست. آنها تحت فشارهای 
برخی طرف هاي منطقه ای هستند که آنها را علیه جريان اسالمی در فلسطین تحريك 

مي کنند و مي خواهند آنها را به مسیر ديگری بكشانند. 
اما درباره مثالی که فرموديد ذک��ر کنم. مثال اول همان مثالی ب��ود که درباره جنگ 
22روزه و نشست تش��كل های نظامی گروه هاي مقاومت در اتاق عملیات جنگ در غزه 
عرض کردم. مثال ديگر به حوادث س��ال 2007 مربوط مي شود که دولت وحدت ملی 
تحت رهبری محمود عباس و اسماعیل هنیه شكل گرفت. هنیه در جريان نشست رياض 
پشت سر محمود عباس نشس��ته بود، اما اين ناش��ی از زرنگی عباس نبود. طرف پیروز 
انتخابات ما بوديم و نه جنبش فتح. اما اين ما بوديم که از جنبش فتح خواستیم در دولت 
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وحدت ملی مشارکت کند. ولی در داخل جنبش فتح يك جريان فاسد وجود داشت که 
تحت فشار مداخله جويی هاي برخی طرف ها در منطقه قرار گرفت و در نتیجه توافقنامه 
رياض شكس��ت خورد. با وجود اين، ما امروز بیش از هر زمان ديگری آمادگی توافق با 
فتح را داريم و هدف از اين کار منت گذاشتن بر آنها نیست. هر کس مي گويد که حماس 
برنامه هاي حزبی و خارجی دارد، مدارک و داليلش را بر سر میز گفت وگوها ارايه دهد. 
بگويند که مي خواهیم با هم به تفاهم برسیم. بگويند جنبش حماس بیايد بنشیند سر 
میز گفت وگو تا به تفاهم دست پیدا کنیم. نه اينكه بگويند مي خواهیم انتخابات برگزار 
کنیم. انتخابات چیست؟ انتخابات بايد بخش��ی از اين توافق باشد. ما توافقنامه مكتوب 
5صفحه ای شامل مسائل ملی، امنیتی، اجتماعی، سیاسی و آشتی اجتماعی و انتخابات 
داريم. حال چرا بايد فقط بر روی مسئله انتخابات تأکید داشته باشیم؟ اين حرف بیهوده 
است. از نظر ما و جنبش جهاد اين مسئله اصاًل تمام شده است و به لطف خدا در بسیاری 
از مس��ائل با هم اتفاق نظر داريم. من از همین جا اعالم مي کن��م که جنبش حماس و 
جنبش جهاد هماهنگی ها و همكاری هاي خیل��ی خوبی در تمامی زمینه ها، به ويژه در 
سطح نظامی و سیاسی در داخل دارند. اما درباره تفكرات ملي گرايانه ديگر؛ همان طوری 
که قباًل هم گفتم، فلس��طین يك ظرف و محیطی برای همه گروه هاست و خوشبختانه 
از آنجايی که پیامبر اکرم)ص( فرموده است: »اختالف امت من رحمت است«، نظريات 
و ديدگاه هاي متفاوتی هم وجود دارد. وطن فلسطین همانند ظرفی است که هم روغن 
و هم آب در آن باشد. آيا شما شنیده ايد که آب و روغن با هم مخلوط شوند و اگر هم اين 
ظرف نباشد نه آبی مي ماند و نه روغنی. ما در داخل اين محیط و در داخل اين فلسطین 
بزرگ و مقدس و عزيز بايد بر سر اين مسئله با هم به توافق و تفاهم برسیم که چطور در 
کنار هم زندگی کنیم. وقتی ما از آشتی ملی صحبت مي کنیم نمي خواهیم بگويیم که 
يك طرفی جبهه خود را رها کند و در جبهه ای ديگر قرار بگیرد، بلكه ما مشترکات زيادی 

داريم که خیلی بزرگتر از حماس و فتح هستند. 
15 خرداد: اگر شما جنس تان یکی باشد با هم به وحدت مي رسید. حاال شما مي فرمایید 
که ما در غزه هیچ مشکلی نداریم. باالخره حماس یک هژمونی در غزه دارد. درست است؟ 
در غزه حاکمیت دارد و بدین وسیله توانسته است جهاد و فتح و تمامی طرف ها را با خود 
همراه کند. در کرانه باختری، شما یا باید با جنبش فتح و تشکیالت خودگردان به یک نکته 
مشترک برسید و یا باید مقابل هم قرار بگیرید. اگر به وحدت برسید، یعنی آب و روغن 
نیست، هر دو آب هستید. اگر به وحدت نرسید، مقابل هم قرار مي گیرید. سؤال من این 
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است که اگر یک زمانی نتوانستید به وحدت برسید، مردم به چه سمتی مي روند؟ 
دکتر القدومی: تعريف من از وحدت اين نیست که آب، روغن شود يا روغن تبديل به 

آب شود. اين وحدت نیست.
15 خرداد: من یک تعریفی از وحدت دارم. حماس یک دیدگاهی دارد و فتح یک دیدگاه 
دیگر. یا حماس درست مي گوید یا فتح. آن چیزی که در غزه اتفاق افتاده است، چیست؟ 
حماس اکنون در غزه حاکمیت دارد و جهاد و فتح با حماس همراه هس�تند. یا باید شما 

بگویید که ما حکومت بالمنازع هستیم یا آنها؟ 
دکتر القدومی: ما در سال هاي 2007 و 2011 دولت وحدت ملی تشكیل داديم که هم 

فتح و هم حماس در آن حضور داشتند. 
15 خرداد: باألخره شما در غزه توانستید یک عده را با خودتان همراه کنید. موافقین و 
مخالفین زیر پرچم حماس زندگی مي کنند. در حال حاضر حکومت در غزه دست کیست؟ 

دست حماس. یک عده دارند با حماس همراهی مي کنند. این درست است؟
دکتر القدومی: اين وضعیت طبیعی نیست، بلكه ناشی از بروز شكاف داخلی است. طرف 
مقابل، حاضر به مشارکت با ما در دولت نبود و نیست. ما به عنوان طرف حاکم بر غزه از 
اين وضعیت راضی نیستیم. ما نمي خواهیم حكومت فقط در دست حماس باشد، بلكه ما 
مي خواهیم با هم مشارکت داشته باشیم؛ در حالي که اين آنها هستند که با ما در دولت 
مشارکت نمي کنند. آنها با پیشنهاد ما مخالفت کردند، اما اين مخالفت شان هم سیاسی 

نبود، بلكه سكوت اختیار کرده اند و اين ناشی از بروز شكاف داخلی میان ما و آنهاست. 
15 خرداد: به نظر مي رسد چون آنجا ابزار دست شماست، حاکم هستید. اگر آنها اکثریت 

داشتند طبیعي بود که حاکمیت هم با آنها بود.
دکتر القدومی: نه؛ آنها در راستای تصمیمات مراجع سیاسی خود چنین رفتاری را اتخاذ 
کرده اند؛ يعنی تشكیالت خودگردان دستور داده است که وضعیت به همین شكل بماند. 

15 خرداد: پس این را قبول دارید که االن در غزه مخالفت هایی وجود دارد؟
دکتر القدومی: اين مخالفت ها، مخالفت سیاسی اس��ت. آنها نمي خواهند دولت را به 
دست گیرند اما حاضر به شرکت در پارلمان نیستند. نوعی شورش مدنی است. 70 هزار 
کارمند غزه ای از تش��كیالت خودگردان فلس��طین حقوق مي گیرند، اما در منازل شان 

مي نشینند و سر کار حاضر نمي شوند. خوب، اين شورش مدنی است. 
درباره کرانه باختری هم بايد بگويم که يك تصمیم واقعاً عجیبی گرفته ش��ده است. 
همان طوری که قباًل هم خدمت شما عرض کردم جنبش اسالمی در تمامی بخش هاي 
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زيربنايی حضور دارد و بیش از 70 درصد امور اين حوزه ها را در دست دارد. وقتی شكاف 
داخلی شكل گرفت، تش��كیالت خودگردان جنگ خود علیه جنبش اسالمی را آغاز و 
مؤسس��ات وابس��ته به آن را تعطیل کرد. يعنی اگر امروز انتخابات آزاد و سالم در کرانه 
باختری برگزار کنیم، حماس و مقاومت پیروز خواهند شد و نه محمود عباس؛ البته به 
اين شرط که رهبران و فعاالن ما از زندان هاي عباس آزاد ش��وند و رهبران ملی در اين 
انتخابات حاضر شوند. عالوه بر اين، بايد اين مسئله تضمین شود که رژيم صهیونیستی 
دس��ت به تجاوز و حمله نخواه��د زد يا از طريق همدس��تی و هم��كاری امنیتی طرف 
فلسطینی ما را مورد حمله قرار نخواهد داد. اين ها يك سري مسائل طبیعی نیستند. ما 
هم نمي خواهیم چنین کاری بكنیم، بلكه مي خواهیم تشكیالت خودگردان را متقاعد 
بكنیم. ما حتی در باريكه غزه نیز نمي خواهیم قدرت را در انحصار خود داش��ته باشیم. 
کرانه باختری و باريكه غزه بايد يك منطقه جغرافیايی واحد و مرتبط باشند و حكومت 
يكپارچه سیاسی داشته باشند که به صورت توافقی تش��كیل شود. خوب، االن مشكل 
چیست؟ مشكل تنها در دولت نیس��ت، بلكه به برنامه سیاسی ملی هم مربوط مي شود. 
طرف مقابل به دنبال سازش سیاسی با رژيم صهیونیستی است. خوب، چطور مي خواهد 
صلح کند؟ آقای محمود عباس ب��دون نظرخواهی از اکثريت ملت فلس��طین پای میز 
مذاکره با طرف صهیونیستی مي نشیند؛ همان اکثريتی که در انتخابات سال 2006 پیروز 
شد. عباس به پشتوانه کدام مشروعیت بر سر میز مذاکره مي نشیند؟ البته اگر فرض کنیم 

مذاکرات منجر به حصول نتیجه خواهد شد. 
برنامه حماس در کران��ه باختری گفت وگو ب��ا برادرانمان در تش��كیالت خودگردان 
فلسطین اس��ت. آنها نمي خواهند پروژه آش��تی ملی به نتیجه برس��د و ما هم دوست 
داريم برنامه مقاومت را پیش ببريم. تقريباً از ش��ش يا هفت م��اه قبل تاکنون هر هفته 
عملیات مقاومتی پیشرفته ای در داخل کرانه باختری صورت گرفته است؛ اما متأسفانه 
همكاری ه��اي امنیتی تش��كیالت خودگردان فلس��طین و رژيم صهیونیس��تی باعث 
مي شود که مجريان اين عملیات ها خیلی زود بازداشت ش��وند. تونلی که میان باريكه 
غزه و فلسطین اشغالی حفر ش��ده بود و هواپیمای شناس��ايی که در الخلیل شناسايی 
شد و عملیات مقاومتی که علیه شهرک نش��ینان صهیونیست در بلعین لو رفت، همگی 
عملیات هاي مقاومتی پیشرفته ای هستند که توسط مقاومت در کرانه باختری صورت 
گرفت. متأسفانه سازمان هاي اطالعاتی تشكیالت خودگردان در لو دادن اين عملیات ها 

قبل از اين که به سرانجام برسند، نقش عمده ای دارند. 
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15 خرداد: شما فکر مي کنید نهایتاً با فتح به توافق برسید یا نه؟ 
دکتر القدومی: مي رسیم؛ اما ان شاء اهلل بر اساس مقاومت. 

15 خرداد: یعنی مي توان حماس و فتح را در فضای مقاومت کنار هم جمع کرد؟ 
دکتر القدومی: احس��نت؛ چطور؟ وقتی که حماس موفق به تقويت مقاومت در داخل 
کرانه باختری ش��ود؛ مس��ئله ای که تا االن به علت اقدامات صهیونیست ها و تشكیالت 
خودگردان محقق نشده است. پروژه مقاومت در کرانه باختری سابقه درخشان و قوی 
دارد، اما حماس تاکنون به داليل يادشده نتوانسته است اين مقاومت قوی در اين منطقه 
را احیا کند. بر اساس آنچه شما فرموديد ما دو راه داريم؛ يا بايد با آنها آشتی کنیم يا در 
جبهه مقابل آنها قرار گیريم. اما من مي گويم يا مقاومت بايد پیروز شود يا شكست بخورد. 
اگر مقاومت در کرانه باختری پیروز شود، فتح به صورت اتوماتیك از میدان خارج خواهد 
شد، اما اگر مقاومت پیروز نشود، فتح قدرت خواهد گرفت. چرا؟ متأسفانه اين ناشی از 
همكاری هاي امنیتی فتح با رژيم صهیونیستی و اس��تمداد آن از خارج است. يعنی دو 
عامل مهم وجود دارد؛ مداخله جويی طرف هاي خارجی و همكاری امنیتی. اگر اين دو 
عامل از بین برود، آشتی ملی محقق مي شود؛ اما اگر از بین نرود، چاره ما مقاومت است. 
به عبارت ديگر ما دو راه در پیش داريم؛ يكی اينكه اگر جنبش فتح همكاری هاي امنیتی 
را متوقف کند و با مداخله جويی طرف هاي خارجی در امور داخلی فلسطین مقابله کند، 
امكان تفاهم وجود دارد. اما اگر عكس اين مسئله محقق شود، ما راهی جز تقويت مقاومت 
نداريم. اين يك برنامه حتمی است که حتماً محقق خواهد شد؛ چه امروز و چه فردا. ما 
بايد در کرانه باختری هم همانند باريكه غزه علیه رژيم صهیونیستی عملیات مقاومتی 

اجرا کنیم و از شیوه هاي ابتكاری استفاده نمايیم. 
15 خرداد: مي توانید به صورت درصدی بگویید که مردم کران�ه باختری تا چه اندازه 

طرفدار جنبش حماس هستند؟ 
دکتر القدومی: اکثريت اهالی کرانه باختری حامی مقاومت اسالمی هستند. 

15 خرداد: یعنی اگر فردا حماس خواست در کرانه باختری مانند غزه، کاری بکند، مردم 
همراه مي شوند؟ 

دکتر القدومی: ان شاء اهلل. 
15 خرداد: در کل اگر حماس یک حرکتی را اعالم بکند، مردم تا چه حدی همراه هستند؟ 

چند درصد؟
دکتر القدومی: شما گفتید به عنوان مثال، اما به نظر من اين مثال در وضعیت کنونی 
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منطقی نیست؛ چرا که ما با همكاری هاي امنیتی و خیلی موانع ديگر مواجه هستیم. اما 
اگر حماس بخواهد از مردم برای پیوستن به مقاومت دعوت کند، اکثريت با اين دعوت 
آن همراه خواهند شد. يعنی اگر حماس تصمیم بگیرد، مردم در همان روزی که حماس 

مقرر کرده است، در کنار حماس خواهند بود.
15 خرداد: آیا حماس همچنان مذاکره با رژیم صهیونیستی را خط قرمز مي داند و به هیچ 

عنوان حاضر به مذاکره نیست؟
دکتر القدومي: به رسمیت شناختن رژيم صهیونیستی، چشم پوشی از قدس و نشستن 

بر سر يك میز با دولت عبری همچنان جزء امور ممنوعه و خطوط قرمز است.
15 خرداد: آیا همچنان نابودی رژیم صهیونیستی جزء اهداف شماست؟

دکتر القدومی: تل الربیع )تل آويو(، الناصره، المثلث، النقب و قدس ش��رقی و غربی و 
در کل از دريای مديترانه تا رود اردن و از ناقوره تا ام رشراش همگی مناطق فلسطینی 

هستند. 
15 خرداد: موقعیت حماس در اراضی 1948 چگونه است؟ آیا از هواداران خود در این 

مناطق برآوردی دارد؟ 
دکتر القدومی: تقريباً يك میلیون و پانصد هزار شهروند فلسطینی ساکن اراضی اشغالی 
1948 در وضعیت امنیتی ويژه ای به سر مي برند. اکثر عملیات هاي شهادت طلبانه که 
پس از س��ال 2000 به وقوع پیوس��ت، اکثراً با کمك برادران م��ا در اراضی 48 صورت 
مي گرفت. ما وضعیت آنها را درک مي کنیم. آنها نقش و تح��رکات واقعاً مهمی دارند و 
اين مسئله چندين بعد دارد. نخست در تعیین هويت فلسطینی و حفظ آن، دوم نهادينه 
کردن تعلق خاطر به قدس و مس��جد االقصی ک��ه حتی در زندان ها هم ش��اهد چنین 
عملیات هايی هس��تیم. س��وم احیای برنامه مقاومتی جامع علیه رژيم صهیونیستی و 

زورگويی هاي آن. 
اين همان کاری است که برادران ما در جنبش اسالمی و به ويژه شیخ رائد صالح - که 
رژيم صهیونیستی دوباره حكم به تبعید وی از مس��جد االقصی داده است- آن را دنبال 

مي کنند. 
15 خرداد: آیا شما حرکت هاي ش�یخ رائد صالح را در بحث س�وریه و امثال آن تأیید 

مي کنید؟ 
دکتر القدومی: من نمي خواهم بگويم که نظريات و ديدگاه هاي شیخ رائد صالح جدای 
از ديدگاه و موضع جنبش حماس است، اما موضع ما در بحث سوريه مشخص است و ما 
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دوستان خودمان در ايران و جاهای ديگر را در جريان اين موضع مان قرار داده ايم. 
15 خرداد: آیا حماس توصیه ای به شیخ رائد صالح برای دست برداشتن از مواضع خود 

در قبال سوریه کرده است؟ 
دکتر القدومی: ما ارتباط منظم و تش��كیالتی با ش��یخ رائد صالح نداريم، بلكه بیشتر 
ارتباط فكری و ايدئولوژيك ب��ا وی داريم. اما ما به عنوان فلس��طینی و جنبش حماس 
همواره به همگان توصیه کرده ايم که مداخله در امور داخلی کشورهای عربی و اسالمی و 
دخالت میان طرفین منازعات عربی به نفع مسئله فلسطین نیست. لذا، مسئله فلسطین 
بايد عامل وحدت باش��د و نه عامل تفرقه؛ و ما نمي خواهیم از يك طرف در مقابل طرف 

ديگر حمايت کنیم. 
15 خرداد: از بحث فلس�طین خارج مي ش�ویم و مي خواهیم بحث مصر را که جماعت 
اخوان در آنجا حضور دارد مورد بررسی قرار دهیم. آن چیزی که در مصر اتفاق افتاد، من 
به ش�خصه انقالب نمي دانم؛ بلکه یک حرکت مردمی شکل گرفت که خیلی صادقانه و 
خوب بود. مشخصه هایش هم این بود که یک حرکت خودجوش مردمی، ضد غربی، ضد 
استعماری، ضد دیکتاتوری و ضد صهیونیستی بود. ولی این حرکت منجر به این نشد که 
نظام مبارک سقوط کند، بلکه تنها مبارک سقوط کرد و این انقالب نبود؛ چرا که معنای 
انقالب این است که کامالً چیزی تغییر کند. یعنی مبارک رفت کنار، ولی آدم هاي مبارک و 
نظام مبارک کماکان باقی ماندند. وقتی که مرسی روی کار آمد، در واقع اولین مشکلش با 
این نظام و آدم هاي آن بود. خوب، چون انقالب به معنای واقعی صورت نگرفته بود، اول باید 
مرسی با این ها طرف مي شد. دوم باید مردمی را که خواسته هایی داشتند، راضی مي کرد. 
یکی از رضایت هاي مردم این بود که نظام مبارک برچیده شود و حکومت مردمی )اعم از 
جریان هاي اسالمي، ضد استکباری و ضد صهیونیستی( تشکیل شود. مرسي نظامی را 
در دست گرفت که مشکالت عدیده ای داشت؛ مشکالت اقتصادی، بازمانده هاي نظام 
سابق، فشار غرب و امریکا و بحث صهیونیسم. من بر این اعتقادم که اخوان المسلمین 
دچار یک اشتباه استراتژیک شد؛ وقتی مرسی به حکومت رسید، سراغ مطالبات اصلی 
مردم نرفت؛ مطالبات اصلی که مي توانست در بحث سیاست خارجی کمی مردم را آرام 
کند، در واقع کأن لم یکن کردن پیمان کمپ دیوید بود. من سؤالي از شما کردم که آیا برای 
شما )حماس( مذاکره با رژیم صهیونیستی همچنان خط قرمز است؟ شما فرمودید: بله. 
اخوان المسلمین به طریق اولی و به عنوان جایی که شما از آنجا رشد پیدا کرده اید، باید 
در مقابل رژیم صهیونیستی با یک دید س�ازش ناپذیری رفتار مي کرد. ولی یک اشتباه 
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استراتژیک مرتکب شد و مردم مصر و بدنه اصلی حامیان مرسی بر اساس همین اشتباه 
ریزش کردند و موقعیت مرسی در مقابل مخالفین وی که همان بازمانده هاي رژیم سابق، 
طرفداران احمد ش�فیق و عده ای از س�کوالرها و امثال آنها بودند، تضعیف شد. وقتی 
موقعیت مرسی تضعیف شد در واقع آنها جان گرفتند و بالیی بر سر مرسی آوردند که در 
نهایت توانستند به راحتی وی را از حکومت بردارند و به شکل غیر قانونی خلع و سپس 
زندانی کنند و هنوز هم که هنوز است به صورت غیر قانونی بر مسند حکومت جلوس کنند. 
در واقع خواست مردم مصر لغو کمپ دیوید و رد صهیونیسم و ارتباط با اسراییل بود و براي 
این هدف نیز مقابل غرب، صهیونیسم و پس مانده هاي مبارک و نظام او هم مي ایستادند. 
انتظار مردم از مرسي در جنگ 8روزه حمایت همه جانبه از حماس بود و نه میانجیگري 
براي طرفین؛ اما این اتفاق نیفتاد و این مردم مصر را سرخورده کرد. مردم مصر در واقع 
آن مردمي  بودند که از مرسی و دیدگاه هاي اخوان در مواجهه با استکبار و صهیونیسم و 
استبداد سرخورده شدند. این ها در نهایت منجر به این شد که چنین وضعیتی پیدا شود. 
دکتر القدوم�ی: درباره اينكه تحوالت مصر انقالب بود يا نبود، بايد بگويیم که حوادث 
مذکور در 25 ژانوي��ه در حد تعريف يك انق��الب کامل نبود و من در اين نكته با ش��ما 
متفق القول هستم؛ چرا که انقالب به معنای تغییر ريشه ای امور است. انقالب در معنای 
علمي اش نیز اين است که الكترون از مدار خارج شود و با ورود به مدار ديگر منجر به بروز 
انفجار هسته ای شود. انقالب يعنی اينكه ماهیت يك چیز به چیز ديگر تبديل مي شود؛ 
مثاًل آب به گاز تبديل مي ش��ود يا بر عكس گاز به آب تبديل مي شود. اما درباره معنای 
اصطالحی انقالب در میان مردم بايد بگويم که آيا انقالب تمام شد؟ نه؛ هنوز تمام نشده 
است. آنچه در مصر تاکنون اتفاق افتاده است، ادامه همان انقالب 25 ژانويه است. مانند 
تعقیب و گريزها، افت و خیزها. بله؛ يك سري اشتباهات اداری صورت گرفت که نیازمند 
بررسی درونی است، اما االن زمان مناسبی نیس��ت. در داخل منازعه ای که میان اسالم 
و غیر اس��الم روی مي دهد. بايد به اين مس��ئله از اين منظر نگاه کرد. اما درباره ديدگاه 
ش��ما مبنی بر لزوم لغو توافقنامه کمپ ديويد بايد بگويم که اگر در جريان آمارگیری ها 
و نظرسنجی هاي روزنامه هاي غربی قرار داشته باش��ید مي بینید که نظر مردم مصر در 
دوره قبل و بعد از انقالب فرقی نكرده است. آب و نان و البته فلسطین هم جزء اولويت هاي 
آنهاس��ت، ولی جايگاه آن فرقی نكرده اس��ت. لذا از لحاظ علمی، رهبران اخوان و دکتر 
مرسی اولويت ها را مدنظر داشتند، ولی شیوه ديگری را در پیش گرفتند. همان طوری 
که قباًل هم گفتم من قصد اعالم رضايت يا نارضايتی از دولت مصر را ندارم، بلكه حوادثی 
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را تشريح مي کنم که اتفاق افتاد. حوادث امروز ادامه همان تحوالت است که ملت مصر 
در 25 ژانويه رقم زد و اين حوادث همچنان ادامه خواهد يافت تا وضعیت طبیعی شكل 
گیرد. مصر هنوز آرامش خود را بازنیافته است. طبعاً هر کس نظری دارد. اگر بخواهیم 
درباره توافقنامه کمپ ديويد صحبت کنیم، بايد بگويیم که دولت مرسی توافقنامه گازی 
با اسرايیل را لغو کرد و نیروهای ارتش مصر را به س��ینا اعزام کرد. همه اين ها به منزله 
نقض توافقنامه کمپ ديويد بود. فقط همین مانده بود که از لحاظ سیاس��ی اعالم کند 
که توافقنامه کمپ ديويد ملغی شده اس��ت. آنها فكر مي کردند که اگر اين توافقنامه را 
به صورت سیاسی ملغی اعالم کنند، با مخالفت هاي بین المللي مواجه خواهند شد؛ لذا 
گفتند که هر چه دلمان خواست مي کنیم و ضمن لغو توافقنامه کمپ ديويد، روابط مان 
با اسرايیل را قطع مي کنیم. يك سري مس��ائلی هم مانند بحث نامه نگاری و غیره است 
که ما نمي دانیم تا چه حد صحت دارد و اگر صحت داشته باشد، ما آن را قبول نمي کنیم 
و معتقديم که يك اشتباه استراتژيك است. اما همان طور که خدمت شما عرض کردم 
اشتباهات کوچك و موردی را مي توان با در نظر گرفتن عملكرد برجسته ناديده گرفت. 
بايد اين نكته را مدنظر داشته باش��یم که دولت مرسی بیش از يك سال و نیم در عرصه 
قدرت حضور نداش��ت. در خود جمهوری اس��المی ايران، در يك س��ال نخست پس از 
پیروزی انقالب، رهبران برجس��ته ای در جنبش اس��المی ترور ش��دند و جالب اينكه 
افرادی اين ترورها را اجرا مي کردند که داعیه انقالبی داش��تند، ولی در واقع اين چنین 
نبودند. واقعیت اين است که پاکس��ازی جبهه داخلی زمان زيادی مي طلبد. در مصر از 
زمان ملك فاروق همیشه اين اقلیت بودند که تعیین تكلیف مي کردند و گروه خاصی در 
تصمیم گیری ها نقش داشتند که نماينده واقعی ملت مصر نبودند. من نمي خواهم زياد 
وارد جزئیات مسائل مصر شوم؛ چرا که شايد نیاز به تشريح و تفصیل زيادی داشته باشد، 
اما به صورت مختصر عرض مي کنم و تا جايی که ما امت اس��الم بايد به آن توجه داشته 
باشیم، مي دانم که يك جنگ همه جانبه علیه اسالم و نه اسالم سیاسی راه افتاده است؛ 
چرا که من اصطالح اسالم سیاس��ی را قبول ندارم و آن را وارداتی مي دانم. اين جنگ از 
طرف غرب علیه اسالم میانه رو آغاز شده است و در رأس اين طرف هاي مهاجم و متجاوز، 
امريكا و رژيم صهیونیس��تی قرار دارند و متأس��فانه عناصر و مزدوران صهیونیستی در 
داخل جهان عرب نیز در اين جنگ دست دارند و به آنها کمك مي کنند. امروزه من واقعاً 
از شنیدن اصطالحاتی مانند بازس��ازی محور اعتدال و میانه روی عربی تعجب مي کنم 
و نمي دانم اين اصطالح از کجا آمده است. اين اصطالح مي تواند تبعات و هزينه زيادی 
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برای ما به دنبال داش��ته باشد. معنای بازس��ازی محور اعتدال چیست؟ آيا منظورشان 
بازسازی محور اعتدال علیه جبهه مقاومت است؟ خوب، ش��ما که خودتان جزء محور 
مقاومت هستید و خواستار بازسازی محور اعتدال شده ايد، مي خواهید جبهه مقاومت را 
رها کنید و در جبهه صهیونیستی قرار بگیريد. ما بايد اين مسئله را رها کنیم که مرسی 
اينجا اشتباه کرد و آنجا اشتباه کرد. اين مس��ئله شیوه و رويكرد خاص خود را در زمینه 
گفت وگوی داخلی در درون مؤسسات اخوان دارد و من هم مثل شما معتقدم که امروز در 
داخل صفوف جريان اخوان به اين مسئله مي پردازند. زمان الزم است تا وضعیت ايده آل 
و طبیعی محقق ش��ود، اما آنچه روی داد امتحانی از سوی خداوند متعال بود تا جنبش 
اسالمی به جايگاه خود بازگردد. امروزه جنگی علیه اسالم راه افتاده است و ما مسلمانان 
در سراسر جهان اسالم بايد به اين سؤال جواب دهیم که آيا ما طرفدار اين اسالم هستیم 
يا مخالف آن؟ چطور از آن حمايت خواهیم کرد و چطور با آن مخالفت خواهیم کرد؟ اين 
سؤالی است که بايد به آن جواب دهیم. بايد اين مسائل را رها کنیم که چرا فالن اتفاق 
افتاد. اما واقعاً بايد اين مسئله را هم مد نظر داشته باشیم که نبايد مصر را تنها بگذاريم و 
شايد بهتر باشد که اين سؤالم را بدين شكل اصالح کنم که نبايد اسالم میانه رو به حال 
خود رها ش��ود؛ چرا که در معرض يك جنگ واقعی قرار دارد. ام��ا درباره انقالب مصر، 
بايد بگويم که انقالب هنوز تمام نشده است. يكی از ويژگی هاي طبیعی انقالب، کودتا 
و انقالب مستقل و جلب حمايت مردم از انقالب و تعیین رهبران و غیره همین است که 
مراحلی دارد که شايد بس��یاری از عوام آن را درک نكنند، اما اين ها مراحلی است که بر 

اساس سنت تدافع طی مي شود. 
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آوارگي در آوارگي 

مدخل 
از مجموع بيش از 5ميليون آواره فلسطيني، كشورهاي س��وريه، لبنان و اردن تعداد 
زيادي از آوارگان را در خود اسكان داده اند. مدت اين آوارگي نزديك به 65 سال است و 
آنها ظرف اين مدت طوالني از حقوق اوليه از جمله حق تعيين سرنوشت، حق آموزش، 

حق بهداشت و ساير حقوق مبنايي در عصر جديد محروم بوده اند. 
آوارگان فلسطيني اگرچه هيچ  وقت از بازگش��ت به سرزمين خود نااميد نشده اند ولي 
كشورهاي عربي نيز در هيچ دوره اي نيازهاي انس��اني و اوليه آنها را به شايستگي تقبل 

نكرده اند. 
مسائل معيشتي، بهداشتي، آموزشي در يك كش��ور بيگانه، در كنار ظلم هاي رفته از 
سوي صهيونيس��ت ها به اين ملت؛ و از س��وي ديگر دغدغه مبارزه عليه صهيونيست ها 

مشغله ذهني 65ساله اين عده است كه لحظه اي آنها را رها نمي كند. 
س��ازمان هاي بين المللي و قدرت هاي دخيل در قضيه فلسطين و معضل صهيونيسم 
نيز رسالت جهاني خود در محفاظت از اين ملت را به بدترين شكل انجام داده و به هيچ 
عنوان اميد اقدام اساسي و حمايت واقعي از آنها وجود ندارد. معامله بر سر عدم بازگشت 
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فلسطيني ها به سرزمين خود نمونه اي از اين حق پوشي در جريان سازش است. 
در اين آش��فته بازار كم لطفي، بي مهري و ظلم هاي روزاف��زون و خيره كننده در منظر 
عام افكار و وجدان جهاني، توطئه صهيونيسم جهاني عليه مقاومت در سوريه، معضلي 
دوچندان بر مصائب قبلي اين ملت گرديد كه نه فقط آوارگان فلسطيني در سوريه بلكه 

آوارگان فلسطيني لبنان و اردن را نيز متأثر از خود كرد. 
هم اكنون تمام آوراگان در س��ه كش��ور مذكور در بدترين شرايط اس��كان، معيشت، 
بهداشت و آموزش به سر مي برند. ضمن آنكه آوارگان فلسطيني در سوريه درگير آوارگي 

مضاعف شده اند. 
تبعات اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و روحي اين اوضاع اگرچه طاقت فرس��ا، مشكل 
و مايه عبرت است ولي شايد از يك منظر تهديدي براي صيهونيست ها و فرصتي براي 
فلسطيني ها به منظور بازگشت و پايان دادن به اين محنت 65ساله باشد. دردي كه اگر 
از عمق جان به اين ملت وارد شده و براي بار دوم آوارگي آنها را در پي داشته، الزم است 

اراده اي استوار و محكم مستقر گردد و براي هميشه به آن پايان دهد. 
انتفاضه آوارگان با حركت آنها به سمت مرزهاي فلسطين اشغالي ديدگاهي است كه 
در پس تشريح اوضاع فعلي آنها با اين سه مقاله مقابل، مدنظر است. اگرچه ساقط كننده 

وظيفه اعراب، مسلمانان و جهانيان در قبال اين ظلم مضاعف نيست. 
هم اكنون نزديك به نيمي از جمعيت فلسطيني ها، در آوارگي به سر مي برند. تعدادي 
كه نزديك به جمعيت يهوديان ساكن در فلسطين است و به نظر مي رسد كه براي يك 

نهضت همگاني عليه اشغالگري كافي باشد. 

فلسطینی های سوریه دوباره آواره می شوند 
»آوارگان فلسطینی در سوریه؛ نکبت دوم« 

هشام منور 
ترجمه خدیجه رسولي 

پیشگفتار 
رنج آوارگان فلسطينی در سوريه از رنج برادران سوری خود جدا نيست. اردوگاه های 
فلس��طينی به پناهگاه های امن برای افرادی تبديل ش��دند كه از زير آسياب خشونت 
گريخته بودند؛ پس از آن آواره  فلس��طينی يك بار ديگر خود را همراه با ميزبان سوری 
ناگزير به هجرت ديد كه اين هجرت يا در داخل بود و يا به چند كش��ور همسايه صورت 
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پذيرفت. با توجه به كمرنگ  شدن اختيارات و غلبه  شرايط سياسی و امدادی خاص در 
كشورهای ميزبان، اين رنج چندين برابر شد.

كميساريای عالی امور پناهندگان )UNHCR(، مس��ئوليت نظارت بر امدادرسانی 
مردم آواره  سوری را در كشورهای همسايه بر عهده دارد. در همين حال، آژانس سازمان 
ملل برای امدادرسانی و اشتغال فلس��طينی ها در خاور نزديك )آنروا(، اين وظيفه را در 
كشورهايی كه عرصه  فعاليت اين آژانس است، يعنی سوريه، اردن و لبنان، بر عهده دارد. 
اين وظيفه با توجه به قوانين وضع ش��ده، از سوی س��ازمان ملل تعيين شده است؛ اين 
آژانس بودجه  زيادي در اختيار ندارد و در واقع با مش��كل ضعف درآمدها و اتمام بودجه 

مواجه است.

آنروا در برخی از سازمان های ذيصالح، برگه ای غيررس��می، حاوی نيازهای ضروری 
را توزيع كرده كه براي عرضه به آوارگان فلسطيني مهاجر پيش بيني شده است و ارائه  

بيشتر خدمات را منوط به ميزان پاسخگويی به درخواست های امدادي، می داند.
نكته  مورد توجه و پرسش برانگيز اين است كه كشورهای اعطاكننده  كمك های مالی، به 
درخواست های كميساريای عالی در امور پناهندگان در خصوص امدادرسانی به مهاجران 
سوری، پاس��خ مثبت داده، اما در عين حال، به درخواست های آنروا توجهی نداشته اند. 
همچنين پرسش ديگری كه در اينجا مطرح می ش��ود، اين است: چرا بخشی از بودجه  
امدادی آنروا در سوريه يا بودجه  اضطراری اين آژانس تحويل داده نمی شود تا در لبنان 
و اردن مورد استفاده قرار گيرد؟ چرا از صندوق مركزی بودجه  اضطراری آژانس كمك 
نمی گيرند؟ گذشته از اين، آنروا از صدور هر گونه بيانيه يا توضيحی در خصوص ماهيت 



260
انقالب اسالمي و مسئله فلسطين

دوره سوم سال يازدهم شماره 37 و 38 پاييز و زمستان 92

خدمات ارائه شده به آوارگان مهاجر امتناع می ورزد و برای فراهم نبودن خدمات امدادی 
هيچ توضيحی نداده است.

اين پژوهش می كوشد تا درنگی بر رنج آوارگان فلسطينی در سوريه داشته باشد؛ از آغاز 
بحران سوريه تا پيش از زمانی كه آوارگان همراه با ميزبانان سوری خود، مجبور به ترک 
سوريه و مهاجرت به كشورهای همسايه شدند. همچنين عملكرد نهادهايي كه كاستن 
از آثار اين رنج ها، به آنها مربوط می شود و نحوه  تعامل كشورهای ميزبان با آوارگان جديد، 
از موارد بررسي شده در اين پژوهش اس��ت. نقش مربوط به آژانس آنروا در اين تراژدی 
جديد فلسطينی ها، به طور مستقل ارزيابی شده است كه البته اين موضوع، از نهاد های 
ديگر، سلب مسئوليت نمی كند. نهاد هايی كه بايد به وظيفه انسانی و ملی خود در قبال 

فلسطينی های آواره، عمل كنند.

پراکندگی جغرافیایی فلسطینی ها در سوریه 
سوريه در ميان كشور های عربی، از نظر تعداد آوارگان فلسطينی در خاک خود، دومين 
كشور محسوب می شود. در سال 2011، تعداد آنها طبق آنچه در آژانس آنروا ثبت شده،1 
حدود 510000 آواره بوده اس��ت. طبق آخرين آمار آژانس آنروا در اول ژانويه  2012، 
آژانس خدمات خود را به بيش از 510444 آواره  فلسطينی ارائه نموده است كه از زمان 

2 تا آن تاريخ در سوريه زندگی می كرده اند. 
اشغال فلسطين در سال 1948 

اما اين تعداد، همه  آوارگان را شامل نمی شود. گروه های ديگری نيز هستند كه به داليل 
متعدد مشخصات آنها در آژانس ثبت نشده است. برآورد های سازمان های جامعه  مدنی 
و كارگزاران كميته های بازگشت، حاكی از آن است كه تعداد حقيقی آوارگان فلسطينی 
در سوريه، چيزی نزديك به 600000 آواره بوده است. اين بدان معنی است كه آوارگان 

فلسطينی ، تقريباً 2/8درصد از كل جمعيت سوريه را تشكيل مي دهند. 
جمع كثيری از اين آوارگان در نتيجه  جنگ س��ال 1948 به سوريه آمدند؛ به طوری  
كه 85000 فلسطينی به سوريه كوچانده شدند كه اين تعداد 10درصد از كل آوارگان 
سال 1948 را تشكيل می دهد. فرآيند كوچاندن آوارگان فلسطينی به سوريه، به طور 
محدود، تا پايان نيمه  نخست دهه  پنجاه قرن پيش ادامه يافت. اين امر در نتيجه  تداوم 

1. نقشه  عرصه های فعاليتی آنروا، منتشر شده از سوی آژانس آنروا در سال 2011، به نقل از پژوهشی با عنوان 
»آوارگان فلسطينی در سوريه و انقالب س��وريه« كه در آكادمی مطالعات آوارگان ارائه شده بود. لندن، 2012- 

2011، ص 4.
2. طبق آمارهای سازمان يافته كه مبتنی بر حق بازگشت می باشند.
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اسراييل بر پيروی از سياست كوچاندن فلسطينی ها بود.1
سال های بعد، شاهد فرآيند مهاجرت جديد به سوريه بود كه در نتيجه  شرايط سياسی 
و اقتصادی، از فلس��طين يا ديگر كش��ورهای عربی صورت می پذيرفت. آنچنان كه در 
سال های 1956، 1967، 1970، 1971، 1975، 1982 و 1987 حاصل شد. اين روند 
همچنين در س��ال 2006 ادامه يافت؛ به طوری كه آوارگان فلسطينی از اردن، لبنان و 

عراق، به سوريه آمدند.
جدول شماره  1

پراکندگی آوارگان فلسطینی در مناطق مختلف سوریه2

درصد از كل آوارگانتعداد آوارگاناستان

دمشق 
ريف دمشق

حلب
درعا

255600
223800
37800
33000

42/6
37/3
6/3
5/5

حمص
الذقيه

24000
12000

4
2

حماه
قنيطره
ادلب

10200
1200
600

1/7
0/2
0/1

طرطوس
حسكه

600
600

0/1
0/1

رقه
دير الزور*

سويدا*

600
/
/

0/1
/
/

* در مناطق دير الزور و سويدا، فلسطينی هايی ساكن می باشند، اما درصد قابل توجهي 
را به خود اختصاص نداده اند.

مطالعه ای در داده های جدول، نشان می دهد كه بيشتر جمعيت آوارگان ، طبق سيستم 
اداری دولت سوريه ، در دمشق ، پايتخت س��وريه و مناطق پيرامون آن يا آنچه به »ريف 

1. پژوهش »آوارگان و مهاجران فلسطينی در سوريه«، نبيل سهلی، مركز تبليغات فلسطين: 
http://www.palestine-info.info/Arabic/qadhya/lajeoon.htm

2. پژوهشی با عنوان »جمعيت مقيم غير سوری و ويژگی های آن« ، سمير حسن و سميه سعد الدين ، منتشرشده 
در پايگاه دفتر مركزی آمار در سوريه، ص23.
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دمشق« شهرت دارد ، متمركز شده اند. به طوری كه 479400 آواره ، يعنی چيزی حدود 
80درصد از كل آوارگان ، در اين مناطق اقامت دارند. اين در حالی است كه ساير آوارگان 
در مناطق مختلف س��وريه پراكنده ش��ده اند. از درعا در مرز ه��ای اردن گرفته تا حلب 
در مرز های تركيه. تعداد اندكی از آنان نيز در منطقه  ش��رقی اقام��ت دارند كه از تراكم 

جمعيتی اندكی برخوردار است. 
آوارگان فلسطينی سوريه در 13 اردوگاه و 14 مجتمع متمركز شده اند، به طوری كه 
يك اردوگاه، در همه  امور اداری و احوال مدن��ی، كاماًل تحت اختيار هيئت كل آوارگان 
فلسطينی عرب می باش��د. طبق گزارش آنروا، اردوگاه های موجود، به دو بخش تقسيم 
می ش��وند: بخش به رس��ميت شناخته ش��ده كه عبارت از 10 اردوگاه است و بخش به 
رسميت شناخته نشده كه 3 اردوگاه را شامل می شود. با علم به اين كه از نظر نحوه  تعامل 
دولت سوريه يا آنروا با اين اردوگاه ها، تفاوتی ميان اردوگاه های به رسميت شناخته شده 
و اردوگاه های به رسميت شناخته نشده وجود ندارد. به استثنای اين كه آنروا نسبت به 
جمع آوری پسماندهای خشك در اردوگاه های به رس��ميت شناخته نشده، مسئوليتی 

ندارد. اين اردوگاه ها به ترتيب زير پراكنده شده اند:
- اردوگاه های دمشق و حومه  آن : يرموک كه از سوی آنروا به رسميت شناخته نشده 
است و بيشترين تجمع آوارگان در آنجاست، به طوری كه تعداد آنها به بيش از 144000 

آواره مي رسد. از جمله سبينه، سيده زينب، خان الشيخ، خان ذي النون و جرمانا.
- اردوگاه های حلب: نيرب؛ عين التل يا حندرات كه به رسميت شناخته نشده است.

- اردوگاه آوارگان در حمص.
- اردوگاه آوارگان در درعا؛ اردوگاه اضطراری قديم و جديد درعا؛ با علم به اين كه اين 

دو اردوگاه به هم چسبيده اند.
- اردوگاه آوارگان در الذقيه يا اردوگاه رمل كه به رسميت شناخته نشده است.

- اردوگاه آوارگان در حماه.
1. استان دمشق: شمار آوارگان فلسطينی در شهر دمشق، به استثنای اردوگاه های آن، 
تا 139239 آواره  فلسطينی برآورد می ش��ود.1 آنها در همه  محله ها و روستاهای حومه  
شهر سكونت دارند. اما در برخی مناطق بيشتر از مناطق ديگر متمركز شده اند. می توان 

اين مناطق را اين گونه دسته بندی كرد: 

1. هيئت كل آوارگان فلسطينی، 2002/12/31، اردوگاه حس��ينيه نيز مستثنی می شود، زيرا هيئت آنجا را به 
عنوان اردوگاه به رسميت نمی شناسد. 
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- ركن الدين: بزرگ ترين مجتمع های فلسطينی 
را در بر می گي��رد. تع��داد آنها در اي��ن منطقه به 
25000 آواره می رسد. آنروا در دو بعد بهداشتی و 

آموزشی به ارائه  خدمات در آنجا می پردازد.
- حی االمين: در منطقه  قديمی الشاغور، نزديك 
باب مصلی واقع ش��ده اس��ت. در دهه  پنجاه قرن 
گذش��ته، اردوگاه آليانس يا آنچ��ه اردوگاه جوره 

ناميده می شد، در اين منطقه وجود داش��ت. آنروا از نظر بهداش��تی و آموزشی در اين 
مجتمع خدمات ارائه می ده��د كه عالوه بر اين منطقه، آوارگان فلس��طينی موجود در 

مناطق مليحه، شبعا و غوطه  شرقی را نيز شامل می شود. 
- قابون: يك مجتمع بزرگ است كه بيشتر س��اكنان آن از روستاهای طنطوره و غوير 
ابو شوشه هستند و منازل اين مجتمع با منازل سوری ها مشترک است. اين مجتمع از 
ميدان عباس��يين، 3 كيلومتر فاصله دارد و آنروا در آنجا خدمات آموزش��ی و بهداشتی 

ارائه می دهد.
- برزه: يا آنچه اردوگاه حطين اطالق مي شود. مشكل چنداني ندارد و آن نيز 3 كيلومتر 

از ميدان عباسيين فاصله دارد و آنروا به آنجا خدمات ارائه مي دهد.
- جوبرو زملكا: مجتمعي است كه تنها مختص فلسطيني ها نيست؛ اغلب آوارگان در 

اين منطقه، از عشيره  زنغريه و روستاي مجيدل مي باشند. 
- دوما: مجتمعي بزرگ براي آوارگان فلسطيني است كه سوري ها نيز به طور مشترک 
در آنجا س��كونت دارند. س��اكنان اين مجتمع از مناطق صفد، الطيره و ديگر شهرها و 

روستاهاي فلسطين هستند.
- دمر: مجتمعي بزرگ براي آوارگان فلسطيني است و آنروا در آنجا خدمات بهداشتي 

و آموزشي ارائه مي دهد. 
- المزه: مجتمعي كوچك و قديمي است. آوارگاني كه اهل شهر صفد، روستاها و عشاير 

آن مي باشند در اين مجتمع سكونت دارند. 
- سعسع: مجتمعي كوچك كه در نزديكي شهر قنيطره واقع شده است. 

در اين مناطق، 17 مدرس��ه  ابتدايي و راهنمايي، 7 مركز بهداش��ت، 2 كانون بانوان و 
3 مهد كودک وجود دارند. همچنين در شهر دمشق، يك مركز آموزش فني و حرفه اي 
وجود دارد كه وابسته به آنرواس��ت. در اين مركز، حدود 870 دانشجوي دختر و پسر از 

مطالعه ای در داده های جدول، 
نشان می دهد که بیشتر جمعیت 
آوارگان ، طبق سیستم اداری 
دولت سوریه ، در دمشق ، پایتخت 
سوریه و مناطق پیرامون آن یا 
آنچه به »ریف دمشق« شهرت 

دارد ، متمرکز شده اند
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همه  اردوگاه ها و مجتمع هاي سوريه، مش��غول به تحصيل هستند. اين مركز در منطقه  
المزه واقع شده است.

2. استان درعا: شمار آوارگان فلسطيني در استان درعا به 9838 آواره مي رسد كه به 
ترتيب زير پراكنده شده اند: 

تعداد نام روستاترتیب
خانواده ها

تعداد 
مالحظاتافراد

8324625مزيريب1

2471037جلين2

77382تل شهاب3

58310سحم الجوالن4

55310طفس5

52270طبريات6

51295العجمي7

50276نوي8

47373معلقه9

46258تسيل10

42305عين ذكر11

مسراته- 12
مسراته 19-118، صيصون 7-35، حماطه 2-2816714صيصون- حماطه

2254ازرع13

21100الدلي14

1867خربه غزاله15

1587عابدين16

15104شيخ مسكين17

1164جاسم18

1056شيخ سعد19
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1067المال/ قيطه20

مليحه/ بصر 21
1062الحرير/ صيدا

1051جمله22

926كفر ناسج23

949داعل24

861يادوده/ زيزون25

738غاريه ي شرقي26

741بصري الشام27

632معريه28

532عتمان29

34كفر شمس30

31
سويدا )شهبا- 
الدور- قريّا- 

سجن(
يكتاپرستان دروزي49223

18319838مجموع

3. ساحل سوریه: طبق آخرين آماري كه در 2007/6/30 در ادارات رسمي استان الذقيه 
انجام شد، نزديك به 10448 آواره  فلسطيني در ساحل سوريه اقامت دارند كه در مناطق 

زير پخش شده اند: 

اعداد
اردوگاه 

رمل
شهر 
الذقیه

جزیره طرطوسبانیاسجبله
ارواد

مجموع

تعداد 
16387801685167362722خانواده ها

641530357033244615010448افراد
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شمار ثبت شده  آوارگان در اداره  آوارگان الذقيه تا تاريخ 2010/12/31 به ترتيب زير 
است: 

صافیتاکسبالحفهاروادطرطوسبانیاسجبلهمخیمالذقیهمنطقه

تعداد 
افراد

325367286843514881681081

تعداد 
خانواده ها

83318021629519240311

مجموع كلي ساكنان به 11691 آواره و تعداد 3129 خانواده مي رسد. 

4. استان هاي حلب، حماه و حمص: شمار آوارگان فلسطيني در استان حلب به 37800 
آواره مي رسد كه در روستا هاي حلب و محله هاي ش��هر پراكنده شده اند. تنها در شهر 
11951 آواره وجود دارند و در دو منطقه  منبج و الباب و محله هاي حمدانيه، سيف الدوله، 

صالح الدين، ميدان و ميسلون تمركز يافته اند.
شمار آوارگان فلسطينی در اس��تان حماه، 10200 آواره برآورد می شود؛ اما در شهر 
حماه اين تعداد به 6470 آواره می رسد كه در ميان 1417 خانواده  فلسطينی پراكنده 

شده اند. 
سایر استان ها: اما پراكندگی آوارگان در ديگر استان های سوريه به اين ترتيب خالصه 
می  شود: استان قنيطره 1200 آواره؛ اس��تان رقه 600 آواره ؛ استان سويدا 223 آواره، 

استان حسكه 600 آواره ؛ استان ديرالزور 178 آواره و در منطقه  قامشلی 14 آواره. 
اثر پراکندگی جغرافیایی بر آوارگان فلسطینی: اين پراكندگی جغرافيايی موجب شده 
كه آوارگان فلس��طينی در هر منطقه  س��وريه از حوادثی كه در آنجا رخ می دهد، تأثير 
بپذيرند. با وجود وابستگی كلی هر فلس��طينی آواره و احساس سرنوشت مشترک، اين 
امر مانع از ايجاد احساس وابستگی به يك منطقه نمي شود. اين وابستگي در هر منطقه 
نسبت به منطقه  ديگر متفاوت است. اين پديده همراه با ضعف تأثير كار گروهی و ملی، 
برای آوارگانی كه خارج از اردوگاه ها و مجتمع ها زندگی می كنند، بيشتر از ديگران جلوه 

می كند.
با مرور زمان و نقش روابط گوناگونی كه از رابطه  خانوادگی در نتيجه خويشاوندی گرفته 
تا روابط كاری و تحصيلی را شامل می شود، همه  اين عوامل موجب شده كه آوارگان به 
اندازه  وابستگی خود به سرنوشت فلسطين، به سرنوشت سوريه نيز تعلق خاطر پيدا كنند. 
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اين امر در ميزان واكنش آنها نسبت به مسائل سوريه تأثيرگذار بوده است.

هیئت ها و سازمان های مربوط به آوارگان فلسطینی در سوریه
آوارگان فلسطينی سوريه در مقايسه با اوضاع افراد مش��ابه خود در كشورهای عربی 
همسايه، وضعيتی نسبتاً »خوشايند« دارند. اما با وجود اين وضعيت »خوشايند«- اگر 
اين تعبير جايز باشد- آنها با وظايف غيرمقرر بر آوارگان فلسطينی در كشورهای ديگر، 
مانند خدمت اجباری سربازی مواجه هستند كه آنها را در معرض »سلطه«ی سياسی و 

سازمان يافته بزرگی از سوی قدرت حاكم قرار می دهد.
امور آوارگان فلسطينی سوريه از طريق دو هيئت اصلی ساماندهی می شود: نخستين 
مورد، نماينده  كش��ور ميزبان اس��ت كه همان »هيئت كل آوارگان فلس��طينی عرب« 
می باشد و وظيفه آن در درجه  نخست، اداری- سازمانی اس��ت و دومين مورد نماينده 
سازمان ملل است كه عبارت است از »آژانس س��ازمان ملل برای امدادرسانی و اشتغال 

فلسطينی ها در خاور نزديك )آنروا(« كه وظيفه  آن در درجه  نخست، امدادی است.
1. هیئ�ت کل آوارگان فلس�طینی عرب: اي��ن هيئ��ت در 25/ 1949/1 تحت عنوان 
»س��ازمان كل آوارگان فلس��طينی عرب« تأس��يس ش��د. اين ن��ام، بعده��ا در تاريخ 
1974/2/15 به موجب يك آيين نامه اصالح ش��د و به »هيئت كل آوارگان فلسطينی 
عرب«، تغيي��ر نام داد. هدف اين هيئت چن��ان كه در پايگاه اينترنتی خود ش��رح داده 
است، »ساماندهی به امور آوارگان فلسطينی عرب، حمايت، تأمين نيازهای گوناگون، 
ايجاد مشاغل مناسب برای آنان و پيشنهاد تدابيری برای تثبيت اوضاع آوارگان در حال 
و آينده«1 می باش��د. اين هيئت نقش مهمی در ابعاد اداری، تش��كيالتی و آرشيو دارد، 
اما نقش امدادی و آموزشی آن ضعيف اس��ت. اين هيئت نه تنها تحت سيطره  دولت و 
دستگاه های آن است، بلكه به مثابه  يكی از ابزارهای حكومتی نيز می باشد كه از طريق 
وزارت كار و امور اجتماعی، زير مجموعه  نخست وزيری قرار می گيرد. در نتيجه مواضع 
آن از چارچوب موضع رسمی نظام سوريه خارج نيست. اين هيئت از طريق بيانيه ها يا 
پايگاه اينترنتي خود، اين مواضع را بازگو نموده است. به عنوان مثال در 25 مارس 2012، 

بيانيه ای منتشر كرد كه در آن آمده است: 
از سوی تمامی كاركنان هيئت كل آوارگان فلسطينی عرب و نهادهاي 

1. پايگاه رسمی هيئت كل آوارگان فلسطينی عرب بر روی اينترنت:
http://www.gapar.net/ar/index.html
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آن، اين جنايات تروريس��تی مرتد را به شدت تقبيح و محكوم می كنيم 
و تجديد پيمان می كنيم كه س��ربازان وفاداری برای س��وريه  عروبت و 
مقاومت به رهبری فرمانده خط حزب و ملت م��ا جناب رئيس جمهور 
دكتر بشار اس��د، باقی بمانيم و خون و جان خود را در راه سوريه  بزرگ 
تقديم می كنيم. ميهني كه به زودی اين جنگ جهانی برافروخته شده 
عليه خود را نابود خواهد كرد، چنان كه در گ��ذر تاريخ نيز همين گونه 
بوده اس��ت و پرچم های عروبت، ش��رف و مقاومت در آس��مان سوريه 

برافراشته خواهد ماند.1 
2. آژانس سازمان ملل برای امدادرسانی و اشتغال فلسطینی ها در خاور نزدیک )آنروا(: 
اين آژانس با قطعنامه  302 صادره از مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 1949/12/8 

تأسيس گرديد.
اين قطعنامه ح��اوی اين مطل��ب بود كه آن��روا ب��ه آوارگان فلس��طينی كمك های 
بشردوستانه ارائه نمايد، تا زمانی كه به يك راه  حل عادالنه برای مسئله  خود برسند. اين 

آژانس كار خود را در تاريخ 1950/5/1 آغاز كرد. 
آنروا امدادرسانی به آوارگان را در عرصه های مختلف فراهم نموده است و به جنبه های 
آموزش��ی، بهداش��تی و خدمات اجتماعی اهتمام می ورزد. اين آژانس هيچ گونه نقش 
سياسی را ايفا نمی كند و فعاليت خود را منحصر به جنبه  امدادی نموده و در حيطه  كار 
خود، حمايت از آوارگان را بر عهده نگرفته اس��ت. نهايت كاری كه آژانس در اين راستا 
می تواند انجام دهد، ارس��ال گزارش به س��ازمان ملل متحد و درخواست فراهم  كردن 

حمايت از كشورهای ميزبان برای آوارگان است. 
آنروا در مجموع 118 مدرس��ه را اداره می كند كه همه  آنها با نظام دو شيفتی فعاليت 
می كنند و يك مركز آموزش فنی و حرفه ای نيز به اين تعداد افزوده می شود. آنروا خدمات 
مراقبت های بهداش��تی را از طريق 23 مركز مراقبت بهداش��تی اوليه، فراهم می كند. 
همچنين بر 5 مركز تأمين  اجتماعی و 5 مركز جه��ت برنامه های زنان نيز نظارت دارد. 
اين مدارس و مراكز به طور پراكنده در اردوگاه ها و مجتمع های فلسطينی وجود دارند 

كه اين اطالعات طبق آمار سال 2010 می باشند.2 
پيش از آغاز بحران سوريه ، آنروا وضعيت سوريه را »يك محيط سياسی دارای ثبات« 

1. اين بيانيه در روزنامه  الفداء، روزنامه رسمی سوريه در تاريخ 26 مارس 2012 منتشر شده بود.
2. پايگاه رسمی آژانس آنروا، صفحه منطقه  سوريه:

http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=100
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توصيف می كرد كه اين ويژگی با توج��ه به وضعيت ثبات 
سياسی نسبی در آنجا استنباط شده بود. اما شعله ور شدن 
سريع حوادث، بر فعاليت اين آژانس و توانايی آن در ارتباط 
با شعبه های فرعی در استان ها س��ايه افكند و خدماتی كه 
آنروا در برخی مناطق ارائه می داد، تحت تأثير قرار گرفت؛ 
به ويژه در مناطقی كه »ملتهب« به شمار می رفت؛ اين امر 
در نتيجه  دشواری رسيدن به آن مناطق با توجه به عمليات 

نظامی بود. بارقه های اين تأثيرپذيری زمانی بود كه دولت سوريه عملياتی را عليه شهر 
درعا آغاز كرد و پس از آن دستيابی به شهر درعا مشكل ش��د. در نتيجه آنروا در تاريخ 

9 مه 2011، ارائه  خدمات به آوارگان فلسطينی شهر درعا را به حالت تعليق در آورد.1
آنروا معموالً در امور سياسی كشورهايی كه در قلمرو آنها فعاليت دارد، دخالت نمی كند 
و تنها به اين بسنده می كند كه هر يك از طرف ها را به آرامش دعوت كند و گزارش هايی 
را از اوضاع جاری به سازمان ملل ارس��ال نمايد. از جمله  آنها بيانيه  صادره در خصوص 
اوضاع سوريه در تاريخ 9 ژوئن 2011 است. در اين بيانيه آمده است كه »كميسر عالی 
آنروا در پی زيان های جانی و صدماتی كه آوارگان فلس��طينی سوريه در خالل حوادث 
اخير در معرض آن قرار گرفته اند، اندوه عميقی را احس��اس می كن��د ]...[ و اين آژانس 
]آنروا[ قاطعانه همه  جناح ها را به آرامش و خويش��تن داری فرا می خواند و از همه  افراد 
ذيربط دعوت می كند كه به نحو مطلوب و به موجب حقوق بين الملل، پاس��دار قداست 
زندگی بشری باشند تا از سالمت و كرامت همگان حمايت شود و تضمينی برای پرهيز 

از زيان های جانی بيشتر باشد.«2
همچنين سخنگوی رسمی آنروا، كريستوفر گانز در تاريخ 14 آگوست 2011 بيانيه ای 
صادر كرد كه در آن نگرانی شديد آژانس را نسبت به برخی گزارش ها ابراز كرده بود. اين 
گزارش ها حاكی از »ش��ليك های فراوان نيروهای امنيتی سوريه به داخل اردوگاه های 
آوارگان فلس��طينی در محله  رمل و مناطق حوم��ه  آن در الذقيه« ب��ود؛ همچنين به 
كارگيری زور عليه غيرنظاميان را محكوم كرده و از نيروهای س��وری خواس��ته بود كه 
تا حد ممكن خويش��تن داری ورزند و تقاضای گشوده  شدن عرصه در مقابل كمك های 
انسان دوس��تانه را مطرح كرده بود تا بتواند به ش��كل س��ريع و آس��ان به مجروحان و 

1. بيانيه  صادره از سخنگوی رسمی آنروا، كريستوفر گانز، در تاريخ 9 مه 2011.
2. بيانيه  صادره از آنروا در خصوص اوضاع سوريه در تاريخ 9 ژوئن 2011.

آوارگان فلسطیني اگرچه 
هیچ  وقت از بازگشت 
به سرزمین خود ناامید 
نشده اند ولي کشورهاي 
عربي نیز در هیچ دوره اي 
نیازهاي انساني و اولیه 
آنها را به شایستگي تقبل 

نكرده اند
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آسيب ديدگان، كمك نمايد. 
قابل ذكر است كه آنروا، ميان خانواده های فلسطينی در اردوگاه رمل ، كمك های مالی 
فوری توزيع كرده بود كه اين امر پس از آغاز دوب��اره  فعاليت آژانس، در پی ورود ارتش 

سوريه به منطقه  رمل جنوبی بود؛ جايي كه اردوگاه در آنجا واقع شده است.
آن گونه كه به نظر می رسد، تعامل آنروا با رويداد ها در حيطه رسالت كلی آن يعنی امداد 
به آوارگان است. از اين رو تجاوز به آنان را محكوم می كرد و در عين حال تقاضا داشت كه 
با آزادی و بدون هيچ محدوديتی فعاليت خود را همچنان ادامه دهد و تنها از اين طريق 

بود كه دربار ه  بحران سوريه سخن  می گفت. 
با وجود آن كه آنروا برای حمايت از آوارگان، نيروي مادي ندارد، اما به واسطه  نيروی 
نرمی كه از آن برخوردار است- اين كه يك س��ازمان بين المللی وابسته به سازمان ملل 
می باشد- تبديل به پوششی برای فلسطينی ها شده اس��ت؛ به ويژه برای كسانی كه در 
اردوگاه ها سكونت دارند. از اين رو اردوگاه های فلسطينی بيش از هر مكان ديگری ، امن به 
شمار آمدند و اين همان چيزی بود كه موجب شد خانواده های سوری ساكن در مناطقی 
كه عمليات نظامی در آنها انجام می شد، به اردوگاه ها پناه بياورند؛ چنان كه در حمص، 

حماه، درعا و الذقيه به وقوع پيوست.

رنج آوارگان فلسطینی سوریه در مسیر منتهی به آوارگی جدید
آوارگان فلسطينی س��وريه در مقابل بحران سوريه، به اصل »بی طرفی« مثبت پايبند 
بودند و اردوگاه های آنان پذيرای مهاجران س��وری ش��د- دقيقاً در مناطق مورد نزاع و 
درگيری مانند درعا، حمص، الذقيه، ريف دمشق و دمشق- به طوری كه شمار ساكنان 
اردوگاه های فلسطينی در برخی موارد تا س��ه يا چهار برابر افزايش يافت؛ به طور مثال 
در اردوگاه يرموک وضع به همين منوال است. با وجود همه  اين ها و با توجه به نزديكی 
اردوگاه ها به مركز شهرهای سوريه، دامنه  آتش و خش��ونت مقابله ها به سرعت به اين 
اردوگاه ها رسيد كه ابتدا از درعا و حمص آغاز شد و سپس به اردوگاه يرموک در دمشق 

رسيد.
اردوگاه هايی كه آزادانه انتخاب شده بودند تا پناهگاهی امن برای آوارگان و مهاجران 
سوری باشند. كسانی كه از ويرانی های خش��ونت و درگيری خونين گريخته بودند؛ اما 
همين اردوگاه ها به مناطق تنش، درگيری، مبارزه و تعقيب تبديل شدند و در بسياری 
از اردوگاه ها و مناطق س��وريه، ده ها ش��هيد به جا ماندند. آمارهای متناقضی در تعيين 
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تعداد آنها وجود دارد؛ به طوری كه تا زمان تدوين اين پژوهش در اواسط اكتبر 2012، 
تعداد آنها ميان 400 تا 500 شهيد متغير بوده است؛ عالوه بر هزاران مجروح غير نظامی، 
اورژانس��ی و پزش��كانی كه طی بحران كنونی مورد هدف قرار گرفتند. همين امر باعث 
شد كه خروج از اردوگاه ها برای صد ها خانواده  فلسطينی به بهترين گزينه تبديل شود. 
كافی اس��ت كه هر پژوهش��گری از مركز مهاج��رت و گذرنامه های س��وری مختص 
فلس��طينی ها در منطقه  عين الكرش و در دل پايتخت ديدن كند تا دريابد كه موجی از 
خانواده های فلسطينی قاطعانه تصميم گرفته اند از سوريه خارج شوند و به كشورهای 
همسايه يا دورتر مهاجرت كنند. اين امر، در مقابل موج عظيم مهاجرت ها، ناقوس خطر 
را به صدا در می آورد؛ مشابه چيزی كه حضور مردم سوريه در كشورهای همسايه با آن 
آشناست. اما يك تفاوت اساس��ی و مهم وجود دارد كه عبارت است از نحوه تعامل اين 
كشورها با آوارگان فلسطينی مهاجر از س��وريه طبق معيارهای شديد و سختگيرانه كه 
در بيشتر مواقع، توافق های امنيتی را می طلبد. مثاًل مدت اقامت بيش از يك ماه مجاز 
نيس��ت كه البته در آغاز بحران اين مدت از يك هفته تجاوز نمی ك��رد؛ لبنان مصداق 
چنين وضعيتی اس��ت ؛ يا اين كه كاماًل مانع از ورود فلس��طينی ها می ش��وند؛ حتی به 
اردوگاه هايی كه برای آوارگان برپا شده اند و به طور آشكار رفتاری خصمانه را با آنان در 
پيش می گيرند؛ تا آنجا كه اين آوارگان ناگزير می شوند از طريق مرزها و گذرگاه های غير 
قانونی بازگردند. افراد گريزان از مناطق درگيری نيز همين راه ها را در پيش می گيرند 

كه در اردن، وضعيت همين گونه است.
شايان ذكر است كه بيشترين رويكرد مهاجرت فلسطينی ها به سوی لبنان و اردن بوده 
كه اين امر با توجه به نزديكی جغرافيايی و خانوادگی با اين دو كشور است. آنروا، تعداد 

اردوگاه يرموک در روزهاي اخير



272
انقالب اسالمي و مسئله فلسطين

دوره سوم سال يازدهم شماره 37 و 38 پاييز و زمستان 92

5000 آواره  فلسطينی از سوريه را در هر يك از كشورهای اردن و لبنان ثبت كرده است. 
از آنجا كه اين دو كشور برای تعداد كثيری از آوارگان فلسطينی، وطن محسوب می شود، 
گروه های جديد آوارگان تبديل به يك معضل سياسی شده اند و در ميان فلسطينی ها، 

اين احساس به وجود آمده كه به طور ناعادالنه با آنها رفتار می شود. 

آوارگان فلسطینی در سوریه 
»بعد از شش دهه آوارگی، خروج به سوی یک آوارگی جدید «

کابی جمال 
ترجمه خدیجه رسولي 

آوارگان فلسطينی از شش دهه و اندی پيش، گروه گروه به سوريه آمدند، جايی كه در 
دو سطح رسمی و مردمی با نهايت خوشرويی مورد استقبال قرار گرفتند و فلسطينی ها 
در آنجا تا حدود زيادی رنگ ثبات و اس��تقرار را ديدند. اما پس از انفجار بحران سوريه 
در مارس سال 2011، همه چيز در زندگی آنها دگرگون شد. اردوگاه ها و مجتمع های 
فلسطينی به سياست نظاره گری و خويشتن داری پايبند بودند. همين امر فلسطينی ها 
را هر چند برای مدتی كوتاه، از بازتاب های اين بحران به دور نگه داشته و اجازه داده بود 
كه اين مكان ها به پناهگاه های نسبتاً امنی برای صدها هزار شهروند سوری تبديل شوند. 
شهروندانی كه از شهرها و روستاهای سوريه به آنجا كوچ كرده بودند تا از زير فشار اين 
درگيری بگريزند. همين درگيری ها آنان را از ش��هروندان حكومت به مهاجران ساكن 
در اردوگاه های آوارگان تبديل كرده بود. اما به دنبال آغاز ماه ژوئيه سال جاری، اوضاع 
كاماًل وارونه شد. از يك سو مجتمع ها و اردوگاه های فلسطينی- به ويژه آنها كه در حومه  
پايتخت سوريه، دمشق واقع ش��ده بودند- عهده دار اسكان نيمی از مهاجران سوری در 
داخل اراضی سوريه شدند. در نتيجه  انتقال درگيری به مناطق فلسطينی نشين، آوارگان 
فلس��طينی يك بار ديگر خود را ناگزير ديدند كه راه حل جدي��دی را برای آوارگی خود 
بيابند و اين بار روانه  لبنان ش��دند. در بزرگ ترين موج هجرت ها كه از زمان آش��فتگی 
اوضاع در سوريه ثبت شده است، 30000 آواره  سوری در روز 16 ژوئيه  ماه گذشته )سال 
2012(، وارد لبنان شدند. در ميان آنها 650 خانواده  فلسطينی- سوری وجود داشتند 
كه اغلب آنان از حومه  ش��هر دمش��ق به ويژه اردوگاه يرموک و محله های حجراالسود، 
تضامن و ميدان آم��ده بودند. به اي��ن ترتيب روز ب��ه روز بر تع��داد خانواده های آواره  
فلسطينی- سوری افزوده می شد. كسانی كه به دنبال امنيت بودند و همگی می خواستند 



27
3

گي
آوار

در 
ي 

ارگ
آو

92
ن 

ستا
 زم

ز و
ايي

 پ
38

3 و 
ه 7

مار
 ش

هم
ازد

ل ي
 سا

وم
ه س

دور

معنای زندگی در اردوگاه های آوارگان فلسطينی در كشور لبنان را تجربه كنند.

خروج از سوریه به سوی دیگر مناطق مجاور... به سوی لبنان
فلسطينی های سوريه در محاس��بات خود هيچ گاه امكان مهاجرت دوباره از سوريه را 
به خارج از مرزهای اين كشور در نظر نگرفته بودند. اما عواملی كه فلسطينی ها را وادار 
به اين كار كرد، سهمگين تر از آن بودند كه بتوان تحمل كرد. داليل اصلی اين امر، حول 
س��ه محور می چرخند: عدم امنيت پس از انتقال درگيری ها به محله ها و اردوگاه های 
فلسطينی نش��ين؛ گرانی فاحش در نتيجه  كمياب شدن كاالهای اساسی؛ درصد باالی 
بيكاری و عدم امكان دستيابی به شغل در نتيجه  تداوم بحران در سوريه كه بيش از دو 

سال و نيم ادامه يافته است.

عوامل تعیین کننده  پراکندگی فلسطینی ها در لبنان
آن دسته از آوارگان فلسطينی كه از اردوگاه يرموک و محله های مجاور آن آمده بودند، 
ابتدا به س��وی منطقه ی »بقاع« رفتند كه اين رويكرد با توجه به نزديكی جغرافيايی و 
رابطه  خويشاوندی با خانواده های فلسطينی در لبنان بود. اين افراد ميان اردوگاه الجليل 
)واول( در بعلبك، ش��هرک های لبنانی در بقاع االوسط مانند سعد نايل، تعلبايا، المرج، 
قب الياس و ش��توره پخش ش��دند. الجليل، در اصل اردوگاهی كم مساحت است كه از 
ساختار بزرگی تشكيل شده است. اين اردوگاه در گذشته يك پادگان نظامی فرانسوی 
بود و چند خانه به طور پراكنده پيرامون آن را گرفته بودند. س��اكنان اين اردوگاه ناچار 
ش��دند، پذيرای 300 خانواده  فلسطينی مهاجر از سوريه ش��وند. در شمال لبنان، عدم 
اتمام عمليات بازسازی اردوگاه نهرالبارد و تنش های مكرر امنيتی در شهر طرابلس، مانع 
از آن شد كه اردوگاه مذكور، ميزبان شمار بيش��تری از خانواده های آواره باشد و بيشتر 
س��نگينی بار ميزبانی از اين خانواده ها بر دوش اردوگاه بداوی افتاد كه 300 خانواده را 
پناه داده اس��ت. در عين حال اين اردوگاه تاكنون پذيرای حدود 5000 آواره از اردوگاه 
نهرالبارد بوده است؛ عالوه بر ساكنان قبلی آن كه ش��مار آنان به بيش از 12000 آواره  
فلسطينی می رسيد. بيروت برای بيش��تر خانواده های آواره تنها يك راه گذر بوده و نه 
بيشتر. اين امر به دليل هزينه های باالی معيشتی و افزايش اجاره بهای ماهانه می باشد 
كه خانواده های آواره قادر به پرداخت آن نيستند. از اين رو حدود يك سوم از خانواده های 
آواره )700 خانواده از كل 2124 خانواده  ثبت شده( روانه  جنوب بيروت شده و به طور 
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كلی به اردوگاه ها و مجتمع های فلسطينی در اطراف شهرهای صيدا، صور و منطقه  اقليم 
الخروب روی آورده اند.

گزارش زير،1 چگونگی توزيع آوارگان فلسطينی مهاجر از س��وريه را، در اردوگاه ها و 
مجتمع های فلسطينی گوناگون و همچنين ديگر مناطق لبنان نشان می دهد. 

منطقه  صیدامنطقه  بیروت

394 خانوادهاردوگاه عين الحلوه98خانوادهاردوگاه برج البراجنه

80 خانوادهصيدا البلد125 خانوادهاردوگاه شتيال

71 خانوادهاردوگاه ميه و ميه34 خانوادهاردوگاه مار الياس 

85 خانوادهاقليم الخروب257 خانوادهمجموع

360 خانوادهمجموع

منطقه  طرابلس

منطقه  بقاع225 خانوادهاردوگاه بداوي

290 خانوادهاردوگاه الجليل )واول(177 خانوادهاردوگاه نهر البارد

312 خانوادهبقاع االوسط402 خانوادهمجموع

منطقه  صور

127 خانوادهاردوگاه برج شمالي

33 خانوادهاردوگاه البص

36 خانوادهاردوگاه رشيديه

37 خانوادهاردوگاه هاي شبريحا ، معشوق و جل البحر 

233 خانوادهمجموع

جمع كل در سراسر لبنان: 2124 خانواده 

1. اين گزارش را كميته های مردمی فلس��طينی در لبنان تهيه كرده اند كه در 2012/9/24 منتشر شده است. 
هنگام بازنگری اين گزارش توسط سردبير كميته ها »ابو اياد شعالن« در 7 نوامبر، هنوز آمار جديدی منتشر نشده 

بود و علت آن طبق اين منبع، به تعداد محدود خانواده هايي كه بعد از اين تاريخ آمده اند، باز مي گردد. 
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وضعیت انسانی اردوگاه ها و چالش هاي آوارگي جدید
وضعيت انس��انی در اردوگاه ها، دير زماني اس��ت كه تبديل به يك بار سنگين شده و 
زندگی روزمره  آوارگان فلس��طينی لبنان را تحت فش��ار قرار داده است. مهاجرت اخير 
خانواده هاي فلسطيني از س��وريه ، چالش های بيش��تری را در زمينه هاي گوناگون بر 
آنها تحميل كرده اس��ت. اردوگاه هايي كه ناگزير به اسكان اين خانواده ها شده اند ، خود 
فرسوده اند و طي شش دهه ، با انبوهی از مشكالت مواجه بوده اند. اين مشكالت با عقب 
ماندن طرح  هاي زيرس��اختي آغاز مي ش��ود؛ طرح هايی كه همگام با رش��د روزافزون 
جمعيتي ، نوسازی نشده اند. نبود ش��رايط مناسب بهداش��تي ، محيطي و آموزشي در 
اغلب سكونت گاه ها نيز يكي ديگر از اين مش��كالت است كه به مجموعه اي از مشكالت 
اقتصادي ختم نمي شود بلكه تعدادي از قوانين لبنان نيز در وخامت اين وضعيت سهيم 
بوده اند. اين قوانين آوارگان فلسطيني را از شرايط يك زندگي معمولي محروم مي كند 
كه از مهم ترين آنها تنگ كردن عرصه  فرصت هاي شغلي است. با توجه به اهمال سه نهاد 
مسئول- جامعه  بين الملل از طريق آژانس آنروا، سازمان آزادي بخش و عالوه بر آنها دولت 
لبنان- در پاسخگويي به نيازهاي اين آوارگان، همه ي اين عوامل، موجب شده كه جامعه  
فلسطيني لبنان در تعامل با هرگونه بحران اضطراري از اين دست، آمادگي نداشته باشد 
كه در گذش��ته چنين وضعيتي طي بحران اردوگاه نهر البارد در سال 2007 به وضوح 
مشاهده شده بود؛ به طوري كه مهاجرت بيش از 40000 آواره  آن اردوگاه، بازتاب های 
بشری گسترده ای داشت. همين امر در كنار بحران اضطراري جديد، نشان دهنده نياز 

كنوني به يك جمعيت اضطراري فلسطيني است تا به طور دائم در لبنان فعال باشد.

لبنان، سازمان آزادي بخش  بین المللي دولت  از هیئت هاي  تعامل هر یك 
فلسطین و جامعه  مدني با چالش هاي آوارگي فلسطیني های سوریه در لبنان 

چگونه است؟
هيئت ها و طرف هايي هستند كه يا در اين رابطه مسئوليتی دارند يا به طور فعال، اوضاع 
آوارگان فلسطيني سوريه را پيگيري مي كنند كه اعم از هيئت هاي بين المللي و محلي 

مي باشند و عبارت اند از:
- جامعه  بين الملل كه آژانس آنروا نماينده  آن است و طبق مأموريت واگذارشده به آن 
از طريق كميسياري عالي سازمان ملل در امور پناهندگان، مسئول پيگيري امور آوارگان 

فلسطيني در لبنان و سوريه مي باشد. 
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- دولت لبنان، از طريق هيئت عالي امداد و انجمن گفت وگوي لبنان- فلسطين.
- سازمان آزادي بخش فلس��طين كه از دو طريق به اين امر می پردازد: يكی از طريق 
هيئت هماهنگي كه متشكل از گروه هاي فلسطيني است و ديگری از طريق گروه هاي 
پيگيري كه نشئت گرفته از كميته هاي مردمي فلسطين در اردوگاه هاي لبنان می باشند. 

- جامعه  مدني و داخلي فلسطيني و لبناني و برخي سازمان هاي عربي و بين المللي. 
به منظور همسو نمودن تالش ها ميان طرف هاي ذيربط، يك كميته  هماهنگي مركزي 
تشكيل شده كه شامل اين ارگان ها مي باش��د: آژانس آنروا، سفارت فلسطين در لبنان، 
كميته هاي مردمي وابسته به سازمان آزادي بخش فلسطين، كميته هاي مردمي وابسته 
به نيرو هاي هم پيمان فلسطيني ، عالوه بر تعدادي از سازمان هاي جامعه  مدني فلسطين.

نقش آژانس آنروا 
در اينجا پيش از آن كه به نحوه  عملكرد آژانس آنروا و ارائه  خدمات به آوارگان فلسطيني 
مهاجر از سوريه بپردازيم ، بايد به اين نكته اشاره كنيم كه سخنگوي آنروا، كريس گانز، 
در 12 مه 2011 اعالم كرده بود كه خدمات اين آژانس براي فلس��طيني هاي سوريه به 
حالت تعليق در آمده و اين امر پيش از آغاز مهاجرت فلس��طينی های سوريه به لبنان، 
باری اضافه را بر دوش آنان نهاد. آنروا در آوريل 2012 يك فراخوان بين المللي را اعالم 
كرده بود تا مبلغ 54 ميليون دالر امريكا را جمع آوري نموده و آنها را در جهت پوش��ش 
 دادن عمليات امدادي براي آوارگان فلسطيني مهاجر داخل س��وريه و آوارگاني كه به 
اردن و لبنان رفته بودند، به كار گيرد. اين كار با هدف ارائه  كمك هاي غذايي ، پزشكي و 
آموزشي عالوه بر بهبود زيرساخت ها از جمله سالمت محيطی انجام پذيرفت. اين طرح 
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همچنين ، ايجاد مكان هايي برای اسكان آوارگان را نيز مدنظر قرار داده بود. از اين مبلغ ، 
8 ميليون دالر به آوارگان فلسطيني مهاجر از سوريه به لبنان اختصاص يافت و آژانس 

تا ماه اكتبر موفق به دريافت تنها 250000 دالر گرديد.
دفاتر آژانس در مناطق گوناگون ، ابتدا به تهيه   فهرست هايي از خانوار هاي فلسطيني 
مهاجر از سوريه همت گماشتند. بدين منظور آن دسته از فلسطيني ها كه براي استفاده 
از خدمات درمانگاه ه��اي آژانس در لبن��ان مراجعه مي كردند ، مورد سرش��ماري قرار 
گرفتند و نتيجه آن با فهرست هاي آژانس در سوريه مقايسه شد. سپس اين فهرست ها 
با فهرست هاي ديگري مقايسه ش��دند كه كميته هاي مردمي فلسطين آنها را با هزينه  
سفارت فلس��طين در لبنان ، آماده كرده بودند. آژانس اقرار كرده كه نه از بعد مالی و نه 
از بعد عملياتی آمادگی برخورد با اين مشكل را نداشته ، اما به سرعت در جهت تسهيل 
دس��تيابی اين افراد به خدمات بهداشتی اقدام كرده اس��ت؛ به طوری كه از نظر امكان 
دستيابی به اين خدمات، مانند يك آواره  فلسطينی در لبنان با آنها رفتار شد. در نتيجه  
فراخوان امدادی ك��ه آژانس آن را اعالم ك��رده بود، مبلغی معادل چه��ار ميليون دالر 
به دس��ت آمد كه در پاس��خ به نيازهای روزافزون در درمانگاه ها، آن مبلغ به نوس��ازی 
داروخانه ه��ا اختصاص يافت. همچنين س��هميه هايی ش��امل لوازم آش��پزخانه ، لوازم 
بهداش��تی و ديگر ملزومات خانواده های آواره، تأمين گرديد؛ اما هنوز نيازهايی بسيار 
گسترده تر از امكانات وجود دارند. در كنار چالش هايی كه با آمدن فصل زمستان تحميل 
می شوند، احتمال افزايش شمار آوارگان با توجه به پيچيدگی روزافزون بحران سوريه 

نيز وجود دارد.
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در رابطه با آموزش، آنروا مدارس خود را برای ثبت  ن��ام و تحصيل فرزندان افراد آواره 
از سوريه گشوده اس��ت؛ اما مالحظه شده كه با شروع س��ال تحصيلی، هيچ يك از آنها 
برای ثبت  نام مراجعه نكرده و در دوره های بعدی تعداد بسيار محدودی از آنها ثبت  نام 
كرده اند. يكی از داليل خودداری آنها از ثبت  نام، اختالف ش��يوه تدريس مورد پيگيری 
در هر يك از كشورهای سوريه و لبنان است. بحران اقتصادی كه به دنبال خود بسياری 
از خانواده ها را دچار رنج و عذاب نموده ، موجب بازگشت بسياری از آنها به سوريه شده 
است ؛ به ويژه اين كه با آغاز سال تحصيلی ، مدارس آنروا در سوريه نيز شروع به فعاليت 
نمودند. آنروا معتقد است كه مدارس آن در لبنان ، می  تواند تمامی دانش آموزان آواره را 
در خود بگنجاند كه اين امر با ايجاد كالس های جداگانه برای اين دانش آموزان و با در نظر 
گرفتن اصالح شيوه  درسی ميسر است؛ اما همه  اين ها منوط به پاسخ جامعه  بين الملل 

به فراخوان تأمين بودجه  صندوق اضطراری است.
منابع آژانس برای پوشش  دادن نياز فلسطينی های سوريه ، با عدم مشاركت اقتصادی 
جامعه  مدنی فلسطين مواجه شده اند. ولی مهم تر از آن ، عدم اهتمام رسانه های محلی 

يا عربی برای برجسته  كردن اين وضعيت اسفبار ، در مقابل تالش رسانه ای غرب است.

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان
طبق حق��وق بين الملل و طب��ق تعريف كميس��اريای عالی س��ازمان مل��ل در امور 
پناهندگان ، عن��وان »آواره« بر هر فردی اطالق می ش��ود كه از مرز های كش��وری كه 
در آن سكونت داشته  ، خارج ش��ده و به يكی از كشورهای همس��ايه مهاجرت كند كه 
اين مهاجرت در نتيجه  تنش های به وجود آمده در خاک كش��ور نخس��ت می باش��د. 
اما اين تعريف با وضعيت آوارگان فلس��طينی كه از س��وريه به لبن��ان و اردن مهاجرت 
كرده اند، منطبق نيس��ت. از اين رو با توجه به وضعيت جديد اين آوارگان ، كميس��اريا 
آژانس آنروا را ، طبق اختيارات واگذارش��ده به اين آژانس ، نه��ادی می داند كه مجاز به 
رسيدگی به امور آنان است. نخس��ت به اين دليل كه آنها فلسطينی هستند و دوم آنها 
به كشورهای ديگری نقل مكان كرده اند كه مشمول فعاليت های آژانس واقع می شوند. 
يعنی كميساريا، فلسطينی های سوريه را با سوری هايی كه به همان كشور ها مهاجرت 
كرده اند، برابر نمی داند. اما در مقابل، كميساريا به آن دس��ته از فلسطينی های سوريه 
كه به تركيه مهاج��رت كرده اند، اهتمام ورزيده اس��ت ب��ه اين اعتبار ك��ه تركيه جزو 
كشورهايی كه آژانس در آنها فعاليت می كند، درج نش��ده است. در مقابل انتقاد برخی 
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طرف های فلسطينی كميساريا، مبنی بر عدم شمول 
عمليات امدادرسانی آن به فلسطينی های سوريه در 
لبنان، ديگر طرف های كميساريا معتقدند كه ورود 
كميس��اريای عالی پناهندگان به خط امدادرسانی 
آنها، منجر به خدش��ه دار ش��دن نقش آژانس آنروا 
خواهد شد و به نفع برخی كشورها است كه همواره 

خواستار از ميان برداشتن و انحالل آژانس بوده اند.

دولت لبنان 
از همان لحظه ای كه گرو ه های آواره  فلسطينی به آن س��وی مرز های سوريه و لبنان 
رسيدند ، رئيس انجمن گفت وگوی لبنان- فلسطين خلدون شريف، موضع دولت لبنان 
را با اين س��خنان بازگو كرد: »لبنان در تأمين مخارج آوارگان تقريباً ناتوان است و اين 
مسئله در دو سطح اقتصادی و اجتماعی لبنان را تحت فشار قرار می دهد.« اين مطلب 
بی اعتنايی كامل هيئت عالی امدادرسانی لبنان وابس��ته به نخست وزيری را نسبت به 
صحنه خدماتی- امدادی اين آوارگان نشان می دهد. در اينجا می توان به اين نكته اشاره 
كرد كه مواردی همچون: كشمكش های سياسی در داخل لبنان، بيم برخی گروه های 
سياسی لبنان از طوالنی  شدن اقامت آوارگان س��وری در خاک لبنان و اين كه آنها نيز 
همچون آوارگان فلس��طينی، به آوارگان دائمی تبديل ش��وند، همه اين ها دولت لبنان 
را نسبت به نقش خود در ارائه  كمك به آوارگان س��وری در لبنان، دچار آشفتگی كرده 
است. اين امر، در ابتدا با مشاركتی شرم آور از سوی هيئت عالی امدادرسانی و در ادامه 
كناره گيری كامل آن از اين نقش، انعكاس يافت. عالوه بر اين كش��مكش های سياسی، 
دولت بيم آن را دارد كه با تسهيل ماندن تعداد جديدی از آوارگان فلسطينی در لبنان، از 
سوی جناح های سياسی متهم شود. بی ترديد همين عامل تا حد زيادی در تصميم گيری 
دولت لبنان سهيم بوده است و موجب شده دولت به هيچ يك از مسئوليت های خود در 
قبال آن دسته از آوارگان فلسطينی كه از سوريه به لبنان آمده اند، تعهدی نداشته باشد. 
دولت های لبنان يكی پس از ديگری، به پرونده  حضور فلسطينی ها در لبنان نه با ديدگاه 
فراگير انسان دوستانه كه همواره با ديدگاه امنيتی محض نگريسته اند. بنابراين برخورد 
امنيتی با آوارگان فلسطينی مهاجر از سوريه بر نحوه  تعامل لبنان با آنها غلبه دارد. اين امر 
در اقدامات اداری دنبال شده نمود دارد؛ چه در مرزهای لبنان- سوريه و چه برای كسانی 

نتفاضه آوارگان با حرکت  ا
آنها به سمت مرزهاي فلسطین 
اشغالي دیدگاهي است که در 
پس تشریح اوضاع فعلي آنها با 
این سه مقاله پیش روي، مدنظر 
است. اگرچه ساقط کننده وظیفه 
اعراب، مسلمانان و جهانیان در 

قبال این ظلم مضاعف نیست
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كه مدت اقامت داده شده به آنها به پايان می رس��د كه در آن صورت برای تمديد دوره 
اضافی اقامت در لبنان يا تالش برای بازگشت به سوريه با مشكالتی مواجه می شوند. 

نقش سازمان آزادی بخش فلسطین، کمیته های مردمی و کمیته های وابسته به آن
سفارت فلسطين در لبنان، كميته های مردمی در فلس��طين و كميته های وابسته به 
خود را در اردوگاه ها مكلف كرده تا طی عملياتی خانواده های فلسطينی را كه از سوريه 
می آيند، ثبت نمايند. اما نقش اين كميته ها محدود به همين ثبت  نام ش��ده اس��ت كه 
خود با مشكالت فراوانی آميخته است و هيچ گونه امكاناتی كه پاسخگوی نيازهای اين 
آوارگان باش��د، در اختيار كميته ها قرار داده نشده اس��ت. اين كميته ها به جمع آوری 
كمك های مردمی از ديگر انجمن ها و عرضه  آن به خانواده های آواره بسنده كرده اند. در 
بعضی از اردوگاه ها بروز درگيری هايی ثبت شده كه به عمليات امدادرسانی خدشه وارد 
كرده و منجر به آن شده كه انجمن های مشخصی با ويژگی های اسالمی به طور انفرادی، 
عمليات امدادرسانی را در بين خود تنظيم كنند، بی آن كه با كميته های مردمی يا ديگر 
انجمن های ملی هماهنگ باشند. سازمان آزادی بخش فلسطين كه اساساً نسبت به ايفای 
هر نقشی در پاسخگويی به نياز فلس��طينی های مقيم اردوگاه های لبنان، بی اعتنا بوده 

است، از امدادرسانی به فلسطينی های آواره از سوريه نيز همچنان شانه خالی می كند.

جامعه  مدنی و جامعه  داخلی فلسطین
تشكيالت سياسی فلسطين نارضايتی خود را از س��ازمان های جامعه  مدنی فلسطين 
به ثبت رس��انده اند كه اين نارضايتی در نتيجه  بی توجهی آنها به مشاركت در عمليات 
امداد رسانی می باشد. واقعيت اين است كه بعضی از اين س��ازمان ها برای پرداختن به 
بحران هايی از اين دست ، آمادگی ندارند ؛ زيرا برنامه های عملی و فعاليت های آنان روی 
مس��ائل و قضايای گوناگون ديگری متمركز است كه روش��نگرانه و حقوقی است. اين 
س��ازمان ها در برنامه و بودجه  خود، ارائه  كمك های اجتماعی را در نظر نگرفته بودند و 
بيشتر آنها در مناطق شعبه ندارند. در عين حال س��ازمان  های ديگری كه فعاليت آنها 
توس��عه محور بوده ، مشاركت های چش��مگيری برای پاس��خگويی به نياز خانواده های 
آواره ، داش��ته اند و انجمن های ملی )اتحاديه  زنان فلس��طينی و باش��گاه های جوانان( 
مشاركت هايی مشابه را ارائه نموده اند. اين مشاركت ها با تكيه بر اقدامات فردی بوده كه 

شامل جمع آوری كمك از انجمن های ديگر و انتقال و توزيع آن می باشد.
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بيشترين بار بر دوش جامعه  داخلی و محلی فلس��طين يعنی خانواده های فلسطينی 
ساكن در اردوگاه های لبنان، سنگينی كرده است. چرا كه بيشتر خانواده های مهاجر از 
سوريه، در نتيجه  روابط عميق خانوادگی و روستايی، نزد خانواده های فلسطينی اقامت 
گزيده اند. برای آگاهی از حجم اين بار كافی است به يك آمار استناد كنيم كه به موجب 
آن، فقط 5/3 درصد از خانواده های آواره خانه اجاره كرده اند، در حالی كه خانواده های 

ساكن در اردوگاه ها، مسئوليت ميزبانی از ساير آوارگان را به عهده گرفته اند.

معضالت و چالش های اساسی پیش  روی مسئولین ، برای پرداختن به بحران 
مهاجرت فلسطینی ها از سوریه

مهاجرت فلسطينی ها از س��وريه به لبنان ، پرونده ای بس��يار پيچيده را ايجاد كرده و 
مجموعه ای از چالش ها و معضالت چندبعدی و چندوجهی را موجب ش��ده اس��ت ؛ اما 

می توان پنج محور اساسی را به ترتيب زير برای آن مشخص كرد:
1. آمار

عمليات شمارش تعداد مهاجران فلسطينی از سوريه ، در حد خود موجب بروز مشكلی 
بزرگ شده است. دس��تگاه امنيت عمومی لبنان از ارائه  هر گونه آماری پيرامون تعداد 
آوارگان فلسطينی كه از س��وريه آمده اند ، امتناع می  ورزد و در عين حال آژانس آنروا از 
ايفای اين نقش خودداری نموده و تنها به ثبت خانواده هايی اكتفا كرده كه برای استفاده 
از خدمات بهداشتی درمانگاه های آژانس مراجعه كرده اند. آمار اين آژانس ، متكی بر آمار 
ديگر انجمن ها نيز می باش��د. در هر حال اطالعاتی موجود است كه نشان می دهد ثبت 
اطالعات به اردوگاه ها و مجتمع های فلس��طينی محدود می شود و تعدادی از شهر ها و 
شهرک های لبنان را به ويژه در منطقه  بقاع االوس��ط ، در بر نمی گيرد و در ادامه ، فرآيند 
مقايسه  فهرست ها چندين تناقض را نشان داده است ؛ از جمله اين كه برخی نام ها در چند 
فهرست تكرار شده اند يا به شكل ديگری اطالعات دوگانه در فهرست ها ديده می شود. 
مثاًل مردی خود را به عنوان سرپرس��ت خانواده ثبت  نام كرده و همسر خود را عهده دار 
همان مسئوليت معرفی كرده است يا اين كه به عنوان دو خانواده  جدا از هم درج شده اند. 
عالوه بر اين ها بعضی از خانواده های فلسطينی در اردوگاه های لبنان، خود را به عنوان 
خانواده های آواره از سوريه ثبت  نام كرده اند. تعدادی ديگر از خانواده ها نيز حاضر به ثبت 
 نام نشده اند؛ با اين استدالل كه از فلسطينی های لبنان هستند و در عين حال می دانند 
كه پس از تجاوز اسراييل به لبنان در سال 1982، آنها به سوريه مهاجرت كرده و پس از 
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30 سال دوباره به لبنان بازگشته اند ؛ در نتيجه حق استفاده از كمك های توزيع شده از 
آنها ساقط می گردد. يكی از مثال های فراوان برای ابهام به وجود آمده در عمليات آماری 
اين است كه بعضی از كميته های مردمی فلسطينی در مناطق ، ارقام وارد شده در گزارش 
دبير كل كميته ها- كه مقر آن در بيروت است- را پيرامون تعداد آوارگان ، نقض كرده اند. 
گزارش دبير كل كميته ها به وجود 394 خانواده  آواره در اردوگاه عين الحلوه اشاره دارد 
اما كميته  مردمی اردوگاه از وجود 520 خانواده  آواره در اردوگاه عين الحلوه خبر می دهد. 
عالوه بر همه  اين ها برخی از خانواده ها لبنان را ت��رک كرده اند، بی  آن كه اين موضوع را 
اطالع دهند تا نام آنها حذف شود و در عين حال برخی ديگر به داليل امنيتی از ثبت  نام 

خودداری می ورزند.
2. خدمات بهداشتی

در سوريه، نحوه  تعامل با فلسطينی ها به ويژه از نظر دستيابی به انواع خدمات بهداشتی، 
كاماًل همانند شهروندان سوری بود. بنابراين دستيابی به دارو يا انجام عمل های جراحی، 
امری س��هل و آس��ان بود. اما در لبنان امور به طور ريش��ه ای تفاوت پي��دا كرده و يك 
فلسطينی برای دستيابی به خدمات پزش��كی با دشواری های شديدی مواجه می شود. 
زيرا پوشش آنروا فراگير نيست بلكه در حالتی كه بيماران ناچار به ورود به بيمارستان ها 
باش��ند، خدمات جزيی به آنها ارايه می دهد و در زمينه  دارو به تعداد محدودی از انواع 
داروها ختم می شود. در عمل نيز غير از آنروا هيچ دستگاه ديگری نيست كه به گروه های 
فلس��طينی خدمات پزش��كی ارائه نمايد. به طور خالصه، هيچ گونه برنامه  بهداش��تی 
وجود ندارد كه هم زمان با آمدن اين آواره ها، پاسخگوی نيازهای پزشكی روزافزون آنها 
باش��د. بلكه موضوع به صدور مجوز برای آواره های جديد، محدود شده است تا همانند 
فلسطينی های لبنان، از خدمات پزشكی درمانگاه های آنروا استفاده كنند؛ بدون آن كه 
هيچ افزايشی در اندوخته پزشكی در نظر گرفته شود؛ در نتيجه آوارگان سوری خدمات و 
امكانات پزشكی را ميان خود تقسيم كردند كه در اصل به فلسطينی های لبنان اختصاص 

داشت. بنابراين فلسطينی ها همواره از نقصانی بزرگ در همه  سطوح رنج می برند.
اما مسئله تنها به دستيابی به خدمات پزشكی محدود نمی شود؛ زيرا نيازهای مختص 
به زنان و كودكان مورد توجه قرار نگرفته يا پاسخ داده نشده است. نيازهايی كه فراتر از 

مفهوم امدادرسانی و چارچوب كلی آن است.
3. آموزش

از سوی ديگر، دانش آموزان فلس��طينی مهاجر از سوريه برای رسيدن به نيمكت های 
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تحصيلی، با مش��كلی مواجه نشده اند. به خصوص با 
تصميمی كه آنروا برای گشودن مدرسه ها در برابر اين 
دانش آموزان و تأمين كالس های جداگانه برای آنها، 
اتخاذ نموده اس��ت. اما معضل اصلی در تفاوت شيوه  
آموزشی مورد نظر در هر يك از كشورهای سوريه و 
لبنان، جلوه گر می ش��ود و اين دو شيوه تفاوت های 
ريش��ه ای با يكديگر دارن��د. همين امر، آغاز س��ال 
تحصيلی جديد را برای اي��ن دانش آموزان به تأخير 

انداخته است. با آغاز سال تحصيلی جديد در مدارس آنروا در لبنان كه اواخر ماه سپتامبر 
بود، هنوز هيچ يك از دانش آموزان جديد مهاجر از سوريه ثبت  نام نكرده بودند. بعضی 
از آنها بعداً طبق شيوه  لبنان در مدارس آنروا ثبت  نام شدند. در عين حال، خانواده های 
ديگری تحت فش��ار نياز اقتصادی و هم زمانی آن با آغاز سال تحصيلی مدارس آنروا در 
سوريه، تصميم گرفتند به سوريه بازگردند. اما خردساالن به مهدكودک های گوناگونی 

وارد شدند كه وابسته به چند انجمن ملی در اردوگاه ها و خارج از آن بودند. 
4. اسکان

مسئله  اسكان آوارگان فلسطينی از سوريه، به يك مش��كل بزرگ تبديل شده است؛ 
با توجه به اين كه 95درصد از آنان نزد خويش��اوندان خود در اردوگاه های لبنان به سر 
می برند كه اين اردوگاه ها از ساكنان اصلی خود اشباع شده اند و همين امر، بار سكونتی، 
معيش��تی و اقتصادی را بر اين خانواده ها تحميل می كند. به وي��ژه اين كه خانواده های 
ميزبان برای مقابله با س��ختی های زندگی، اساس��اً نيازمند ياری و كمك هس��تند. اما 
خانواده هايی كه در اردوگاه های لبنان خويش��اوندی ندارند ، با مشكل دوبعدی مواجه 
هستند : اول ، عدم توانايی مالی برای اجاره  مسكن و دوم ، فراهم نبودن خانه های اجاره ای 
در خود اردوگاه ها. بعضی از خانواده ها از اردوگاه های لبنان درخواست كرده اند كه برای 
ساخت حتی يك اتاق اضافه بر روی پشت بام به آنان مجوز بدهد تا بتوانند خانواده های 
تازه وارد را در آنجا بگنجانند. مشكالت به وجود آمده در ميان خانواده ها تكرار می شود 
و بعضی از آنها تا حد طرد خانواده های تازه وارد پي��ش رفته اند. در مواردی ديگر ، حتی 
تا رسيدن به مرز طالق ثبت شده است و به طور مختصر اين وضعيت منجر به بازگشت 
بعضی از خانواده ها به سوريه شده است و بعضی از ديگر خانواده  ها، به اشغال مؤسسه های 
آنروا برای اقامت در آن پناه آورده اند و اين موضوعی است كه در ادامه حل و فصل شده 

هم اکنون نزدیك به نیمي 
فلسطیني ها،  جمعیت  از 
در آوارگي به سر مي برند. 
تعدادي که نزدیك به جمعیت 
یهودیان ساکن در فلسطین 
است و به نظر مي رسد که براي 
یك نهضت همگاني علیه 

اشغالگري کافي باشد
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است.
5. مجوزهای اقامت

فلس��طينی های مهاجر از س��وريه ، پس از ورود به لبنان ، خود را در مقابل يك معضل 
امنيتی ديدند كه در مرزها خود را نشان داد و آن گرفتن مجوز اقامت در لبنان تنها برای 
يك هفته بود. آنها در پايان هفته بايد به دس��تگاه امنيت عمومی مراجعه می كردند تا 
اقامت آنها را به طور رايگان ت��ا يك هفته  ديگر تمديد نمايد. س��پس مجدداً بايد مدت 
اقامت را تا دو هفته  ديگر تمديد می كردند، به شرط آن كه فلسطينی ها عوارض مالياتی 
را كه مبلغ آن برای هر نفر 50000 ليره  لبنانی بود، بپردازند. اين اقدام در محاس��بات 
آوارگان فلسطينی وجود نداشت ؛ زيرا با توجه به ادامه  بحران در سوريه ، نمی دانستند كه 
اقامت آنها در لبنان چه مدت طول می كشد. در همين حال اوضاع مالی بسيار دشوار، به 
آنها اجازه  پرداخت اين عوارض مالياتی را نمی داد. چندی بعد، اين عوارض با تأخير در 
پرداخت به جريمه هايی تبديل شد كه بر دوش آنها سنگينی می كرد. درست است كه 
دستگاه امنيت عمومی، با مصوبه ای به مدت يك ماه- از 17 سپتامبر تا 17 اكتبر- اين 
افراد را از پرداخت جريمه معاف كرده بود، اما تبصره هايی را برای اين مصوبه ثبت كرد؛ 
به طوری كه خانواده هايی كه قصد بازگش��ت به سوريه را داش��تند، با مطالبه  پرداخت 
جريمه های مالی از آنان، غافلگير شدند. در مواردی ديگر بعضی از آنها جلوی سنگرهای 
ارتش لبنان و ورودی اردوگاه های عين الحلوه و نهر البارد، به جرم مخالفت با شرايط اقامت 
بازداشت ش��دند. اين اقدام بر يكپارچگی برخی خانواده ها تأثير گذاشت؛ به طوری كه 
بخشی از آنان در اردوگاه ها باقی ماندند و بخشی ديگر از آنان مجبور به ماندن در خارج 

از اردوگاه ها شدند. 
معضل بزرگ تر در عدم تمديد مصوبه  معافيت از جريمه ها نمود پيدا كرد كه همين امر، 
همه  مهاجران فلسطينی از سوريه را به ساكنان غير قانونی تبديل كرد. حداقل در يك 
مورد، در نتيجه  وضعيت مذكور و برای جلوگيری از احتمال بازداشت، يكی از خانواده ها 
با سفارت فلسطين در بيروت، تماس گرفت تا تمايل خود را نسبت به مهاجرت از بيروت 

به سمت نوار غزه- جايی كه در اصل از آنجا آمده بود- ابالغ كند. 

چند شاهد عینی و واقعیت های مهاجرت در اردوگاه های لبنان
مصاحبه هايی كه با تع��دادی از خانواده های آواره در برخی از اردوگاه ها داش��ته ايم، 
وضعيت تلخی را منعكس می كند كه حاصل پناهندگی اي��ن خانواده ها به جمع ديگر 
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آوارگان يعنی جمع آوارگان فلس��طينی در لبنان است. همچنين ميزان رنج و نااميدی 
آنها را نسبت به ناتوانی سازمان های بين المللی و محلی نشان می دهد كه قادر نيستند 
پاس��خگوی نيازهای اوليه آنان باش��ند. اين خانواده ها تحت تأثير دو آسيب قرار دارند. 
آسيب خروج از خانه ها و محله های خود در سوريه و آس��يب ناشی از وقايع آوارگی در 
لبنان. بيشتر خانواده ها برای بازگشت به س��وريه ابراز تمايل كرده اند، حتی اگر امور در 

آنجا ثابت و پايدار نباشد.
مورد نخست: يك خانواده  فلسطينی در لبنان كه در سال 1982 به سوريه نقل مكان 
كرده و در جوار شهر درعا اقامت گزيده بود. با بازگشت به لبنان، اين خانواده دوباره طعم 
تلخ آوارگی را تجربه كرد. افراد اين خانواده  ش��ش نفره در خانه ای اجاره ای و غيرمجهز 
برای سكونت، اقامت گزيدند و سه تن از فرزندان، در مكان های ديگر پراكنده شدند. تنها 
چيزی كه از كمك های مردمی، نصيب اين خانواده شد، يك سهميه  غذايی بود كه تنها 
برای سه روز كافی بود و پس از آن كمك ها قطع شد. اما يك دفتر حزبی، ارسال روزانه 
يك بسته نان را به عهده گرفت و گاهی اوقات نيز بعضی از همسايه ها چند قوطی كنسرو 
برای آنها می فرس��تادند. دو نفر از فرزندان خانواده در مدارس آنروا ثبت  نام كردند، اما 
تاكنون كتابی دريافت نكرده اند. سرپرس��ت خانواده از بيماری ديابت و فشار خون رنج 
می برد؛ يكی از چشم هايش نيازمند عمل جراحی فوری است كه چهار هزار دالر هزينه 

دارد و تاكنون اين مشكل حل نشده است.
مورد دوم: مورد ويژه ای است كه اين خانواده  دوم را از دو خانواده  مشابه ديگر متمايز 
می كند. دختربچه  اين خانواده با وضعيتی مواجه ش��د كه پوست او تا ميزان 80درصد 
دچار سوختگی شد و به تعدادی دارو نياز دارد كه هزينه  آن برای هر پنج روز به يكصد 
دالر می رس��د. با اين حال آژانس آنروا از ارائه  هر گونه كمكی خودداری ورزيده اس��ت. 
تاكنون كسی حاضر نش��ده عهده دار درمان يا تأمين هزينه های دارويی اين دختربچه 
شود. اين خانواده كه از ريف دمش��ق آمده، به منطقه  ديگری در سوريه كوچ كرد تا در 
يك خانه، همراه با چند خانواده  ديگر در آنجا س��اكن ش��وند. تعداد كل افراد به پنجاه 
نفر می رسيد؛ تا اين كه يكی از خانواده ها، به اين دليل كه ماندن تحت چنين شرايطی 
دشوار بود، ناگزير به ترک آنجا و بازگشت به سوريه شد. به دليل وضعيت خاص دختربچه  
سوخته، اعضای اين خانواده نيز مجبور ش��دند به خانه  ديگری منتقل شوند. بعضی از 
افراد خانواده به سوريه بازگشتند تا كار كنند و برای تأمين نياز فرزندان، پول بفرستند. با 
آمدن فصل زمستان، مشكالت بيشتر می شوند. زندگی اين خانواده زير و رو شده و همه 
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چيز عليه آن دگرگون شده است. 
مورد سوم: خانواده ای است كه به بيشتر نقاط س��وريه كوچ كرده است. اما تنش های 
امنيتی س��يار، س��رانجام اين خانواده را به س��وی لبنان س��وق داد تا نزد يك خانواده  
فلسطينی ساكن شوند كه آن هم به سهم خود از اردوگاه نهرالبارد مهاجرت كرده بود. 
اين چنين، 13 نفر در خانه ای كه متشكل از دو اتاق بود، جمع شدند. سرپرست خانواده  
ميزبان تا جايی كه می توانس��ت، درصدد رفع نيازهای دو خانواده ب��ر آمد. هيچ يك از 
ارگان ها اعم از كميته های مردمی يا هر انجمن ديگری، به امور آنان رسيدگی نكردند. 
به دليل گرانی معيش��ت در لبنان و عدم توانايی در همگامی با هزينه های درخواستی، 
اين خانواده ناچار شد به سوريه باز گردد. اما استمرار آشفتگی امنيتی در آن منطقه، اين 
خانواده را وادار به بازگشت مجدد نمود. مادر از اين كه درمانگاه های آنروا در لبنان، فاقد 
داروهای مورد نياز او می باشند، گاليه دارد و همين امر، او را مجبور كرده كه تنها برای 
تأمين اين داروها چندين بار از مرزهای س��وريه عبور كند. داستان اين خانواده و اقامت 
آن در لبنان، دارای فصل های پی در پی است؛ زيرا پس از پايان مدت قانونی اقامت، اين 
خانواده خود را با خطر طرد به سوريه مواجه ديد. از اين رو حاضر به پرداخت جريمه های 
مالی شد. اكنون و پس از به پايان رسيدن آخرين مهلت داده شده ، اين خانواده يك بار 
ديگر ناگزير به پرداخت هزينه شده است، اما از كجا؟ يكی از افراد اين خانواده دانشجوی 
سال چهارم است و از شاگردان برجسته است؛ اما دانش��گاه لبنان در صورتی حاضر به 
پذيرش اين دانشجو شده است كه تحصيل در رشته  خود را از نو و از سال اول آغاز كند؛ در 
عين حال، اختالف شيوه  آموزشی ميان سوريه و لبنان مانع از حضور دو فرزند ديگر در 
دبيرستان ها شده است. مشكل ديگری به همه اين مشكالت اضافه می شود كه همگی 

از آن رنج می برند: نبود فرصت شغلی برای آوارگان قادر به كار. 
مورد چهارم: اين خانواده از اردوگاه يرموک آمده و تعداد آنها 13 نفر است؛ عالوه بر آن، 
10 نفر هم از خانواده  ميزبان هستند. همه  آنها در دو اتاق و يك راهرو می خوابيدند. هيچ 
يك از افراد خانواده تصور نمی كرد كه حتی در چنين ش��رايطی، سوريه را ترک كنند و 
می گويند ضرورت، تنها چيزی است كه موجب ماندن آنها در لبنان شده است؛ اما انديشه  
بازگشت، هر لحظه در سر آنها است و شرايط بسيار بدی كه در آن به سر می برند، همواره 
اين انديشه را احيا می كند. تنها چيزی كه تاكنون به اين خانواده رسيده است، وعده و 
آمار است. در اردوگاه نه جايی برای بازی كودكان وجود دارد و نه مدرسه ای كه به آنجا 
بروند. قطعی مكرر آب و برق نيز بر وخامت اين اوضاع آشفته می افزايد. افراد اين خانواده 
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به ياد می آورند كه هنگام تجاوز اسراييل به لبنان در س��ال 2006، آنها با خانواده های 
لبنانی كه به سوريه مهاجرت كرده بودند، چگونه رفتار كردند و امروز چگونه با آنان رفتار 
می شود. می پرسند آيا سهميه های خوار و بار كه شامل چندين قوطی كنسرو و حبوبات 

است، كفايت می كند؟ سبزی، ميوه، گوشت و نيازهای ديگر چه می شود؟ 

خالصه و نتیجه گیری 
از همان ابتدا، عدم صالحيت جامعه  مدنی و داخلی فلسطين برای تعامل يا ايجاد راه حل 
نسبت به مش��كالت فراوانی كه از مهاجرت فلسطينی های س��وريه به لبنان پديد آمد، 
آشكار بود. با وجود همه  تالش های صورت گرفته، آنچه بر اين وضعيت غلبه دارد، منطق 
امداد اضطراری اس��ت. يعنی فقط پرداختن به نياز های اوليه  آوارگان كه همان تأمين 
خوراک آنان است. بنابراين از ديگر مسائل اساسی غفلت شد؛ حال آن كه طوالنی  شدن 
مدت اقامت آوارگان و مشكالت حاصل از آن، افزايش نياز ها و تنوع آن را در پی داشت. 
بنابراين در كنار تأمين غذا، اين نهادها از تأمين بسياری از نيازهای ضروری معذور بودند. 
از تأمين محل سكونت، در نظر گرفتن نياز های زنان و كودكان و نيازمندان خاص گرفته 
تا حل معضل های بهداشتی، آموزشی و اقامت. بنابراين، فقدان يك برنامه كامل به وضوح 

مشاهده می شود. برنامه ای كه بتواند تمامی پيامدهای مهاجرت را در بر گيرد. 
چند دستگی سياس��ی در داخل فلس��طين، از داليل عدم توافق بر سر تدوين چنين 
برنامه ای است. عالوه بر عدم هماهنگی لبنان- فلسطين، عدم توافق سازمان های ملی و 
سازمان های جامعه  مدنی برای تمركز تالش ها در يك مسير واحد، عدم آگاهی هر يك از 

طرف ها از طرف های ديگری كه در اين كار مشاركت دارند، نيز بسيار مهم است. 
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آوارگان فلسطیني از سوریه تا اردن؛
پس از واپسین مرزها 

خالد عاید 
ترجمه خدیجه رسولي 

گويي يك فلسطيني عادی، قول و قراری غيرعادی و »اديسه وار« با هجرت ها و تبعيدها 
دارد. اين وضعيت حتي پيش از واقعه  1948 آغاز شده بود و آنچنان كه پيداست پاياني 
ندارد. يك فلسطيني هر گاه در سرزميني اقامت گزيده تا در آنجا مستقر شود و منزلگاه 
و زندگي جديدي را از س��ر گيرد ، ناگهان طوفاني س��همگين بر او وزي��دن گرفته كه از 
چهار سو او را احاطه كرده ، ميخ ها و ستون هاي چادر را بركنده و آن را به سرزمين تازه و 

ناآشنايي پرتاب كرده است.
چنين وضعيتي هم در خود فلسطين و هم در سرزمين هاي عربي مجاور وجود داشته 
است. از سرزمين هاي باقي مانده از فلسطين در كرانه   باختري و نوار غزه گرفته تا اردن، 
لبنان و آن گونه كه اخيراً به نظر مي رسد، در س��وريه نيز اين وضعيت وجود دارد. حال 
آن كه فلسطيني ها در س��وريه از نوعي ثبات برخوردار بودند، تا حدی كه برخي به آنان 

غبطه مي خوردند. 
با توجه به بحران كنوني سوريه، رنج فلسطيني ها از روی تعداد مهاجران آنها به لبنان 
يا اردن يا هر دوي آنها، سنجيده نمی ش��ود بلكه بايد آن را با سوزناک ترين عذاب هاي 
روحي- انسانی و به ويژه سياسي سنجيد. فرد فلسطيني ميان دو گزينه »بهار« و »پاييز« 
عربي قرار گرفته و اين در حالي اس��ت كه گزينه هاي او در »بازگشت« و »آزادي« )كه 

همان گزينه هاي اصلي مردم است(، تا زماني نامعلوم روي ميز باقي  مانده است.

تعداد مهاجران چند نفرند: »کور رقمی«
با وجود اهميت فراواني كه »آمار و ارقام« در زندگي ما به طور كلي و در پژوهش علمي 
به طور ويژه پيدا كرده اند، اما ممكن است همين ارقام واقعيت ها را دقيقاً بازتاب ندهند 
و حتي گاهي برخي از ابعاد آن را محو كنند ؛ اين پديده اي است كه آن را »كور رقمی« 
)بر وزن كور رنگی( ناميده ايم. اين امر تا حد زيادي بر مهاجرت فلسطيني ها از سوريه به 

اردن منطبق است.
آمار ضد و نقيضي مربوط به شمار مهاجران فلس��طيني از سوريه به اردن وجود دارد. 
طبق منابع اين آمار، مسئوالن غيررسمي، شمار مهاجران را 1000 تن برآورد مي كنند. 
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پیش از آغاز بحران سوریه ، آنروا 
وضعیت سوریه را »یك محیط سیاسی 
دارای ثبات« توصیف می کرد که 
این ویژگی با توجه به وضعیت ثبات 
سیاسی نسبی در آنجا استنباط شده 
بود. اما شعله ور شدن سریع حوادث، 
بر فعالیت این آژانس و توانایی آن در 
ارتباط با شعبه های فرعی در استان ها 
سایه افكند و خدماتی که آنروا در 
برخی مناطق ارائه می داد، تحت تأثیر 
قرار گرفت؛ به ویژه در مناطقی که 
»ملتهب« به شمار می رفت؛ این امر در 
نتیجه  دشواری رسیدن به آن مناطق با 

توجه به عملیات نظامی بود

حال آن كه آژانس آن��روا ، تعداد مهاجراني را 
كه به آنه��ا خدمات ارائه مي ده��د، 350 نفر 
ثبت كرده اس��ت.1 ممكن اس��ت اين تفاوت 
ناچيز مي��ان دو آمار، تعجب برانگيز نباش��د؛ 
زيرا آن��روا معم��والً خدمات خ��ود را تنها به 
كساني كه نامش��ان در آنجا ثبت شده باشد، 
ارائه مي دهد و غالباً شمار آنها از شمار كساني 
كه واقعاً به آن خدمات نياز دارند، كمتر است.
اردوگاه الزعتري، بزرگ ترين و مشهور ترين 
اردوگاه در منطقه  مف��رق، در مرز هاي اردن 
و س��وريه اس��ت. در ميان مهاجران سوری 
مقيم اي��ن اردوگاه )تقريباً 39 ه��زار نفر، به 
گفته  سخنگوي رس��انه اي امور اردوگاه هاي 

آوارگان، روزنامه  رأي 2012/10/31(، ش��مار بس��يار اندكي )فقط ده ه��ا نفر( از آنان، 
فلس��طينی هس��تند. با وجود تكرار حوادث ن��زاع و درگيري ميان مهاجران س��وري و 
نيروهاي امنيتي اردن، چنين حوادثي ميان آوارگان سوري و فلسطيني، به ثبت نرسيده 

است.
 Cyber( »اما مجتمع اصلي و انحصاري آوارگان فلس��طيني، مركز »س��ايبر سيتي
City( مي باشد كه نزديك دانش��گاه علم و فناوري در منطقه  شمالي شهر اربد اردن و 
در نزديكي شهر مفرق واقع شده است. اين مركز حدود 170 آواره  فلسطيني را در خود 
گنجانيده كه البته اين رقم بي��ن منابع گوناگون و در زمان ه��اي مختلف، تفاوت هايي 
داشته است. شايان ذكر است كه مركز سايبر سيتي، يكي از سه منطقه  صنعتي استاندارد 
)QIZ's( است كه برپايی آن در منطقه  اربد )و ديگر مناطق اردن( با مصوبه  سال 1997 
كنگره  امريكا به تصويب رسيد. اين مركز با هدف »تشويق به صلح« از طريق پروژه های 
اردنی- اسراييلی- امريكايی ايجاد شده است كه موجب انگيزه  سرمايه گذاری و فراهم  
شدن فرصت های شغلی برای مردم اردن می گردد. اما تمامی اين پروژه پيوسته شاهد 
عقبگرد بوده اس��ت. تعدادی از پروژه های كنونی متوقف ش��ده و تعداد ديگری از آنها 
هنوز راه  اندازی نشده اند و شايد سايبرس��يتی، مصداق همين حالت دوم باشد؛ چرا كه 

1. عمان نت، 3 آوريل 2012. 



290
انقالب اسالمي و مسئله فلسطين

دوره سوم سال يازدهم شماره 37 و 38 پاييز و زمستان 92

بهره برداری از آن با رويكرد گنجاندن آوارگان 
جديد در اي��ن منطقه صورت گرفته اس��ت ؛ 
به ويژه آن كه شامل ساختمان های مسكونی 
)كه ب��رای كارگران پ��روژه آماده ش��ده بود( 
اس��ت و عالوه بر آن از امكانات رفاهی ديگری 
همچون رستوران ، كافه تريا ، مراكز خريد و... 

نيز برخوردار می باشد.
آنچه گفته ش��د، به »معما« ی آمار مختص 
مهاجران فلسطينی از س��وريه به اردن پايان 
نمی ده��د، زيرا عوام��ل ديگری هس��تند كه 
اهميت بيشتری دارند و می توانند در شكافتن 
اين معما و گشودن قفل های آن، به ما كمك كنند. از جمله  اين عوامل- البته نه به ترتيب 

اهميت آنها- عبارت اند از:
اول: بسياری از خانواده های فلسطينی )تعيين تعداد آنها دشوار است(، به صورت فردی 
يا به هر صورت ديگری، توانسته اند به اردن »بازگردند« اما بدون سرپرست های خانوار 

كه عمری را در پيوستن به مقاومت فلسطين دست داشته اند. 
دوم: گرايش طبيعی آوارگان فلسطينی سوريه نه به سوی اردن و نه هيچ جای ديگری، 
بلكه به سوی لبنان بوده است. اين امر به س��هولت نسبی انتقال عادی به كشور نخست 
در مقايس��ه با كش��ور دوم باز می گردد. همچنين روابط نزديك و خويشاوندی در اين 
امر دخيل است و فلسطينی های س��وريه و لبنان را همواره از زمان نخستين هجرت در 
سال 1948 گرد هم آورده و می آورد. در آن هنگام اكثريت قريب به اتفاق فلسطينی ها 
از منطقه  جليل ش��مالی به سوی لبنان و س��وريه روانه ش��دند )در همين حال، اغلب 
فلسطينی های مركز فلس��طين به كرانه  باختری روی آوردند و اغلب ساكنان جنوب به 

سوی نوار غزه رفتند(.
سوم: هزاران تن از ساكنان نوار غزه، به  ويژه پس از جنگ سال 1967، خود را در ميان 
زمين و آس��مان معلق ديدند. چرا كه در اردن، اردوگاهی مخصوص به آنان )در منطقه  
جرش( وجود داشت كه عالوه بر نداشتن تبعيت اردن، از هيچ حقوق و وضعيت انسانی 
كه حقوق بين الملل آن را الزامی كرده اس��ت، برخوردار نبود و كس��انی كه در صفوف 
مقاومت فلسطين وارد شده بودند، ديگر »حق بازگشت« به اردن و حتی به »فلسطين« 

آوارگان فلسطینی سوریه در مقابل 
بحران سوریه، به اصل »بی طرفی« 
مثبت پایبند بودند و اردوگاه های آنان 
پذیرای مهاجران سوری شد- دقیقًا 
در مناطق مورد نزاع و درگیری مانند 
درعا، حمص، الذقیه، ریف دمشق و 
دمشق- به طوری که شمار ساکنان 
اردوگاه های فلسطینی در برخی موارد 
تا سه یا چهار برابر افزایش یافت؛ به 
طور مثال در اردوگاه یرموک وضع به 

همین منوال است
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را نداشتند؛ مگر كسانی كه دو جنبش »فتح« و »حماس« راهی را برای آنان می گشودند. 
چهارم: ش��ايد اين عامل مهم ترين، ب��ا اهميت ترين و پيچيده تري��ن عامل در معادله  
»معما«يی باشد كه ما درصدد حل آن هس��تيم و اين عامل بيانگر اين است كه تعيين 
شمار دقيق »تبعيدشدگان« فلس��طينی- اردنی در سوريه دش��وارتر از آن است- اگر 
ناممكن نباشد- كه بتوان در راه تعيين نسبت »مراجعت كنندگان« به مجموع اين گروه 
تالش كرد؛ زيرا تخمين تعداد اين »تبعيدشدگان« از 20 هزار تا تقريباً 100 هزار نفر، 
نوسان دارد. در مدت بيش از يك دهه، فلسطينی ها در چند موج پی در پی از اردن خارج 
يا اخراج شده اند )به دنبال حوادث »سپتامبر سياه« در سال 1970، »نبرد بيشه ها« در 
ژوئيه 1971 و  تبعات و پيامد های آن از جمله فرار های فردی يا گسيخته  شدن گروهی 
از ارتش اردن، خروج گروه های جوانان برای همبس��تگی با مقاوم��ت در مقابل تهاجم 
اسراييل به لبنان در سال 1982(. آنچه بر پيچيدگی امور می افزايد، اين است كه همگی 
اين افراد در سوريه اقامت نگزيده اند بلكه پس از تهاجم سال 1982 در چهار سوی دنيا 
)به ويژه لبنان(، ديگر كشورهای عربی و حتی كشورهای اروپايی و امريكايی و... پراكنده 
شدند. سپس هزاران تن از آنها برای اقامت موقت، آموزش، آمادگی و مهيا شدن، به اردن 
آمدند تا زمينه  بازگش��ت آنها به كرانه باختری و نوار غزه طبق قرارداد اسلو كه در سال 

1993 ميان اسراييل و سازمان آزادی بخش فلسطين منعقد شده بود، فراهم شود. 
در طی اين مدت، افرادی از »نسل فداييان« به شهادت رسيدند و عده ای جان باختند؛ 
اما در مقابل، فرزندانشان ازدواج كردند و يكی از آنها خانواده ای تشكيل داد كه ميانگين 
افراد آن به شش نفر می رس��يد و اين چيزی است كه پيچيدگی مس��ئله را دو چندان 
می كند. اين پيچيدگی تنها از زاويه  تعيين افراد »تبعيدش��ده« نيست بلكه- اين مورد 
مهم تر است- مسئله، پيدايش نسل جديدی است كه تابعيت يا هويت يكسان ندارد و در 
نتيجه نيازمند حداقل حقوق مدنی و اجتماعی می باش��د )كار، نقل مكان و زندگی آزاد 

و آبرومند(.
اما در رابطه با حكومت فلسطين، آوارگان فلسطينی در مجتمع سايبر سيتی خواستار 
آن هستند كه اين حكومت دست از سر آنها بردارد. آنها پيش تر سكوت را شكسته بودند 
و »پس از گذشت يك س��ال از وعده های توخالی، دروغ های پيوسته و اتهام به اين كه 
»آوارگان اقتصادی« هستيم...«، تمايل خود را به كميساريای عالی سازمان ملل در امور 
پناهندگان و تمامی س��ازمان های بين المللی ذيربط اعالم كردند تا به وضعيت اسفبار 
آنان رسيدگی كنند و برای جلوگيری از مشكالت آنان كه روز به روز وخيم تر می شود ، 
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چاره ای بينديشند. 
س��فير حكوم��ت فلس��طين در عمان 
عطاء اهلل خيری، خاطرنشان كرده بود كه 
سفارت، اقدامات خود را ادامه می دهد تا 
فلسطينی هايی را كه از سوريه می آيند، بنا 
به خواس��ته  آنها به اردن و سپس نوار غزه 

منتقل نمايد. 
به نظر می رس��د ك��ه خش��م مهاجران 
فلس��طينی از س��وريه به اردن، در درجه  
نخس��ت، متوجه حكومت فلسطين است 
كه نماينده  آن، س��فارت اين حكومت در 
عمان اس��ت. اما اين خشم ميان نيروهای 
اردنی، سازمان ها و هيئت های بين المللی، 
استثنايی قائل نشده است؛ از جمله آژانس 
آنروا- كه طبق قيمومت خود- پيش از هر ارگان ديگری مسئول امداد و اشتغال آوارگان 
فلسطينی است. از جمله مواردی كه در اين راستا گفته می شود، اين است كه آژانس- به 
گفته  سخنگوی آن انوار ابو س��كينه- تنها 3/7 ميليون دالر از اصل 27 ميليون دالر را 
عرضه داشته اس��ت. كش��ورهای اعطاكننده  اين مبلغ خواهان ارائه  آن برای كمك به 
فلسطينی های سوريه بودند؛ يعنی آنها كه به دنبال حوادث سوريه خسارت ديدند يا از 
آنجا گريختند. نزديك به 140 آواره  فلسطينی مهاجر از سوريه، در سپتامبر گذشته اعالم 
كردند كه هرگونه خدمت ارائه شده از سوی سازمان های بين المللی مختص آوارگان را 
تحريم می كنند و اين امر به دليل مسئله ای بود كه آن را »شانه خالی كردن از مسئوليت 

و عدم تعهد به مسئوليت هايشان در قبال آوارگان« ناميده بودند.
آوارگان س��ايبر س��يتی چندين بيانيه صادر كرده اند كه در آنها به حكومت فلسطين 

حمله كرده و رقابت شديدی را با سفارت آن در عمان به راه انداخته اند.
موضوع به همين جا ختم نمی شود؛ بلكه فراتر از آن به خطوط قرمزی رسيده است كه از 
نظر سياسی هر جا با هم تالقی يابند، از حرارت شعله می كشند؛ مانند جريان دو رودخانه  

يرموک و اردن و درياچه ی طبريه. اين خطوط قرمز در خطرات زير خالصه می شود:
اول: فروپاشی حكومت سوريه يا »سومالی«وار كردن آن، آن چنان كه برخی پيش بينی 

فلسطینی های سوریه در محاسبات خود 
هیچ گاه امكان مهاجرت دوباره از سوریه 
را به خارج از مرزهای این کشور در نظر 
نگرفته بودند. اما عواملی که فلسطینی ها 
را وادار به این کار کرد، سهمگین تر 
از آن بودند که بتوان تحمل کرد. 
دالیل اصلی این امر، حول سه محور 
می چرخند: عدم امنیت پس از انتقال 
درگیری ها به محله ها و اردوگاه های 
فلسطینی نشین؛ گرانی فاحش در نتیجه  
کمیاب شدن کاالهای اساسی؛ درصد 
باالی بیكاری و عدم امكان دستیابی به 
شغل در نتیجه  تداوم بحران در سوریه 
که بیش از دو سال و نیم ادامه یافته است 
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می كنند.
دوم: انتقال »دغدغه دموگرافی«- كه با افزايش شمار فلسطينی ها در اردن خود را نشان 
داده است- از حالت پنهان و تحت نظارت كنونی به حالتی از آشوب ها و ناآرامی ها، كه در 
آن صورت ممكن است رژيم صهيونيستی فرصتی برای تحقق رؤيای قديم- جديد خود 
بيابد؛ يعنی آنچه »ميهن جايگزين« ناميده می شود. شايد مهم ترين خط قرمز، با ايجاد 
شرايطی جلوه گر شود كه فلسطينی های سوريه و سپس لبنان را وادار می كند كه به اردن 

نقل مكان كنند كه اين امر بر عمق چنددستگی های مردمی و وخامت آن می افزايد.
سوم: موردی است كه اهميت آن هم تراز با اين دو تحول است، اگر بيشتر از آنها نباشد. 
آن قدرتی كه در رأس اين هرم جديد س��يطره يافته بر منطقه قرار خواهد گرفت، رژيم 
صهيونيستی اس��ت و بس. اين امر بر احتماالت تجزيه  حكومت سوريه، چند تكه شدن 
جامعه  اردنی- فلسطينی، محو مسئله  اصلی يعنی فلسطين و چيرگی دوباره امريكا بر 

منطقه در قالبی جديد، متمركز است.

مهاجران فلسطینی مقیم اردن در چه شرایطی به سر می برند؟
چند گواهی 

در ميان مهاجران فلسطينی، حالتی از خش��م، ناراحتی و تلخكامی در مقابل هر يك 
از طرف های مرتبط با رنج تازه  آنها ، حكمفرماس��ت. شايد دليل چنين وضعيتی همين 
بحران غير مترقبه باشد كه مهاجران فلسطينی برای خود هيچ سودی در آن نمی بينند.
مقامات اردن��ی، اين فلس��طينی ها را »آوارگانی اقتصادی« به ش��مار می آورند كه در 
جست وجوی درآمد و كاس��بی هس��تند، نه آوارگان سياس��ی كه با توجه به خشونت 
خونباری كه از دو سال پيش در سوريه شدت گرفته است، به دنبال يك پناهگاه سياسی 
امن می گردند. اين مقامات از تحت تكفل قرار دادن فلسطينی ها يعنی پذيرش ضمانت 
يك شهروند اردنی برای آنها امتناع می ورزند كه همين مورد شرط ماندن فلسطينی ها 
در اردن می باشد. اين امر متفاوت از نحوه تعامل آنها با آوارگان سوری است كه معموالً 
تكفل آنها پذيرفته می شود و در نتيجه اجازه  اقامت در اردن را می يابند؛ اما يك فلسطينی 

پس از مدتی توقيف و بازجويی به سوريه بازگردانده می شود.
رئيس مركز پژوهش های حقوق بشر، فوزی سمهوری، با توجه به حجم اسناد سوری، 
از موضع اردن كه حاضر به تحت تكفل قرار دادن فلس��طينی ها نيست، غافلگير نشده 
و می گويد دولت اردن از زمان صدور اعالميه  كاخ س��فيد ، آن را محترم نشمرده است. 
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سمهوري با توجه به وجود تضمين هاي ارائه ش��ده از سوي كفيل، كه بازگشت آوارگان 
به سوريه را در صورت ثبات و اس��تقرار آن تضمين مي كند، خواستار اجازه  كفالت آنها 

شده است.
رئيس هيئت »ياري م��ردم س��وريه« در اردن، مهندس علي ابو س��كر، نگراني هاي 

مسئوالن اردن را از ورود آوارگان فلسطيني و كفالت آنها كاهش داده است.
گواهي مسئوالن »سازمان هاي جامعه  مدني« در اردن، گذشته از ارزش و تأثير عملي 
آن تا حد قابل قبولي فراهم است. اما در رابطه با فلسطينی های مهاجر از سوريه به اردن، 
گواهي ها تقريباً اندک اس��ت يا تقريباً موجود نيس��ت. براي پي بردن به اين راز، نيازي 
به هوش خارق العاده نيست. زيرا بحراني كه در دو س��وي مرز ها سايه افكنده ، افق هاي 
روشن و نزديكي ندارد و ممكن است »گواهي« ، طرحي براي »يك گواهي« باشد ؛ به ويژه 
در خصوص فلس��طيني ها كه در اين درگيري ديواري كوتاه تر از آنها نيس��ت و فريب و 

نيرنگشان كمتر است.
گواهي کفاح )ام محمد(

يكي از گواهي هايي كه مي توان از نزديك آن را لمس كرد و با گوش شنوا صداي آن را 
شنيد، تجربه  »كفاح« و دو پسرش محمد و حسين است. 

سرنوشت كفاح )اهل اردوگاه بقعه( مانند بسياري از دختران جوان اردني- فلسطيني 
بود. او براي ادامه تحصيالت دانشگاهي خود، در دهه   هشتاد قرن پيش به سوريه رفت. 
كفاح پس از كشمكش طوالني با »واسطه« كه در خود سوريه بيشترين شهرت را داشت، 
نتوانست در دانشگاه قبول شود اما توانست همس��ري بيابد )نامش »خليل عادي« و او 
نيز از اردوگاه بقعه بود(! از بخت بد و طبيعت امور در آن روزها، داماد، جواني بود كه در 
س��ال 1981 از خدمت نظامي ارتش اردن گريخته بود تا به مقاومت فلسطين بپيوندد! 
حاصل اين ازدواج دو پسر )محمد متولد س��ال 1992 و اويس متولد سال 1996( و دو 
دختر )حنين و بيادر كه هر دو با دو فرد فلسطيني- اردني ازدواج كردند و مشكل تبعيد 

آنها خاتمه يافت( بودند.
تا اينجا داستان عادي يا تقريباً عادي به نظر مي رسد؛ اما از اينجا به بعد تراژدي مادر و دو 
پسرش آغاز مي شود. از اينجاست كه تماس ها، واسطه گري ها، رشوه هاي مالي و تالش ها 

براي نفوذ سراسر مرگبار به اردن آغاز مي شود.
رشوه ها در آن موقعيت حرف اول را مي زدند. يك بار واسطه اي ادعا مي كرد كه در مقابل 
مبلغي پول، مي تواند مشكل را حل كند. تا زماني كه اين دو جوان به صورت قانوني اردني 
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هستند، حق بازگش��ت به وطن خود، اردن را دارند. واسطه  ديگري مثل مورد قبل، فكر 
مي كرد كه مي تواند تابعيت آنها را پس بگيرد و از سفارت اردن در دمشق، مجوزي براي 

آنها در بياورد و چه بسيار واسطه هاي ديگري كه همين روش را در پيش گرفتند.
اين خانواده با مشقت هاي بسيار، توانست از نظر مالي اوضاع خود را سر و سامان دهد، اما 
نتوانست دو پسر خود محمد و اويس را از سوريه به اردن بازگرداند. پس ديگر راهي پيش 
روي اين دو نبود جز خروج از كشوري كه بعضي ساكنانش از آنجا مي گريزند )سوريه( و 

نفوذ به كشوري كه آن دو از تابعيت و حمايت آن برخوردارند )اردن(.
اين چنين بود كه آنها تصميم گرفتند در ژوئن 2012 همراه با چند نفر ديگر، در يك 
عمليات پرخطر نفوذي شركت كنند. مبدأ، منطقه  درعا در سوريه و مقصد، منطقه  مرزي 
رمثا در اردن بود و... ناگهان شليك گلوله ها آغاز شد؛ اين كه از سوي چه كسي و از كجا 
شليك مي شد، مهم نبود؛ زيرا تمامي آن منطقه مشكوک و تيراندازي در آنجا جايز بود. 
زن با يك گلوله   تصادفي مجروح ش��د. محمد عادي به جرم نفوذ متهم شد و نيرو هاي 
نظامي امنيتي را در شهر مرزي رمثاي اردن ، در انتظار خود ديد. پس از چند روز توقيف 
و بازجويي، رأي بر »عدم كفالت محمد و اويس« و بازگرداندن آنها به سوريه صادر شد. 

تاكنون داستان محمد و اويس و داستان هزاران جوان ديگر، به پايان نرسيده است. آنها 
كه پدرانشان نهال مقاومت را كاش��تند و حاال فرزندانشان به درختان تنومندی تبديل 

شده اند. اما آيا همه  اين ها حقيقت دارد؟
در پايان من چاره اي نمي بينم جز اين كه همراه با آن فلسطيني مهاجر از سوريه يا از 

هر مكان ديگري به مكاني ديگر، شعر محمود درويش را زمزمه كنم:
پس از واپسين مرزها به كجا برويم؟

پس از واپسين آسمان گنجشك ها به كجا پرواز مي كنند؟1

1. سه مبحثی كه در اين مقاله به آنها پرداخته شد، برگرفته از پايگاه اينترنتی »مؤسسه الدراسات الفلسطينيه« 
بودند بخش پرونده های ويژه. يكی از پرونده ها با عنوان »فلس��طينی های س��وريه دوباره آواره می شوند«، حاوی 

چهار مقاله به زبان عربی در رابطه با وضعيت فلسطينی های سوريه بود كه در اين جا سه مقاله از آن ترجمه شد. 
http://www.palestine-studies.org/ar_files.aspx?id=9
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من مادر بودم ولي مالك نبودم
»بخشيازخاطراتمادرشهيدسيدحميدرضافاطميازمبارزاندورانستمشاهي«1

1پدرم محمدعلی اتحاد تبريزی رئيس هيئت آذربايجانی های مقيم مشهد بود و اگرچه 
اهل تبريز هستم ولي در مشهد بزرگ شدم؛ چون پدرم خواستند كه در هنگام مرگ در 
جوار امام رضا)ع( باشند، به مشهد مهاجرت كرديم. نحوه آشنايي خانواده ما با همسرم 
نيز به اين صورت بود كه وقتي آقاي فاطمي از دانشگاه فارغ التحصيل شدند به ايشان دو 
پيشنهاد كاري مي شود؛ يكي در بندرعباس و ديگري در مشهد. همسرم اهل قم بودند 
و شهر مشهد را براي كار انتخاب كردند. او دبير بود و در دو رشته علوم تربيتي و ادبيات 
تحصيل كرده بود. ايشان براي اقامت در مشهد در محلي كه ما سكونت داشتيم منزلي 
اجاره و پس از مدتي از من خواستگاري كردند. پدر و مادرم راضي نمي شدند؛ مي گفتند 
اگر ايش��ان به قم برگردند ما نمي توانيم دوري تو را تحمل كنيم. اما قسمت و سرنوشت 
چنين بود. آنقدر آمدند و رفتند و اصرار كردند تا يك شب خواب ديدم من و او را نشاندند 
روي دو صندلي و دو خانم كه نقاب داشتند آمدند جلو و چيزي خواندند و در دهان هر 

1. متن حاضر حاصل گفت وگوي حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر سيد حميد روحاني با مادر شهيد 
سيد حميدرضا فاطمي است كه آغاز آن در تاريخ 1389/8/19 بود. بانو فخرالملوك تبريزي مادر شهيدان فاطمي، 

در شهريورماه سال 1390 دار فاني را وداع گفت. روحش شاد. 
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دوي ما نقل گذاشتند؛ صبح كه بيدار شدم گفتم سرنوشت من همين است؛ قبول كردم 
كه با هم ازدواج كنيم. 

پس از ازدواج خداوند س��ه فرزند ب��ه ما عطا فرمودند. دو پس��ر و يك دختر. ش��هيد 
حميدرضا اولين فرزندمان و دخترم ناهيد دومين فرزند كه يكسال از حميدرضا كوچكتر 

است و شهيد فريد هم سومين فرزندمان بود. 
قبل از اينكه فرزند اول ما متولد بش��ود در خواب ديدم بچه اي را به من دادند كه يك 
دشداش��ه و يك عرق چين س��بز تنش بود. به من گفتند اين حميد توس��ت؛ در خواب 
فهميدم بچه ام پسر است. بعد از آنكه به دنيا آمد پدرش به قرآن تفأل زد و آيه »الحمدهلل 
فاطر الس��ماوات واالرض« درآمد؛ واژه حمد را به باب فعيل بردند ش��د حميد؛ و چون 
در جوار حضرت رضا)ع( بودي��م رضا را هم اضاف��ه كردي��م و او را حميدرضا ناميديم. 
بدين ترتيب حميدرضا در مشهد متولد ش��د؛ اما سه، چهار ماهه بود كه براي ديدن پدر 
همسرم به قم آمديم. حميدرضا هم بيمار شده و تب روده گرفته بود. به همسرم گفتم 
بهتر است او را نزد دكتري به تهران ببريم. ش��نيده بوديم دكتري به نام آقاي زماني در 
چهار راه كاخ1 مطب دارد. سوار بر تاكسي ش��ديم تا به مطب دكتر برويم. در راه ناگهان 
يك اتومبيل محكم با اتومبيل ما برخورد كرد؛ طوري كه خودروي ما چند دور چرخ زد 
و سقف آن فرو رفت. آن خودرويي هم كه به ما زده بود همان موقع فرار كرد. حميدرضا 
در بغلم بود و سرش كبود شده بود. آن موقع دخترم را نيز باردار بودم. مردم به كمك ما 
آمدند. همسرم را به بيرون از ماش��ين منتقل كردند. سر حاج آقا ضربه ديده بود. به من 
گفت شماره ماشيني كه به ما زده اس��ت بردارم و بعداً متوجه شديم كه او عبدالرحمن 
فرامرزی مدير روزنامه كيهان بوده است. راننده تاكسي كه به نظر مرد مستضعفي مي آمد 
به ما كمك كرد. همسرم را به بيمارستان سينا برد و من را كه اصاًل تهران را بلد نبودم به 
كالنتري راهنمايی كرد تا با كمك مأموران كالنتری بتوانم خانه خواهر همسرم را پيدا 
كنم. به آنها گفتم غريبم و راه را بلد نيستم. آن افسر كه خدا عاقبتش را به خير كند دو 
نفر پليس را صدا زد. نامه نوشت و به من گفت با اين مأمورين می روی می گردی تا خانه 
عمه بچه ات را پيدا كنی؛ وقتی خانه را پيدا كردی می نويسی كه صحيح و سالم رسيده ای. 
حميدرضا در بغلم بي قراري مي كرد. در آن حال فقط مي دانستم كه خانه خواهر همسرم 
در جايي بودكه قطار از آنجا رد مي ش��د. باالخره خانه را پيدا كردي��م و من زير آن نامه 
نوشتم صحيح و سالم رسيدم. بعد با خواهر همسرم به بيمارستان سينا رفتيم. ديدم كه 

1. چهار راه فلسطين كنوني. 
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سر همسرم را بسته اند. چند روز اول كه حال همسرم خوب نبود و مشاعرش را از دست 
داده و چند وقتي گرفتار فراموشي شده بود. چون دبير دبيرستان های تهران، قم و مشهد 

بود به دليل غيبت طوالني حكم منتظر خدمتی به او دادند. 
مدتي در خانه خواهر همسرم مانديم و حميدرضا را كه در تصادف صدمه ديده بود و از 
سوي ديگر قبل از تصادف هم مريض شده بود درمان كرديم. حاج آقا هم حالشان بهتر 

شد و از بيمارستان مرخص شد. البته حالشان هنوز چندان رو به راه نشده بود. 
يك ش��ب هيئتی از داخل كوچه خانه خواهر همسرم رد می شد كه حاج   آقا، حميد را 
برداش��ت و با همان حالش بيرون برد و جلوی هيئت از حضرت علي اصغر)ع( خواست 
تا ش��فاي كودكمان را بدهد. ناگهان يك مرتبه ديدم اين بچه آنقدر عرق كرد كه انگار 
توی حوض رفته است. عمه اش گفت اين بچه تمام كرد! يك دفعه ديدم چشم هايش باز 
شد؛ شفا گرفت! بچه ام آن موقع شفا گرفت تا در 21 سالگی اعدام شود. بعد از آن به قم 
بازگشتيم. حاج  آقا تا مدت ها بيكار بود. تا بتواند ثابت كند كه علت غيبت تصادف بوده 
است. مدتي طول كش��يد تا باالخره توانست كارش را به دس��ت آورد و دبير دبيرستان 

نايب قم شد. 
حميدرضا در قم بزرگ شد؛ از همان كودكي ذكاوت خاصی داشت، يعنی بچه ای بود 
كه هر كس به چشم هايش نگاه می كرد می گفت چشم های عجيبی دارد. وقتی به سن 
تقريباً پنج سالگی رسيد او را در مدرسه ای گذاشتيم كه نزديك منزل ما بود؛ گفتم اجازه 
بدهيد حميدرضا مستمع و آزاد بنشيند و چيزی ياد بگيرد. دو، سه ماه نگذشته بود كه 
معلمش آمد و به پدرش گفت حاج  آقا اجازه بدهيد ايشان را ببريم كالس دوم. او در اين 
مدت كوتاه كه به مدرسه آمده است تمام تابلوها را می خواند، اعداد را می خواند و همه 
چيز را بلد است. همسرم ديدند حميدرضا پنج ساله است و بسيار الغر و نحيف؛ بنابراين 
اجازه ندادند رسماً به كالس برود گفتند كه او فقط مستمع و آزاد به مدرسه برود. بعدها 

در طول دوران تحصيل نيز هميشه شاگرد اول بود. 
در دوران ابتداي��ی  حرف های عجيب و غري��ب می زد و زماني كه به دبيرس��تان رفت 
حرف هايش تندتر  شد. گاهي می آمد و می گفت مامان من رنج می برم و ناراحت هستم؛ 
ببين چقدر ما بيچاره  هستيم. می گفتم مادرجان برای چه؟ می گفت كه ما نفت به اين 
گرانبهايی مان را می دهيم به امريكا و آدامس خروس می خريم! می گفتم پس��رم اينها 
را چه كس��ي به تو می گويد؟ می گفت مگر بناست كسی به من بگويد؟ مگر خودم عقلم 

نمی رسد! 
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هفت سال بيشتر نداشت كه دس��ت های كوچكش را باال می برد و به پهنای صورتش 
اش��ك می ريخت. می  گفت��م مادرجان برای چ��ه گريه می كنی؟ می گفت من عاش��ق 

پروردگارم و آرزو دارم به معشوقم برسم. 
از سن هفت سالگی تمام امور دينی خود را انجام می داد. يك بار به او گفتم آخر پسر در 
سن 14 سالگی مكلف می شود می گفت حاال چه اشكالی دارد كه از سنين كودكی شروع 
كنم. اهل عبادت بود؛ نمازش را می خواند؛ روزه اش را می گرفت؛ وقتی س��حر بيدارش 
نمی كردم ناراحت می شد. هر دو برادر مثل هم بودند و مي گفتند چرا ما را بيدار نكرديد؟ 
و در همان حال روزه را مي گرفتند. من از او بی احترامی نديدم؛ مثاًل خدای نكرده پايش 
را جلوی من دراز كند يا در نزده به اتاق من بيايد. فوق العاده مؤدب بود، اهل قلم هم بود. 
وقتي پدرش يك موضوع می داد كه درباره آن بنويسد در يك چشم به هم زدن پنجاه خط 

می نوشت! فكر می كردم كه اصاًل چگونه اين پنجاه خط را نوشته است؟! 
بعد از مدتی همسرم با يكی، دو نفر از دبيران دبيرستان كه ساواكی و طرفدار شاه بودند 
درگير شد و اداره آموزش و پرورش عذر او را خواس��تند و ما را به تهران منتقل كردند. 
وقتي به تهران رفتيم حاج  آقا در كتابخانه ملی به عنوان كارشناس مشغول به كار شد و 

در دبيرستان ثقفی و خوارزمی تهران نيز شروع به تدريس كرد. 
حميدرضا هم مشغول تحصيل ش��د و دوران ابتدايی را كمتر از ش��ش سال به پايان 
رساند. پدرش گفت اگر او شاگرد اول ش��ود من می توانم او را به مدرسه خوارزمی ببرم؛ 
مدارس ديگر را قبول ندارم. حميدرضا دوران دبيرستان را در مدرسه خوارزمي بهارستان 
حميدرض��ا در  كه شعبه اول آن بود با موفقيت گذراند. شعبه اي كه پدرش آنجا نبود. 
پنج س��الگي به مدرس��ه رفته بود و تقريباً هفت سالش بود كه ش��روع به نوشتن مقاله 
كرد. مقاله هايش در روزنامه كيهان چاپ می ش��د. روزی يكی از دوستانش كه احتماالً 
از بس��تگان او در روزنامه كيهان كار مي كردند از حميدرضا خواست كه به دفتر كيهان 
برود. من هم به اتفاق او به آنجا رفتي��م. حميدرضا به قدري كوچك بود كه وقتی رفتيم 
آنجا گفتند كه اين مقاله ها را ش��ما نوش��تيد؟! گفت: بله. باور نمی كردند. برای امتحان 
دو موضوع به او دادند؛ يكی توصيفی و يكی جنگی. رفت و نشس��ت و در مدت كوتاهي 
درباره هر دو موضوع مطلبي نوشت. مطلب توصيفی مربوط بود به يك روز برفی و يك 
بچه يتيم كه عكس هايش هم در موزه عبرت است. آن عكس را زدند. بچه سياهی است 
كه گريه می كند. بعد درباره موضوع دوم هم نوشت ؛ و چيز عجيبی هم نوشت. هنوز هم 
آنچه نوشته بود نمی توانم باور كنم. درباره همين جنگی كه با امريكا داريم نوشت. انگار 
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خودش فرمانده اين جنگ بود و صحنه ها را می ديد. مس��ئوالن روزنامه از نوش��ته هاي 
حميدرضا بسيار متعجب شده بودند. سپس از او پرسيدند كه در داستانی كه نوشته اين 
اسم های خارجی را از كجا آورده است؟ بچه شش، هفت ساله، گفت اينها امريكايی اند. 
بعد روزنامه كيهان از من خواس��تند كه اين بچه را اس��تخدام كنند تا هفته ای دو مقاله 
بنويسد. من وقتی آمدم به حاج  آقا گفتم؛ ايشان گفتند نه، او كوچك است؛ مزه پول زير 
دندانش می رود ديگر درس نمی خواند. م��ن می خواهم بچه هايم همه تحصيالت عاليه 

داشته باشند. 
وقتی كه دوران دبيرستانش تمام شد و امتحان كنكور داد هفده سال داشت. پدرش هم 
كارمند كتابخانه ملی بودند. كنكور ك��ه داد در كنكور رتبه خوبي گرفت. روزي به خانه 
زنگ زد و به پدرش گفت كه در كنكور رتبه س��وم را كسب كرده است. سپس در رشته 

مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتی شريف تهران مشغول به تحصيل شد. 
بعد از مدتی روزي به خانه آمد و گفت مادر نمی دانی چه خبر است! اوضاع بسيار افتضاح 
است و اصاًل با روحيه من سازگار نيست و من از اين وضعيت رنج می برم. گفتم مادرجان 
تو چهار سال آنجا می خواهی بمانی؛ كار نداشته باش. گفت نه، اگر من ساكت باشم، همه 
ساكت باش��ند پس ما با آدم مرده چه فرقی داريم؟ پس چه كس��ي بايد بلند شود؟ چه 

كسي و كی بايد اقدام بكند؟ 
به اين ترتيب حميدرضا يك گروه به نام گروه »فجر اسالم«تشكيل داد. بعدها پسرم 
فريد هم در گروه رزمی اي به نام »والفجر« عضويت پيدا كرد و نهايتاً در عمليات والفجر 
8 به شهادت رسيد. بعد از ده سال از شهادت حميدرضا هر دو گروه يكی شدند. آقايان 
محمدعلي باق��ری و محمود پهل��وان نيز دو نفر از اف��رادي بودند كه اهل سيس��تان و 

بلوچستان و در گروه حميدرضا بودند وهر دو را اعدام و در بهشت زهرا دفن كردند. 
حميدرضا اولين مبارزه اش را با آشپز دانش��گاه و همه كادرش كه افرادي بهايي بودند 

آغاز كرد.
مدت ها بود می آمد و به من می گفت با رژيم مخالف است. هر دفعه كه به خانه می آمد 
می ديدم كتش عوض شده است. براي اينكه او را شناسايی نكنند كتش را عوض می كرد و 
در می رفت. يك روز نشست جلوی من و گفت مادرجان ممكن است اينها مرا هم دستگير 
بكنند. گفتم برای چه؟ گفت برای خاطر اينكه ما را ببرند بترسانند! يك ساعتی ما را نگه 
می دارند كه رعب ايجاد كنند و بعد آزاد می كنند می آيم؛ ولی اگر شما شنيديد ناراحت 
نشويد. با اين گفت وگو من را كمي آماده كرد كه مثاًل من زمينه داشته باشم. عموماً سر 
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موعد معين خانه می آمد و س��ر موعد معين می رفت. همه چي��زش منظم و مرتب بود. 
يك روز گفت مادرجان من يك خواهش از شما دارم. احتمال دارد مرا هم بگيرند و دلم 
می خواهد قولی به من بدهيد. گفتم چه قولي؟ گفت قول بدهي��د اگر برای من اتفاقی 
افتاد ناراحت نشويد. گفتم شما كه می گويی يك ساعت می برند و بعد آزاد می كنند؟ اين 
ديگر ناراحتی ندارد. گفت يك وقت ممكن است كه اين طور كه گفتم نشود؛ فقط شما 
قول بدهيد ناراحت نشويد. قبول كردم. او در ادامه گفت دلم می خواهد اگر اتفاقی براي 
من افتاد مثل عمه ام حضرت زينب)س( صبور باشی. گفتم من را چه به دختر حضرت 
علی)ع( و دختر حضرت فاطمه)س(! من را با چه كسي مقايسه می كنی؟ گفت مادرم او 
زينب كربال بود؛ قهرمان بود. دلم می خواهد تو زينب زمان باشی. هر اتفاقي افتاد تحمل 
كنی حتی گري��ه نكني. حميدرضا از من قول گرفت. آن ش��ب م��ن خيلی گريه كردم 

خودش هم خيلی گريه كرد؛ اما خب به او قول دادم كه مقاومت كنم. 
پول كرايه اي كه به او مي دادم خرج ضعيفان مي كرد. بعدها متوجه ش��دم كه پدرش 
تا بهارستان او را مي رساند و او بقيه راه را تا دانشگاه صنعتی شريف پياده می رود و پول 
كرايه اش را جمع مي كند و برای مستضعفين چيزي می خرد. هميشه می ديدم كفش های 
حميدرضا سوراخ ش��ده، می گفتم چقدر كفش هايت پاره می شود؟ می گفت نمی دانم! 
كيفيت ندارد بعد معلوم ش��د پول كفش را كه از پدر می گيرد به محرومان می دهد و با 

كفش پاره راه می رود. 
قبل از انقالب تمام اعالميه های امام را پخش می كرد؛ شب ها مخفيانه به خانه می آمد 
و با ماشين استنس��يل عكس ها را كپی می كرد. يك اتاق تك باال داشتيم، من يك روز 
باال رفتم و ديدم زير كرسی تعداد زيادي اعالميه مخفي كرده است. صدا زدم گفتم اين 
چيست؟ حميد آمد و گفت اينها اعالميه های امام اس��ت. همان شب هم از ترس آنكه 

ممكن است ما دست بزنيم آنها را داخل يك گونی كرد و برد. 
گروه حميدرضا اعالميه های حضرت امام را پخش می كردند، براي مس��تضعفان نفت 

می خريدند و براي آنها مي بردند و هر كاري كه امام دستور می دادند انجام مي دادند. 
ابتدا مقلد آيت اهلل بروجردی بود و پس از ايشان از آقای نجفی مرعشی تقليد مي كرد. 
وقتی از تدريس خود پولي درمی آورد آن را خرج مستضعفان می كرد و اگر زياد می آورد 
آن را به آقای نجفی مي داد. وقتی او به ش��هادت رسيد پدرش نزد آيت اهلل نجفی رفتند. 
وقتی ايشان شنيدند ساواك حميدرضا را گرفته گفته بودند انشاءاهلل به حق پنج تن آل  
عبا خدا اين محمدرضا شاه را نابود كند يا سلطنتش را نابود كند! فرزند شما همان پنج 
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توماني را هم كه داشت می آورد و خمس می داد. 
پدرش از فعاليت هاي ضد رژيم او چندان خبر نداشت. من هم كم و بيش خبر داشتم. 
هميش��ه مي گفت من از اين رژيم رنج می برم. در جوار عم��ه ام حضرت معصومه)س( 
آمده اند سينما ساختند؛ اين شهر دارالمؤمنين است، دارالعلم است، روحانيت آنجاست.

گفتم آخر مادر ت��و كه نمی توانی كاری بكن��ی. گفت چرا آقايان بلند نمی ش��وند؟ دلم 
می خواهد آقايان مثل آيت اهلل خمينی باش��ند، ش��جاع باش��ند. اين ها ب��رای چه بلند 
نمی شوند كه اقدام كنند؟ كی بايد اقدام بكند؟ مگر قم شهر مذهبی نيست؟ من آنقدر 

مبارزه می كنم تا وقتی كه باالخره به يك جايی برسد. 
تعداد زيادي كتاب داش��ت كه مي گفت نبايد در خانه خودمان باش��د. گفت اين ها را 
بگذاريد دم دس��ت تا به خانه عمه جان ببرم. تمام كتاب هايي كه داشت اسالمي بود. در 
ميان آنها رساله حضرت امام)ره( بود. اما قبل از اينكه موفق شود كتاب ها را مخفي كند 
روزي ساواك به خانه ما ريخت و هر چه كتاب داشت برد. خدا می داند هيچ گاه تمايل به 
مطالعه كتاب های ديگر نش��ان نمی داد. وقتی هم زندان رفت و ديد بعضی افراد از اينها 
جدا شده و منافق شدند نامه ای فرستاد و در آن نوشته بود من عضو هيچ گروهي نيستم. 
نكند خيال كنيد من با اينها بودم؛ پدر و مادرم اش��تباه نكنيد. يك وقت نيايند به شما 

بگويند كه من عضو آنها بودم. من راه اجدادم را رفتم. 
بعدها فهميدم در مجيديه تهران ساختمان دفتر يك مجله را هم منفجر كرده اما آن 
انفجار هيچ كشته ای نداشت. يك شب هم به خانه آمد، به اتاقش كه طبقه باال بود رفت. 
ما شب ها جمع می شديم و همه با هم ش��ام می خورديم. صدايش زدم و گفتم كه براي 
شام پايين بيايد. اما او گفت شما بخوريد. همان شب از من يخ و نمك خواست و گفت كه 
فردا امتحان دارد. يك ليوان چاي ريختم و برايش باال بردم كه متوجه شدم حميدرضا 
يك كار بي سابقه انجام داده و آن اينكه در را قفل كرده بود. از او پرسيدم چرا در را قفل 
كرده است؟ باز كرد اما خودش جلوي در ايس��تاد تا نكند من به داخل اتاق وارد شوم و 
گفت پايين می آيم ولی امتحان دارم. از الي در ديدم داخل آن س��ينی كه يخ برده بود 
يك چيزهايي درست كرده و آنها را روي هم گذاشته است. طبق معمول هر روز صبح كه 
با پدرش تا بهارستان می رفت، وقتی صبح بلند شدم پدرش صدا زد كه حميد نمی آيی 
پايين صبحانه بخوری؟ رفتم ديدم اصاًل رختخوابش دست هم نخورده بود. او رفته بود. 
صبح آن روز شنيدم كه سينمای قم منفجر شده است. وسط روز هم سابقه نداشت كه 
حميدرضا به خانه بيايد؛ وقتی آمد ديدم كه يك حال عجيبي دارد. گفتم راستی حميد 
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می دانی سينما را منفجر كرده اند؟ ديدم لبخندي زد و گفت مادر نازشستش! خوش به 
حال آن كسی كه اين كار را كرده! خدا پدر و مادرش را بيامرزد. بعد كمي به او مشكوك 
شدم. سپس توضيح داد كه بمب را هنگامي كه مردم از سينما بيرون رفته بودند داخل 
سينما گذاشته اند و سپس با سرايدار تماس گرفته و از او خواسته بودند از سينما بيرون 
بيايد. حميد در ادامه گفت وقتي ديدم سرايدار از س��ينما بيرون نيامد او را بغل كردم و 
به بيرون از سينما آوردم. تا اين را گفت يك دفعه گفتم حميد تو اين كار را كردی؟ خدا 
مرگم بدهد. االن به خانه مان می ريزند. گفت مادرجان هيچ چيز نگو؛ شتر ديدی، نديدی. 
الحمدهلل راحت شديم. گفتم چه  طور اين كار را كردی؟ گفت ندانيد بهتر است؛ ساواك 
می آيد ش��ما و خواهرم را می برد. زير ش��كنجه هم نمی توانيد طاقت بياوريد مجبوريد 
حرف بزنيد پس ندانيد بهتر است. از اينكه سينما را منفجر كرده بود خيالش راحت شده 
بود. انفجار سينما و بعضی از فعاليت هايش را من خبر داشتم ولی پدرش خبر نداشت، 

هيچ كس هم خبر نداشت. 
حميدرضا يكسال و سيزده روز شايد هم يكس��ال و هفده روز در زندان بود. در تاريخ 
54/2/7 برای ساواك نامه اي نوشتم كه پدرش مريض است و می خواهد بستری بشود، 

اجازه بدهيد ما با فرزندمان مالقات كنيم اما آنها اجازه ندادند. 
در بازجويی هاي ساواك، حميدرضا در پاسخ به اين سؤال كه تو با كدام گروه و جريان 
همكاری می كردی نوشته است كه در بدو ورود به دانشگاه مثل خيلی از بچه ها و شبيه 
به پدر و مادرش كه نماز می خواندند او هم نمازخوان شده است. پدرش هم آن موقع به 
او گفت كه از مجتهدي تقليد كند و حميدرضا به خاط��ر عالقه اي كه در دل به آيت اهلل 
خمينی داشت و هم به خاطر مسائلی كه در گوشه و كنار شنيده بوده امام خميني را به 

عنوان مجتهد خود برگزيد. 
ساواك خيلی اصرار كرد حميدرضا را وادار به همكاری كند حتی می گفتند در صورت 
همكاري يك درجه به او تخفيف مي دهند. اما او معتقد بود يك عمر براي نابودي حكومت 
مبارزه كرده است حاال از آنها تقاضای تخفيف كند. ساواك چند بار با من تماس گرفت 
و گفت پسرت تو را خيلی دوست دارد، به او بگوييد با ما همكاری كند. گفتم برای چه؟ 
گفت برای خاطر اينكه مغز متفكری دارد. گفتم ايش��ان اس��تاد من بودند چنين كاری 

نمی كند اگر هم بكند من نمی بخشمش. 
شبی كه حميدرضا را به شهادت رساندند خواب ديدم كه دايی ام كه سيد موسوی است 
آمدند و يك بقچه جلوی من گذاشتند. ديدم يك چادر سبز آوردند و سر من كردند. گفتم 
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مگر از اين هم كسی چادر سر می كند؟ چادر بايد مشكی باشد. گفتند اين مال شماست. 
بعد از شهادت حميد هم يك شب خواب ديدم كه من و دخترم جايي رفتيم كه در بزرگي 
در آن بود و آن در به يك بياباني باز شد. در آن بيابان يك باغچه كوچكي بود و گل هاي 
بسيار زيبايي در آن بود. گل ها بزرگ شدند و قد كش��يدند كه ديدم روي آن نوشته اند 
حميدرضا فاطمی؛ كمي بزرگ تر ش��دند و دوباره روي آن نوش��ته شد حميدرضا رفت 
آسمان. خواب را براي آقای مسجدی كه فردي سياسی بود بازگو كردم. ايشان گفتند كه 
اين هر كس بوده كشته شده و جای او را هزاران گل می گيرند؛ همين طور هم شد. هزاران 
گل دوباره قيام می كنند. در جريان شهادت پسرم فريد خواب ديدم در حرم امام رضا)ع( 
نشسته ام كه يازده، دوازده سادات عمامه مشكي جلو آمدند. بقچه اي به من دادند. آن را 
باز كردم ديدم چادري كه در جريان شهادت حميدرضا به من داده  بودند اين بار مقنعه اي 
از سر آن به من دادند. گفتم آخر آدم مقنعه ضريح را س��ر می كند؟ اين چه جور است؟ 
بعد ديدم يكی هم كف دستم گذاشتند. گفتند اين را به خاطر فريد آورديم. چادرش را 
سر حميدرضا دادند، مقنعه اش را هم سر فريدم دادند. باز هم در خواب ديدم دو كبوتر 
داشتند می رفتند كه بدنشان كبوتر، ولی سرشان حميدرضا و فريد است. همان طور كه 
نگاهشان مي كردم ديدم بال هايشان را براي من تكان دادند. از خواب بيدار شدم؛ گفتم 

خدايا اين قربانی ناقابل را بپذيريد. 
شبی هم كه حميد را اعدام كردند پدرش وسط كوچه رفت، بي قراري مي كرد، فرياد زد 
محمدرضا! الهی كه آرزويت به دلت بماند، وليعهدی فرزندت را نبينی. در همان حال كه 

گريه مي كرد سر به سجده گذاشت و گفت خدايا اين قربانی را از من قبول كن.
پس از شهادت حميدرضا چندين بار آمدند من و حاج آقا را با خود بردند. آنجا در يك 
اتاق می نشاندند. پدر حميدرضا آرام نمی نشس��ت؛ می رفت و عليه شاه تبليغ می كرد. 
اولين مرتبه كه من را بردند گفتند می دانی فرزندت چكاره بوده است؟ گفتم من پسرم 
را می شناسم؛ تو بگو چكاره بود؟ گفت مؤمن افراطی بود. گفتم مگر مؤمنی هم افراطی 
دارد؟ چرا او را كشتيد؟ مگر مؤمن و مسلمان را می كشند؟ گفت ما با اينها مشكل داريم؛ 
ما با كمونيست ها مشكل نداريم چون آنها زود تسليم می ش��وند ولی ما با اينها مشكل 
داريم. ادامه داد و گفت حاال می دانی چه كار كرده است؟ گفتم چه كار كرد؟ گفت در يك 
چش��م به هم زدن 15 نفر را يك جا ترور كرد. گفتم فكر نمی كنم كه چنين كاری كرده 
باشد! آن وقت برگشت و گفت كه بايد زبان شما مادرها را از حلقتان بيرون كشيد. شما 
بوديد كه اينها را اين طور تربيت كرديد. می دانی با كشته شدن حميد رضا تا آخر عمر اين 
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مهر ننگ و سياه به پيشانی ات خورد؟ گفتم اتفاقاً به من افتخار داد؛ شيرم حاللش باشد. 
در پرونده اي كه از س��اواك بر جاي مانده، آمده است كه يك سري از وسايل شخصي 
حميدرضا را پس از ش��هادت به خانواده او برگردانده اند؛ اما دروغ نوشته اند. ما كه اصاًل 
و ابداً چيزي نديديم. بعد از ش��هادتش يك نامه به دست من رس��يد كه مادر اگر به من 
اجازه مالقات دادند و شما آمديد مقداري پول برای من بياوريد. من و پدرش هر روز بلند 
مي شديم و مي رفتيم جلوی اوين مي نشستيم. ما را اسير كردند و زجر دادند. در آخر هم 
گفتند كه آنقدر شكنجه ش��ده كه نمی تواند به مالقات با ما بيايد؛ از اينجا برويد. چقدر 
من را آزار دادند! بعد معلوم شد كه در آن زمان حميدرضا را شهيد كرده بودند و ساواك 
فقط برای اذيت كردن ما اين دروغ ها را می بافت. می گويند هفت ماه و نيم در موزه عبرت 
زنداني بوده است و در آنجا شكنجه شده است. آنها حتي جنازه حميدرضا را به ما ندادند. 
درباره اينكه حميدرضا را كجا به خاك س��پردند با روح و روان م��ا بازی كردند. يكی 
گفت پودرش كردند؛ يكی گف��ت نمی دانم چه كارش كردند؛ در ه��ر صورت وقتی كه 
انقالب پيروز شد ما فهميديم محل دفنش كجاست. بعد از پيروزي انقالب اسالمي ايران 
از دفاتری كه به دست آمد گفتند قبرش پيدا شده است. حميدرضا در خيابان آيت اهلل 
طالقانی قطعه 39 رديف 17 به خاك س��پرده ش��ده بود. چند مرتبه اين قبر را درست 
كرديم؛ يك بار سنگ مرمر خوب سفارش داديم؛ انداختند و بعد از چند روز وقتي رفتم 
ديدم منافقين سنگ را خرد كرده اند. بار ديگرتابلوی حضرت امام)ره( را نصب كرديم اما 
باز هم آنها را بردند و شكس��تند. در آخر هم با يكي، دو تن از دوستان كه خدا خيرشان 
دهد رفتيم يك سنگ معمولی انداختند و آنقدر سيمان ريختند كه فكر می كنم هرگز 

خراب نمی شود. 
بعد از انقالب يك روز دار و دسته رجوی از جمله آقايان حميد اشراقي و عباس اشراقي 
كه با هم نسبتي نداش��تند به خانه ما آمدند. خواس��تند گروه حميدرضا را به خودشان 
نسبت دهند. حاج  آقا هم از آنها زرنگ تر و به قدری موشكاف بودند كه وقتي گفتند كه 
حميد رضا با ما بود،گفت كه شما؟ گفتند ما عضو »س��ازمان مجاهدين خلق«  هستيم. 
گفت خب سر اين خيابان اين همه عكس زدند؛ عكس های بزرگ زدند، پس عكس حميد 
كجاست؟ گفتند هنوز سازمان اجازه نداده است. گفت بلند شويد برويد از اينجا و ديگر 
پيدا نشويد. اشراقی من تو را می شناسم. بی خودی حرف نزن. بعدها از طرف حميدرضا 

نامه آمد كه اينها در زندان از هم جدا شده اند.
نامه را يكي از هم س��لولی های حميد رضا براي ما فرس��تاده و در آن نوشته بود حضور 
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اوليای شهيد اسالم سيد حميدرضا فاطمی؛ من در زندان اوين همراه و هم بند اين سيد 
شهيد بودم. با يكديگر دوستی صميمانه داش��تيم و در حدود چند ماه تاريخ اسالم را با 
ايشان دوره نموديم. ايشان بيشتر ايام تقريباً هميشه روزه دار بود و شب ها مدام نماز شب 
می خواند. در تقوا كم نظير بود و در جريان محاكمه ش��جاعت شگفت انگيز از خود بروز 
داد. او سعی می كرد كه زندانيان اسالمی را به وسيله مسائلی كه وارد بود دلگرم كند تا 
روحيه خود را نبازند. از اين رو دس��ت به نمايش تئاترهای سازنده می زد كه در يكی از 
آنها بنده هم شركت داشتم. وی روز اول يا دوم صفر به دادگاه نظامی رفت و حكم اعدام 
گرفت. حاال مجازات او به روز بعد موكول گرديد و به اوين بازگشت بچه ها خيال كردند 
كه از حكم اعدام جسته؛ به س��ر و كول او پريدند و او را بوسيدند چون در صورت صدور 
حكم اعدام محكوم به جای اوليه اش برنمی گردد و او را به جای ديگري می برند. وقتي او را 
برگرداندند ما خيال كرديم از حكم اعدام رها شده است اما ناگهان روزنامه اي دست يكی 
از زندانی ها می بيند كه يكی از اعضای گروه آنها كه متهم رديف 12 بود را اعدام كردند. 
به بچه ها گفت فردا من را اعدام می كنند؛ من متهم رديف اولم و ديگر باز نمی گردم. بعد 
او را به سلول انفرادی می برند. درس��ت همان روز بود كه روزنامه به بند وارد شد و خبر 
شهادت محمدعلی باقری و محمود پهلوان كه از اعضای گروه سيد حميدرضا بودند نيز 
اعالم ش��د. همگی يكپارچه در غم و اندوه فرو رفتيم. اين نش��انه ای بود كه فردا حميد 
نيز ديگر به پيش ما بازنمی گردد زيرا وی مته��م رديف يك بود. پس از آنكه حميد خبر 
شهادت دو نفر از همرزمان خود را در روزنامه خواند به نماز ايستاد و من متوجه بودم كه 
چند ساعت وی نماز خواند و با خدای خودش راز و نياز كرد. اين نماز، نماز شهادت بود. 
همان شب من با او صحبت كردم؛ گفتم حميد آيا وصيتی نداری؟ گفت چرا دارم. همان 
موقع هنگامی بود كه عده زيادی از مجاهدين خلق انحراف خود را از اسالم اعالم نموده 
بودند. گفت اگر تو از اينجا آزاد شدی و توانستی با خانواده من تماس بگيری به آنها بگو 
كه پسرتان نه كمونيست بود و نه منحرف... او فقط و فقط براي پيروی از پدران و اجداد 
پاك در اسالم و پيروزی اسالم و حكومت اسالمی مبارزه كرده است و خيالشان راحت 
باشد والسالم و اينجا نتوانستم آدرس شما را بيابم. اين شخص نامه را توسط آموزش و 

پرورش به دست ما رساند. 
اوايل انقالب يكی از بستگانمان براي عيادت از بيماري به ش��يراز رفته بود. در شيراز 
نمايشگاهي از كتاب و عكس برپا شده بود. اين شخص همين طور كه از آنجا رد مي شد 
يك دفعه عكس��ي از حميدرضا نظرش را به خود جلب مي كند كه در ورودي نمايشگاه 
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گذاشته بودند. با خود مي گويد مثل اينكه اين عكس قوم و خويش ماست؛ جلو می رود 
و می گويد آقا اين عكس چند اس��ت؟ می گويند فروش��ی نيس��ت. مجدد مي گويد آقا 
خواهش مي كنم، هر چه بخواهيد من می دهم. پدر و مادر اين شخص نگران و ناراحت 
فرزندشان هس��تند. نهايتاً 500 تومان می گيرند و يك عكس مثل آن تهيه مي كنند و 
براي ما فرستادند. اما اينكه اين عكس را چه كسانی زده بودند ما متوجه نشديم. احتماالً 
از آن عكس هايی بوده كه در شكنجه گاه ساواك پيدا شده و اول انقالب بخشی از آنها را 

نمايشگاه كرده بودند و به همه شهرستان ها هم فرستاده بودند.
در گواهي دفن پزش��كي قانوني، سن حميدرضارا 25 سال نوش��ته بودند اما او هنگام 
دستگيري 20 ساله بود و در 21 سالگي شهيد شد. هيچ نوشته  و هيچ شيء يادگاري از 
او ندارم؛ همه نوشته ها حتي شناسنامه اش را ساواك برد. فقط يك ساعت برايم يادگار 
ماند. آن  هم شبی كه می خواست برود درآورد و روی يخچال گذاشت. آن ساعت هم يا 

نزد دخترم است يا در موزه عبرت در غرفه اش گذاشته اند. 
پس��ر ديگرم فريد تقريباً نه س��ال با برادر ش حميدرضا فاصله س��نی داش��ت. وقتی 
حميدرضا دس��تگير شد فريد نه، ده س��ال داش��ت. فريد هم مثل برادرش در سن پنج 
سالگي به مدرس��ه رفت و حدود هفده سال داشت كه در رش��ته مهندسي شيمي وارد 
دانشگاه شهيد چمران اهواز شد. خصوصيات اخالقی اش مثل حميدرضا بود. دارای دو 
ليس��انس بودند. همس��رم فريد را هم مانند برادرش حميدرضا در آموزشگاه خوارزمي 
ميدان بهارستان ثبت نام كرد و مي گفت دوس��ت دارد فرزندانمان ترقي كنند. فرزندم 
فريد با سن كم وارد مدرسه اخالق شد و خصوصيات و اخالقش طور ديگری بود و خيلی 
متواضع بود. اگر مثاًل يك شخصی به او سالم می  كرد دست روی سينه می گذاشت و با 

احترام به آن شخص پاسخ مي داد. 
شب ها كه از خس��تگي خوابم می برد مرا بيدار مي كرد و مي گفت چای درست كردم، 
چای تان را بخوريد سر حال شويد و سپس می گفت حاال شروع كنيم نماز شب بخوانيم. 
می گفتم پسرم من االن خس��ته ام و توانايي ندارم. می گفت نماز ش��ب را بخوانيد بعداً 
بخوابيد. چقدر با همديگر نماز شب خوانديم. يك شب هم شروع كرد نماز هزار قل هواهلل 
را بخواند. يك موقع متوجه شدم مرتب جلو و عقب می رود، فكر كردم خوابش برده باشد. 
گفتم فريد جان گفت مادر نمی دانی چه باغی بود، چه منظره ای بود، چه گل هايی بود! 
شش��صد قل هواهلل را گفته بود اما دوباره رفت و وضو گرفت و دوباره از سر شروع كرد. تا 
زماني كه در قيد حيات بود نماز هزار قل هواهلل او ترك نش��د. ح��رف  او با زبان نماز بود، 
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درس��ش هم خوب بود با اينكه دانشجو بود و درس داشت هر س��ه ماه يك بار به جبهه 
می رفت و برمی گشت. 

فريد ازدواج خيلی كوتاهی داشت. در س��ن هفده سالگی ايشان كه من سخت مريض 
بودم و ناراحتی قلبی داشتم،از او خواستم ازدواج كند؛ ازدواج حميدرضا را كه نديده بودم 
گفتم حداقل ازدواج فريد را ببينم غافل از اينكه او رفت و من هنوز اينجا نشسته ام و يك 

پسر به نام حميدرضا از او برايم يادگار باقي مانده است.
زماني كه فريد ب��ه جبهه رفت پدرش مريض بود. يك بار ك��ه حال پدرش اصاًل خوب 
نبود با او تماس گرفتم و از او خواس��تم تا بازگردد اما او گفت كه ن��ه، امام فرمودند كه 
واجب كفايی است و واجب تر است در جبهه باشد تا اينكه باألخره فرمانده اش او را به زور 
فرستاده بود. فريد وقتي آمد تقريباً ده روزی اينجا ماند و به پدرش كمك كرد. روزي كه 
مي خواست برود ديدم صورتش مثل نقره ش��ده بود. پوتين اش را كه می خواست ببندد 
دست هايش می لرزيد. به فرزندش گفت حميد رضا، پسرم اگر مامانی را اذيت نكنی اين 
دفعه كه بيايم يك چيز خيلی خوب برايت می آورم. آن وقت او را بوس��يد و در بغل من 
گذاشت. يك بار نامه ای برايم فرستاد و در آن نوشته بود كه مادر به حول و قوه  الهی بچه ها 
فاو را گرفتند. او از من خواسته بود تا به مناسبت سالگرد تولد فرزندش حميدرضا يك 
هديه براي او بخرم و به او بگويم كه آن را بابا فريد برايش فرستاده است. فريد در عمليات 
والفجر8 در فاو به شهادت رسيد. فريد آرپی چی می زد و در عين حال غواصی هم می كرد. 
ده روز زير آب مانده بود تا خودش را به خط مقدم نيروهايشان برساند. در خط مقدم با 
آنكه پاهايش مجروح شده بود اما چون نيروهاي كمي براي مقابله با دشمن داشتند براي 
نبرد با تانك هاي عراقي به سوي آنها آرپي چي مي زند و خساراتي به نيروهاي عراقي وارد 
مي كند اما در عين حال نيروهاي عراقي نيز به او تيراندازي مي كنند و در نهايت با يك 

نارنجك دست ساز كه از سوي دشمن پرتاب شده بود به شهادت مي رسد. 
بعد از شهادت فريد يك روز از طرف سپاه به ما زنگ زدند و گفتند مي خواهند با آقاي 
فاطمي صحبت كنند. عرض كردم ايشان كسالت دارند. اما اصرار داشتند كه با خود حاج  
آقا صحبت كنند. در اين حين همسرم خود را از اتاق كشاند و بيرون آمد. گفت كيست و 
گوشی را گرفت. يك مرتبه گفت سر جدم مجروح شده يا نه؟ گفتند فريد مجروح شده و او 
را به بيمارستان آورده اند. حاج   آقا رفتند و من هم دنبال او دويدم. رفتم ديدم توی كوچه 
جمعيت زيادی ايستاده اند. انگار همه مي دانس��تند و هيچ كس جرئت نداشت چيزي 
بگويد. حاج  آقا خواست پشت فرمان بنشيند كه يكی از دوستان نشست و رفتند تا ببينند 
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كه فريد را به كدام بيمارستان برده اند. فرزندش حميدرضا هم از من جدا نمی شد. وقتي 
همسرم آمد ديدم رنگ به رو ندارد. گفتم حاج  آقا تو را به خدا بگو فريد كجاست؟ گفت 
حاج خانم من نمی دانم در كدام بيمارستان است! مثل اينكه می خواست چيزی بگويد. 
بعد گفت حاج  خانم فريد كه مجروح ش��ده، اگر مثاًل قطع نخاع باشد بايد چه كار كرد؟ 
گفتم خب من كنيزش هستم و خودم به او خدمت می كنم. بعد گفتند اگر چشم هايش 
را از دست داده باشد چه؟ گفتم سواد دارد و مرا مادر صدا می زند و باز هم كنيزش هستم. 
گفت شما كه هميشه منطقی فكر می كرديد، اين چه حرفی است كه می زنيد؟ بگذاريد 
به آن آرزويی كه داشته برسد! يك  دفعه برگشتم و گفتم كه راست بگوييد. حاج  آقا تو را 
به خدا چه شده؟ قرآن را از داخل جيبش درآورد و گفت فريد هم پيش حميد رضا رفت. 
تو را به اين قرآن اگر صدايت دربيايد. فقط خدا را ش��كر كن. خودش سجده كرد و من 
هم سجده كردم و خدا را شكر كردم. گفتم خدايا من مادر بودم ولی مالك نبودم. امانت 
تو را صحيح و سالم برگرداندم. فريد هم ش��هيد شد. بعد رفتند جنازه اش را آوردند و در 
بهشت معصومه)س( تشييع كرديم. وقتی گالب پاشيدند و می خواستند فريد را داخل 
قبر بگذارند ناگهان ديدم حاج  آقا روی قبر افتاد و حالش بد ش��د و صورتش نورانی شد. 
دوستان او را به خانه آوردند. او در خانه تمام كرد. حاج آقا وصيت كرده بود كه اگر برايش 
اتفاقي افتاد او راكنار فريد دفن كنند. گفتم آنجا به ما جا نمی دهند. گفت تو تالشت را 
بكن ولی همان جا دفنم كنيد. فريد من 7 اس��فند، حميد رضا 17 اسفند و حاج  آقا 27 

اسفند از دنيا رفتند. 
من كه مالك نبودم مادر بودم. خداوند ان شاءاهلل قبول كند هديه ناقابلی بود كه تقديم 
حق كردم. اميدوارم كه خداوند به شايس��تگی خود به اين بچه ها نگاه كند و قبول كند. 
من كه كاره اي نيس��تم. يك روزی آنها را به من دادند، شكر؛ يك روز هم از من گرفتند، 
شكر. خدا را شاكرم كه اين منت را بر من گذاشتند و اين لطف شامل حال من شد، برای 
اينكه من هم اگر چه فكر نمی كنم لياقت آن را داشته باشم، اما جزء مادران شهدا باشم.
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نامه اي منتشرنشده از بزرگان خمين 

سندي كه در پي مي آيد، نامه اي است كه نزديك به يكصد سال پيش علما و روحانيان 
خمين، به مجلس شوراي ملي آن روز نوشته اند و از مس��ئوالن ستم پيشه آن منطقه و 

خوانين و متنفذين محلي شكايت و دادخواهي كرده اند. 
در ميان امضاكنن��دگان، امضاي حض��رت امام)س( ب��ا عنوان اقل الط��اب روح اهلل 

الموسوي، نيز امضاي آيت اهلل پسنديده، ديده مي شود. 
امام با امضاي اين نامه نش��ان داده اند كه از دوران جوان��ي در رويارويي با زورگويان و 
تجاوزگران، مبارزه با ظلم و بي عدالتي و دفاع از حق و حقوق مردم جدي و استوار بوده اند. 
عنوان »اقل الطاب« كه هم��راه با امضاي آن مرد الهي آمده اس��ت، تواضع و فروتني 

ايشان را از دوران جواني نمايان مي سازد. 



از تاريخ
316

دوره سوم سال يازدهم شماره 37 و 38 پاييز و زمستان 92

به واسطه نماينده محترم كمره و محات دامت بركاته 
مقام اقدس مجلس مقدس شوراي ملي شيداهلل اركانه 

چندي بود امورات ملكي دست خوش غرض ورزي و شهوت راني متنفذين و متصديان 
غير صديق شده غالب امور از غير مجري حل گرديد موجب زحمت اهالي هر مرز و بوم 
گرديده سلب آسايش عمومي نموده هر يك به يك اس��م و رسم دچار زحمت بودند تا 
به حمداهلل بعد از چندي كه رس��مي از قانون ديده نمي شد افتتاح مجلس مقدس شورا 
موجب خوشوقتي عامه گرديده و باالختصاص اهالي مراكز هم پيش از محل قريه مبتا 
به زحمت بودند و ابداً به شكايت وقعي گذاشته نمي شد بلكه در پشت ميزها بامراجعه 
باقي و به واسطه انحال پياپي كابينه هاي سابق به عهده تعويق مانده و امورات مملكت 
را طبيعت تسويه مي كرد. اين اس��ت كه داعيان كراراً از خرابي )زورقان( كمره به دائره 
مربوطه وزارت جليله ماليه دامت شوكته شكايت كرده مميزي و مفتش آنجا را خواستار 
ش��ديم تا مكرر مفتش به محل آمده و نتيجه عرايض داعيان اين ش��ده است كه )آقاي 
ميرزا عبداهلل خان مفتش( به واسطه اغراض شخصي و حب و بغض محلي به غرض ورزي 
راپورت دروغي به مقام محترم وزارتي داده كه )مالكين زورقان هفت سال است ماليات 
خود را نداده اند( اينك بر حسب حكم رئيس دايره محل ماليات مستقيم حكم به توقيف 
آن محل صادر و از طرف ماليه محلي به واسطه اغراض متصديان فعلي سه نفر مامور به 
آنجا رفته از مالكين مخارج فوق الطاقه درياف��ت و رعايا را نمي گذارند كه زراعت خود را 
جمع نموده  ]نامفهوم[ مشغول كار خود باشند. با اينكه ماليات آن محل پرداخت شده و 
فقط از سنه يونت ئيل جزئي جنس باقي مانده و اما سنه قوي ئيل به واسطه سن خوارگي 
تمام كمره و گلپايگان از پرداخت معاف شده اند و اما سنه پيچي ئيل هم به واسطه سوء 
سياست آقاي ميرزا عبداهلل خان مفتش ماليه اين محل منحل گرديده و از عموم به عهده 
تعويق مانده. فقط تفاوت داعيان با اهالي س��نه يونت ئيل است كه آن هم چون مفتش 
به محل آمد انتظار داشتيم قرار مميزي آنجا داده شود. با اينكه آن محل به كلي ويران و 
خراب است و داعيان به زحمات زياد ]نامفهوم[ به قيمت گزاف براي تجديد قنات زورقان 
خريده و ]نامفهوم[ تهيه كرده ايم مأمورين ماليه به واسطه بعضي اغراض نسبت به رعايا 
و شخص ها اذيت كرده و نمي گذارند مختصر جويي كه دارند بردارند آيا اين است ترتيب 
قوانين. مستدعي است در آسايش داعيان اقدامي فرماييد كه از عهده آبادگردن زورقان... 

واال جز دادن ملك در مقابل تحميات زياد اين ده خراب چاره نداريم.
زياده ايام دادرسي مستدام. 
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اقل الطاب روح اهلل الموسوي 
الداعي خادم شريعت مطهره مرتضي موسوي 

الداعي خادم الشرع حاج ميرزا رضا النجفي الكمرئي 
علي محمد امام جمعه 
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مرامنامه کمیته اتحاد اسالم و بازخوانی 
آرمان های اسالمی نهضت جنگل

میثم عبداللهی1

منشأ حرکت میرزاکوچک خان يک منشأ صددرصد دينی و اعتقادی است.

رفتار او هم يک رفتار دينی و اعتقادی است.
امام خامنه ای

چکیده
رهبران نهضت جنگل، شعار »اتحاد اسالم« را شعار اصلی جنبش خود انتخاب کردند. 
آن ها کمیته ای از مجتهدين و بزرگان تش��کیل دادند و اين کمیته مرامنامه ای منتشر 
کرد که در آن علل ش��کل گیری نهضت و اهداف آن مشخص ش��ده بود. اين مرامنامه 
به طور آش��کار به جنبه های اس��الم خواهی نهضت تأکید کرده بود ام��ا آنچه در متون 
تاريخی مربوط به نهضت کوچک جنگلی منتشر شد خالف اين آرمان را نشان می داد. 
اکنون بعد از گذشت بیش از 90 سال از نهضت جنگل، با بررسی های عمیق تر و رجوع 
به اس��نادی که از چش��م محققان تاريخ دور نگه داشته ش��ده بود اين حقیقت آشکار 

1. دانش آموخته سطح 3 تاريخ، حوزه علمیه قم
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می شود که تاريخ نويس��ان نهضت جنگل به هر دلیلی با تحريف آشکار تاريخ، مرامنامه 
اصلی نهضت کوچک جنگلی را که کاماًل ماهیت اسالمی داش��ته است ناديده گرفته و 
مرامنامه فرقه دموکرات را که ربطی به آرمان های اسالمی نهضت جنگل نداشت به نام 
مرامنامه اين نهضت معرفی کردند. اين مسئله باعث شد تا مرامنامه اصلی پنهان بماند 
و عده ای فرصت طلب که حرفه ای جز تحريف تاريخ و مصادره نهضت های اس��المی به 
نفع جريان های وابسته به غرب و شرق ايدئولوژيک در ايران ندارند در مورد اصالت های 
اسالمی اين نهضت ترديد کرده و راه را برای وارونه نشان دادن تاريخ نهضت های بیداری 

اسالمی هموار سازند.
در اين مقاله تالش می ش��ود ضمن معرفی مرامنامه کمیته اتحاد اس��الم تفاوت های 
مبنايی اين مرامنامه با مرامنامه ديگر مورد ارزيابی ق��رار گیرد. با توجه به اين که رهبر 
معظم انقالب، نهضت جنگل و جمهوری گیالن را يک نمونه بسیار کوچک از تالش های 
اسالمی ملت مسلمان ايران برای برپايی جمهوری مبتنی بر آموزه های اسالمی می داند 
که به شکل اولیه در دوران نهضت جنگل عملی گرديد امیدواريم انتشار اين اسناد بخشی 
از جفاکاری ها و تحريف های مورخین سکوالر نسبت به آرمان های اسالمی نهضت جنگل 

را بر مال سازد.
کلیدواژه ها: نهضت جنگل، میرزاکوچک جنگلی،کمیته اتحاد اسالم، فرقه دموکرات، 

جنبش های اسالمی

اصالت های مرامنامه کمیته اتحاد اسالم
سال ها پیش ابراهیم فخرايی در کتاب سردار جنگل، مرامنامه ای را به نام نهضت جنگل 
منتش��ر کرد1 که تا به امروز تصور می ش��د که اين مرامنامه مربوط به نهضت جنگل، و 
آرمان های آن نیز آرمان های نهضت است. اخیراً در میان متونی که مربوط به دهه آخر 
قرن سیزدهم درباره گیالن بود اسناد و اطالعاتی به دست آمد که به ويژه برای مشروطه 
و نهضت جنگل افقی نو را در پیش  روی محققین باز می کند. اين اس��ناد مربوط اس��ت 
به»مرامنامه و نظامنامه کمیته اتحاد اسالم« که در س��ال های میانی نهضت جنگل به 
صورت چاپ سنگی منتشر شد و در میان مردم پخش گرديد و هنوز آثاری از آن در میان 

گنجینه های خانوادگی مردمان کهنسال اين منطقه وجود دارد. 
از ويژگی های اين مرامنامه آن است که يک متن کاماًل مترقی اسالمی است و مسائل 

1. ابراهیم فخرايی، سردار جنگل، تهران، جاويدان، 1376، ص56-59.
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مختلفی در آن مطرح شده است؛ که با توجه به فضای شکننده و آلوده آن دوران در نوع 
خود جذاب می باشد. روح اسالمی تمام سند يعنی مقدمه، مرامنامه و نظامنامه را در بر 

گرفته است و بندهای اين سند، آموزه های اسالمی را ارائه می کند.
مرامنامه ای که فخرايی در کتاب س��ردار جنگل منتش��ر کرد به اي��ن مرامنامه هیچ 
شباهتی ندارد. ما در اين مقاله تالش می کنیم مرامنامه فخرايی را نیز مورد بررسی قرار 

داده تا میزان صحت انتساب آن به نهضت جنگل مشخص شود.
مرامنامه ای که در اين مقاله برای اولین بار منتشر می گردد »مرامنامه اتحاد اسالم« و 
مرامنامه ای که در کتاب سردار جنگل منتشر شده را »مرامنامه فخرايی« می نامیم. اين 
مرامنامه با توجه به شواهدی که در آن وجود دارد مرامنامه کمیته اتحاد اسالم و نهضت 
جنگل است. روی جلد اين مرامنامه به نام »کمیته اتحاد اس��الم« و نیز »گیالن« و به 

سال 1336ق تصريح شده است که اين کلید واژه ها از مختصات نهضت جنگل است. 
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در صفحه 1 به گذشت 12 س��ال از عمر مشروطه اش��اره می کند که با توجه به اينکه 
مشروطه در سال 1324ق آغاز شد پس سال نوشتن اين مرامنامه با آنچه روی جلدش 
يعنی 1336ق نوشته مطابقت دارد. در مقدمه اين مرامنامه، اوضاع نابسامان و شکننده 
ايران به خوبی تشريح شده است. مثل تجاوز نظامی به خاک ايران و همکاری خائنین با 
اجانب. همچنین نويسندگان اين مرامنامه در مقدمه، به سابقه مبارزات نهضت جنگل 
نیز اشاره کرده و می نويسند جنگلی ها »تقريباً از سه سال قبل تا امروز در زوايای جنگل 
گیالن« مشغول به مبارزه بودند؛ اين مسئله با تاريخ آغاز نهضت گیالن، يعنی 1333ق، 

مطابقت دارد. 
در مقدمه اين مرامنامه به انگیزه های اصلی تأس��یس »کمیته اتحاد اسالم« نیز اشاره 
شده است و سه شعار اصلی نهضت يعنی: حفظ اس��تقالل ايران، ايجاد حکومت ملی و 
اسالم خواهی به صراحت بیان شده اس��ت. اين آرمان ها با مش��ی نهضت تطابق دارد و 
رهبران نهضت بارها در انظار عمومی و حتی نش��ريات خود بر اي��ن آرمان ها به ويژه به 
اسالمیت و ايرانیت تأکید داشتند.1 کمیته اتحاد اس��الم در يکی از شماره های روزنامه 

جنگل می نويسد: 
 ما قبل از هر چیز طرفدار استقرار استقالل مملکت ايرانیم، استقاللی 
به تمام معنی الکلمه يعنی بدون اندک دخالت و نظرياتی از هیچ دولت 
اجنبی و از اين نقطه نظر تمام دول اجانب چه همجوار چه غیر همجوار 
در مقابل يکسانست... ما به نام اتحاد اسالم قیام کرديم و به اين جمعیت 

مقدس منتسبیم ولی بايد دانست که طرفدار اتحاد اسالمیم... .2
 در قسمت های ديگر نظامنامه هم که شرح »تأسیسات جمعیت اتحاد اسالم« رفته، 
بارها به اين جمعیت اشاره شده است. با توجه به اين داليل ترديدی باقی نمی ماند که اين 
مرامنامه مربوط به نهضت جنگل است و آنچه فخرايی و ديگر تحريف گران تاريخ تحت 
عنوان مرامنامه نهضت جنگل در آثار خود آورده اند ربطی به آرمان های نهضت جنگل 

و میرزا کوچک خان ندارد.
مرامنامه مذکور در هشت صفحه منتشر شده است. صفحه اول جلد يا شناسنامه است 
که با »بسم اهلل الرحمن الرحیم« آغاز شده است و عنوان »مرامنامه و نظامنامه ايران � 
کمیته اتحاد اسالم � گیالن« را بر پیشانی دارد. تاريخ انتشار آن، سال 1336ق ) مطابق 

1. مرامنامه کمیته اتحاد اسالم، ص2.
2. روزنامه جنگل، 1336، ش28، س1، ص2.



32
3

گل
جن

ت 
هض

ی ن
الم

 اس
ای

ن ه
رما

ی آ
خوان

 باز
م و

سال
اد ا

اتح
ته 

کمی
مه 

منا
مرا

92
ن 

ستا
 زم

ز و
ايی

 پ
38

3 و 
ه 7

مار
 ش

هم
ازد

ل ي
 سا

وم
ه س

دور

1296ش( درج ش��ده اس��ت. بی ترديد بازخوانی اين مرامنامه فضای جديدی را برای 
جنبش جنگل به محققین عرضه خواهد کرد و وجهی ديگر از نهضت جنگل را به نمايش 
خواهد گذاشت. با پیدا شدن اين مرامنامه، تغییرات زيادی در مطالعات پیرامون نهضت 

جنگل و میرزاکوچک به وجود خواهد آمد. 

بازخوانی اهداف نهضت جنگل در چشم انداز مرامنامه اتحاد اسالم
امروزه اساس��نامه ها و مرامنامه هايی که گروه های سیاس��ی تدوي��ن می کنند بیانگر 
آرمان ها و اهدافشان است. در گذشته مرامنامه نويسی يکی از فعالیت های رايج گروه های 
سیاس��ی بود. مرامنامه مبین اهداف هر گروه و مرزبندی هايش با جريان های سیاسی � 
اجتماعی ديگر بوده اس��ت. بنابراين يکی از راه های ش��ناخت نهضت جنگل بازخوانی 
آرمان ها و اهداف اين نهضت از زبان مرامنامه است. در ابتدای اين سند بعد از مقدمه به 

مهم ترين آرمان های جنبش جنگل به شرح زير اشاره شده است:
1. حفظ استقالل و تمامیت ارضی ايران و رفع تجاوزات اجانب

2. تحکیم مبانی حکومت ملی
3. محافظت از اصول و قوانین مقدس اسالم

هیچ کدام از بندهای اي��ن مرامنامه با اصول اس��المی تعارض ن��دارد بلکه به اجرای 
قوانین مقدس اسالم تصريح شده است. اين نکته مبین اين مسئله است که نويسندگان 
مرامنامه، از مجتهدين و علما بوده اند و نیز کس��انی که دغدغه اجرای احکام اس��المی 
را پی گی��ری می کردند؛ به همی��ن خاطر يکی از 3 ش��عار اصلی ای ک��ه مطرح کردند 

اسالم خواهی است.
با توجه به ش��کل و ترکیب کمیته اتحاد اس��الم که مجتهدين طراز اول در آن حضور 
داشتند، به روشنی معلوم می ش��ود که قلم و محتوای اين مرامنامه کاماًل با افکار آن ها 
سازگار است و بديهی اس��ت غرض اين نهضت تش��کیل حکومت مردمی بر پايه شعائر 
دينی و احکام و مقدسات دين مقدس اسالم اس��ت؛ چه اينکه در اعالم حکومت توسط 
نهضت جنگل، قوانین اسالم را در قالب جمهوری عرضه کردند و شعار تشکیل جمهوری 

اسالمی و انقالبی در رأس شعارهايشان قرار گرفت.
اين آرمان ها در رهبری نهضت جنگل آنقدر مش��هود بود که حتی ابراهیم فخرايی که 

میانه خوبی با روحانیت و اهداف اسالمی نهضت جنگل ندارد می نويسد: 
مرکز ثقل و مغز متفکر جنگل را هیئت اتحاد اسالم تشکیل می داد که 
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افرادش به استثناء چند نفر، همه از علما و روحانیون بوده اند. اين وضع 
که تعدادی از روحانیون زمام کار را به دست گرفته کارگردانی و رهبری 
امور انقالب را عهده دار شده اند به مذاق عده ای گوارا نیامد و ترتیبی دادند 
که هیئت اتحاد اس��الم به کمیته تبديل شود و در نتیجه اين تغییر نام، 
افراد غیر روحانی نیز توانستند به عضويت رسمی هیئت اتحاد اسالم در 

آيند و اکثريت اعضاء را به دست آورند.1 
وی همچنین در سراسر کتاب به اين مسئله اش��اره می کند که »خود میرزا به طوری 
که قباًل گفته ايم يک مرد دينی بی��ش نبود که همه مظاهر انق��الب را از دريچه ديانت 

می نگريست.«2
شايد به همین اعتبار بود که فخرايی و س��اير مورخین سکوالر نهضت جنگل، تالش 
کردند در نگارش تاريخ اين نهضت به نوعی ريش��ه های اس��المی آن را پنهان س��اخته 
و تاريخ اين نهضت را بر اس��اس ايدئولوژی خود تدوين نمايند؛ چون از اس��اس معتقد 
نبودند که روحانیت با تکیه بر آموزه های اس��المی بتواند يک جنبش بزرگ اجتماعی و 
سیاسی را رهبری کند. چنان که مصطفی ش��عاعیان نیز در کتاب خود که مورد تقدير 
فخرايی قرار گرفته است به اين اعتقاد کینه توزانه نس��بت به روحانیت و اسالم اعتراف 
می کند و می نويسد: »روحانیت عقب مانده تر، کودن تر و نا آگاه تر از آن بود که بتواند به 
پیشقراول نهضتی انقالبی در عصر مبارزه با استعمار � ارتجاع مبدل شود.«3 اما رهبری 
میرزا در نهضت جنگل و رهبری مرحوم آيت اهلل کاش��انی در نهضت ملی شدن صنعت 
نفت و از همه مهم تر رهبری امام در نهضت پانزده خرداد سال 42 بی اعتباری تمامی اين 
تحلیل های استعماری را به اثبات رساند و ناتوانی و فقر تئوريک جريان های غیرمذهبی 

را در شناخت مسائل ايران و جهان نشان داد.
ش��ايد حکومت پهلوی به همین اعتبار، اجازه نشر کتاب س��ردار جنگل را به يکی از 
کارگزاران خود داد چون بی میل نبود که در حافظه تاريخی ملت ايران از نهضت جنگل 
به عنوان يک نهضت با گرايش های اسالمی ناب چیزی باقی نماند. شايد جعل مرامنامه 
حزب دموکرات به نام مرامنامه نهضت جنگل توسط فخرايی و ديگران تحت تأثیر چنین 

القائاتی صورت گرفته باشد. 
در مقدمه مرامنامه نهضت جنگل به علل عقب ماندگی و پريشانی ملت ايران به درستی 

1. ابراهیم فخرايی، همان، ص96.
2. همان، ص52.

3. مصطفی شعاعیان، نگاهی به روابط شوروی و نهضت انقالبی جنگل، تهران، بی نا، 1349، ص48.
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اشاره شده اس��ت که چگونه بعد از مش��روطه »دش��منان خارجی با کمک و مظاهرت 
خائنین داخلی، آنی از دسیس��ه کاری و نیرنگ بازی در اعدام اس��تقالل و تسريع دوره 
استرقاق ما غفلت و تأنی روا نداش��ته ]اند[.« اين قسمت اشاره به جنايت های انگلیس و 
روسیه در طول تاريخ 12 ساله بعد از مشروطه دارد. اين دو کشور متجاوز، ايران را اشغال 
کرده و با کمک شبه روشنفکران وابسته، ش��روع به چپاول ايران کردند. در اين مقدمه 
به روشنفکران سکوالر که به ايادی غرب و ش��رق تبديل شده و برای منافع آن ها تالش 

می کند نیز اشاره شده است.
در ادامه نوشته است که اين تجاوزها باعث ش��ده تا ايران پیشرفت نکند و زير چکمه 
استعمارگران، زندگی فالکت باری داشته باشد. از عالقه مندان به »اسالمیت، ايرانیت، 
جبار منتقم و روح مقدس مؤسس آئین مطهر اسالم« کمک طلبیده تا دست به دست هم 
داده و ايران را از شر استعمارگران و خائنین داخلی نجات دهند. جالب است که چه قسم 
افرادی را برای مبارزه دعوت می کند و داشتن چه شروطی مثل پايبندی به خدا، پیامبر، 

اسالم و ايران را برای کسانی که به مبارزه دعوت می کند، ذکر کرده است.
بعد از آن به علل و انگیزه های ايجاد نهضت جنگل و کمیته اتحاد اس��الم اشاره شده و 
گفته شده که »از سه س��ال قبل تا امروز در زوايای جنگل گیالن قیام به احیای ايران« 
کرده اند و در راه بیداری افکار مردم نیز از هیچ کوششی فروگذار نکرده اند. در نهايت از 
افراد مختلف دعوت می کنند که برای مبارزه با هم متحد ش��ده تا کشور ايران را از اين 

اوضاع اسف انگیز نجات دهند.
در صفحه 3 اصلی ترين قس��مت يعن��ی متن مرامنامه درج ش��ده اس��ت. عنوان آن 
»مرامنامه جمعیت اتحاد اسالم ايران« اس��ت. اين مرامنامه 12 بند دارد که مهم ترين 

اصول آن در 3 بند اول گنجانده شده است. 
همان طور که گفته ش��د بند اول اين مرامنامه به »حفظ اس��تقالل و تمامیت ملکی 
ايران و رفع تجاوزات اجانب« اختصاص دارد. با مطالعه ش��رايط ايران در آن روزگار به 
اين نتیجه می رسیم که اصلی ترين مش��کل ايران نبود استقالل بود. در آن زمان جنگ 
جهانی اول به وقوع پیوس��ت و ايران به رغم اعالم بی طرفی در جنگ، از سوی دو کشور 
جنايت پیشه يعنی انگلیس و روسیه مورد تهاجم نظامی قرار گرفت. اسالم نمی پذيرد که 
کشور اسالمی مورد ظلم واقع شود و مورد تهاجم قرار گیرد. اين اشغال، استقالل ايران را 
خدشه دار کرده و غرور ملی ايرانیان را جريحه دار می کرد. البته اشغال نظامی، زمینه ساز 
بستن قراردادهای استعماری، سوء اس��تفاده از منابع کشور و حتی استعمار را به دنبال 
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داشت. اين مسئله که به خاطر ضعف دولت مرکزی بود، باعث شد تا جنبش هايی مثل 
نهضت جنگل، قیام شیخ محمد خیابانی، قیام دلیران تنگستان و قیام کلنل پسیان به 
وجود آيد که ش��عار و انگیزه اصلی و اولی همه اين ها دفع اس��تعمار و تجاوزات آن ها از 

ايران بود.
البته نهضت فقط به فکر مقابله با اجانب نبود؛ بلکه می دانس��ت که بايد دست خائنین 
داخلی را نیز کوتاه کند چرا که همین خائنین هس��تند که زمینه اس��تفاده اجانب را از 
منافع ايران فراهم می کنند. نهضت به طور صريح مقابله ب��ا خائنین داخلی را در بند 8 
مرامنامه گنجانده تا با اين عمل ثابت کند که يکی از دغدغه های اصلی نهضت مقابله با 
اين گروه است: »تشکیل محاکم برای محاکمه خائنین، بدون مالحظه رتبه و مقام.«اين 
بن��د را می توان مکمل بند اول دانس��ت. افزودن اي��ن بند به مرامنام��ه، نهايت جديت 
نويسندگانش در برخورد با خائنین را می رساند. آن ها قائل بودند که بخشی از مشکالت 
کنونی کشور ناشی از عملکرد خیانت بار مس��ئولین دولتی بود. البته روشنفکران نیز به 
خوبی اين مسئله را ثابت کرده بودند که در راه تأمین منافع غرب از هیچ تالشی کوتاهی 
نمی کنند. امضای قرارداد استعماری 1919 که دو سال بعد از تاريخ اين مرامنامه صورت 

گرفت، از خیانت های اين قشر به کشور و مردم بود.
بند 2 از مرامنامه کمیته اتحاد اسالم به »تحکیم مبانی حکومت ملی« پرداخته است. 
حضور رژيم منحط قاجار در رأس امور کشور باعث شده بود تا ايران بیش از يک قرن در 
خوابی عمیق به سر برده و از پیشرفت باز بماند. عالوه بر اين، ضعیف بودن دولت مرکزی 
به کشورهای سلطه گر اين اجازه را می داد تا هر زمان که خواستند به ايران حمله کنند 
و با حربه های نظامی از دولت ايران امتیاز بگیرند. در زمان نهضت جنگل، داش��تن يک 
دولت قدرتمند آرزوی هر ايرانی شده بود که بتواند جلوی تهاجم سلطه گران را گرفته و 

کشور را رو به پیشرفت ببرد. 
بند سوم مربوط به »محافظت ]از[ اصول و قوانین مقدسه اسالم با رعايت احترام ]به[ 
ساير اديان« است. اين بند يکی از 3 شعار اصلی نهضت اس��ت که در آن به طور صريح 
سخن از محافظت از قوانین اسالمی رفته است. با اين تفاصیل معلوم می شود که جايگاه 
دغدغه های اسالم خواهی در میان نهضت جنگل در چه حدی بوده است و نهضتی که از 
اصل و اساس، »اتحاد اسالم« نامیده شود به معنای دغدغه اصلی صاحبان آن برای اسالم 
است. کمی جلوتر در شرط اول از شرايط عضويت اعضای کمیته اتحاد اسالم نوشته شده 
که »عضو بايد مسلمان... بوده...« اين قید جز اسالم خواهی و اولويت »مسلمان بودن« 



32
7

گل
جن

ت 
هض

ی ن
الم

 اس
ای

ن ه
رما

ی آ
خوان

 باز
م و

سال
اد ا

اتح
ته 

کمی
مه 

منا
مرا

92
ن 

ستا
 زم

ز و
ايی

 پ
38

3 و 
ه 7

مار
 ش

هم
ازد

ل ي
 سا

وم
ه س

دور

بر ساير شروط عضويت، معنای ديگری ندارد.
بند 4 به »ايجاد نظام ملی متحدالش��کل برای اجرای مقصود« اشاره دارد که با توجه 
به نداشتن ارتش منظم، متحدالشکل و قدرتمند اين مسئله از دغدغه های نهضت بود. 
البته بند 11 اين مرامنامه هم که »نظام، ملی و اجباری اس��ت« را می توان مکمل اين 
بند دانست که در صدر تحقق اين دو بند در صدد ايجاد ارتشی قدرتمند در ايران است.

بند 5 مربوط به »اعمال مظاهرت تامه در رفع تعدي��ات و اجحافات از طبقه برزگران 
و صنعتگران و سوداگران و عمله جات« اس��ت. با توجه به وضعیت قشرهای مستضعف 
مثل برزگران، سوداگران و کارگران که زير فشار و تعدی زورگويان و حتی حکومت قرار 
داشتند بايد برای آن ها فکری اساسی می ش��د. حمايت از قشر مستضعف که در انقالب 
اس��المی ايران نیز جايگاه به خصوصی دارند، مورد تأکید نهضت جن��گل هم بوده و از 

دغدغه های اصلی نهضت بوده است.
در بند 6 مس��ئله »تکريم عموم فرق آزادی خواه بدون مالحظه نژاد و ملیت« نوش��ته 
شده است. اين بند اشاره دارد که تالش برای آزادی انسان ها از يوغ استبداد و استعمار، 
امری مطلوب است و بايد به اين تالش ارج نهاده شود. طبیعی است که اين تالش مقید 
به نژاد و ملیت خاصی نیست و هر کس در راه رهايی انسان ها تالش کند کار ارزشمندی 

انجام داده است.
بند 7 که شامل »نسخ و القای تحمیالت و عوارضات غیر قانونی« است اشاره به اوضاع 
آن زمان ايران دارد که بعضی از ثروتمندان، مسائلی را به رعايا و فقرا تحمیل می کردند 
و با عناوين مختلف از آن ها پول می گرفتند. اين بند در صدد اس��ت تا اين مسئله را در 
ايران ريشه کن کرده و گرفتن عوارض و مالیات و غیره را در چارچوب قانون تعیین کنند 

و انجام دهند. 
بند 9 به »اصالح ادارات طبق اصول بیم و امید« پرداخته اس��ت. اين بند به ريشه کن 
کردن فساد اداری باز می گردد؛ به اين معنا که اگر کارمند اداره ای کار خود را خوب انجام 
داد تشويق شود و اگر بد انجام داد تنبیه شود. در صورتی که بین کارمند خوب و بد فرقی 
نباشد يا در بعضی از مواقع کارمند بد هم تشويق شود، اين مسئله فسادزا است و ادارات 
و جامعه را دچار فساد خواهد کرد. اين بند در صدد اصالح ادارات طبق تشويق خادم و 

تنبیه خطاکار است.
بند 10 مربوط به»تعلیم اجباری و حفظ خصايص ملت« اس��ت. اغلب مردم ايران در 
زمان نهضت جنگل بی سواد بودند و اين بی سوادی در بعضی مواقع باعث ايجاد فساد در 
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جامعه می شد. تشويق به علم آموزی و يادگیری سواد از مسائلی است که در اسالم به آن 
تأکید زيادی شده است. به همین خاطر از شعارهای اصلی نهضت جنگل، ايجاد فضايی 
برای تحصیل همه مردم و حتی اجباری ش��دن مقداری از سواد است. قسمت دوم اين 
بند که به حفظ خصائص ملت اشاره دارد در صدد است تا آداب و رسوم رايج میان مردم 
را حفظ کند که بخشی از اين آداب و رسوم، فرهنگ اسالمی است که آن را میان مردم 

ترويج کنند.
آخرين بند مرامنامه که بند 12 اس��ت ب��ه اين امر اختصاص يافته اس��ت: »مالیات از 
عايدات، مأخوذ خواهد ش��د.« اين بند به يکی از راه های اصلی حفظ و استمرار حیات 
دولت اشاره دارد و ش��اهراه اصلی تأمین اقتصادی دولت را از راه مالیات دانسته است و 
يکی از اصلی ترين وجوه گرفتن مالیات، مالیات از عايدات است. اين بند ما را متوجه اين 
موضوع می کند که اعضای کمیته اتحاد اسالم در صدد بودند تا حکومت تشکیل دهند و 

به حدی در اين امر جدی بودند که از راه ممر درآمد دولت نیز غافل نبودند.
از صفحه 4 عنوان »تش��کیالت جمعیت اتحاد اس��الم ايران« وجود دارد و مربوط به 
نظامنامه س��اختار جمعیت اتحاد اس��الم و جزئیات آن اس��ت. در ابتدای نظامنامه، به 
تأسیسات جمعیت اتحاد اسالم عبارت از کمیته مرکزی، کمیته های ايالتی و واليتی و 
کمیته های محلی اشاره شده است. در همین صفحه شرايط عضويت در اين جمعیت و 
نحوه تشکیل کمیته ذکر گرديده و در صفحه بعد نحوه برگزاری انتخابات برای تشکیل 
کمیته با عنوان »ترتیب انتخاب« بیان ش��ده اس��ت. از صفحه 6 ب��ه وظايف کمیته ها 
پرداخته شده و در پايان با يک تتمیم، مرامنامه به پايان رسیده است. در مجموع 24 بند 

به عنوان نظامنامه تشکیالت جمعیت اتحاد اسالم ذکر شده است.
اين نظامنامه ساختار تشکیالت هیئت اتحاد اسالم را در ايران � و نه فقط در گیالن � 
تشريح کرده است که بعد از تشکیل حکومت، بايد از چه ساختاری تبعیت کنند و چگونه 
به اداره حکومت بپردازند. اما آنچه در اين متن ديده می شود ناشی از عزم نويسندگان اين 
سند، برای ايجاد حکومت دينی در سرتاسر ايران است. آن ها ساختار کمیته اتحاد اسالم 
را نه برای اداره گیالن بلکه برای اداره ايران نوشتند. پس قرار نبود که نهضت محدود به 
دايره گیالن باقی بماند بلکه حکومت اس��المی را برای همه ايرانیان در نظر داشتند. در 
مقدمه مرامنامه نوشته اند که »از سه سال قبل تا امروز در زوايای جنگل گیالن قیام به 
احیای ايران و اعاده حیثیت تاريخی اين سرزمین نموده ]ايم[.« همان طور که نوشته اند 
گیالن اولین قدم و پايگاه اولیه برای رس��یدن به ايران بود. در بندهای متعدد نظامنامه 
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مثل بندهای 9 و 10، ح��رف از کمیته  های ايالتی و واليتی اس��ت که چون گیالن تنها 
يک ايالت محس��وب می ش��د پس حرف از کمیته های ايالتی و واليتی، باطل بود؛ پس 
معلوم است که همه ايران مدنظر است. اگر هم در جايی حرف از مرکزيت گیالن است، 
قید موقت در آن لحاظ شده است؛ مثل بند 11 و 23 نظامنامه که محل کمیته مرکزی 
را موقتاً گیالن دانسته اس��ت. آن ها دغدغه ايجاد حکومت در سراسر ايران را داشتند و 
تالش شان هم معطوف به اين مس��ئله بود که جمهوريت دينی را برای همه مردم ايران 

بخواهند. 
با اين ترتیب، اين سند تاريخی در مجموع دارای يک مقدمه، يک مرامنامه در 12 بند 
و يک نظامنامه در 24 بند است. محل انتشار آن مش��خص نیست ولی با توجه به اينکه 
مطبعه جنگل، در کسما قرار داشت و روزنامه جنگل در همین زمان در اين ناحیه منتشر 

می شد، می توان گفت که اين مرامنامه نیز در آنجا منتشر شده است.

معرفی مرامنامه فخرایی
پس از آشنايی با مرامنامه کمیته اتحاد اسالم يک سؤال باقی می ماند و آن اينکه نسبت 
مرامنامه فخرايی با نهضت جنگل چیس��ت و آيا اين مرامنامه هم توسط نهضت نگارش 

يافته است؟
برای اينکه به اين سؤال جواب دهیم بايد ابتدا با ابراهیم فخرايی � مؤلف کتاب سردار 
جنگل � آشنا شويم. بنا به ادعای ابراهیم فخرايی، وی يکی از اعضای نهضت جنگل بود 
که در يک ديدار در اواخر سال 1297ش شیفته میرزاکوچک شده و به نهضت پیوست.1 
بعد از شهادت میرزاکوچک مدت کوتاهی بازداش��ت بود و بعد از آن به خدمت دستگاه 
رضاخان در آمد و در عرصه سیاست های فرهنگی، همگام با رژيم رضاخان تالش کرد و 
در مجالت مختلف با اين مشی می نوشت و مجله فروغ را با همین نگاه در رشت منتشر 
می کرد.2 او در اين دوره به خوبی به رژيم رضاخان و بعد پسرش محمدرضا خدمت کرده 
و کوچک ترين تخطی نمی کرد. او در دوران بازنشستگی شروع به نوشتن چند کتاب کرد 

که اولین و مهم ترين آن ها کتاب سردار جنگل است.
فخرايی در س��ال 1344 اين کتاب را منتش��ر کرد و در آن، مرامنام��ه ای را به عنوان 

1. ابراهیم فخرايی، نمادی از يک زيست، مندرج در يادگارنامه فخرايی، زير نظر رضا رضازاده لنگرودی، تهران، 
نو، 1363، ص47.

2. همان، ص61-63، 79-80، 84.
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مرامنامه نهضت جن��گل درج کرده اس��ت.1 او مرامنامه اش را در س��ه صفحه از کتاب 
سردار جنگل آورده است. اين مرامنامه در 9 ماده و 34 بند تنظیم شده است. تا به امروز 
مرامنامه فخرايی، معروف ترين سندی بود که پیرامون آرمان ها و اهداف نهضت جنگل، 
وجود داش��ته و مورد مطالعه و دقت قرار می گرفت تا جايی که در بسیاری از آثاری که 
پیرامون نهضت جنگل نگاشته شده از کتاب س��ردار جنگل نقل شده و نیز پیرامون آن 
مقاالتی نوشته شده و مسئولین کشوری هم در طول اين سال ها در پیام هايی که برای 

نکوداشت میرزا کوچک می فرستادند از اين کتاب و اين مرامنامه استفاده می کردند.
برای اينکه میزان صحت انتساب اين مرامنامه را به نهضت بدانیم، بايد مرامنامه را در 

دو محور محتوا و سند مورد بررسی قرار دهیم. 

بررسی محتوایی مرامنامه فخرایی
مرامنامه فخرايی بندهايی را در خودش جا داده که در زمان خود، به ظاهر تحس��ین 
آزادی خواهان را بر می انگیخ��ت. به  عنوان نمونه در امور سیاس��ی، ق��وای عالیه را در 
دس��ت نمايندگان ملت و همچنین وزرا را منتخب نمايندگان ملت و پاس��خگو به آنان 
دانسته است. در حقوق مدنیه به مصونیت ش��خص و مسکن از هر نوع تعرض، و حقوق 
بازنشستگی برای افراد 60 ساله می توان اش��اره کرد. نحوه برگزاری انتخابات، اقتصاد، 
معارف، روحانیت، اوقاف، قضاوت، دفاع، کار و حفظ الصحه از ساير اموری است که در اين 

مرامنامه بدان اشاره شده است.
البته اين مرامنامه دارای چند اشکال اساسی است که با روح اسالمی نهضت در تعارض 
است. اين نوع اش��کاالت از نهضتی که در رأس آن »هیئت اتحاد اسالم« و بعد »کمیته 
اتحاد اسالم« که متشکل از مجتهدين برجسته ای چون آيت اهلل سیدعبدالوهاب صالح 
ضیابری، آيت اهلل س��یدمحمود روحانی، آيت اهلل ش��یخ علی علم الهدی، آيت اهلل میرزا 
محمدرضا حکیمی و روحانی صاحب نامی چون میرزاکوچک بودند، س��ازگاری ندارد. 

يکی از مهم ترين اشکاالت مرامنامه مذکور مربوط به ماده پنج مرامنامه است.
در ماده پنجم مرامنامه فخرايی که به »معارف، روحانیت و اوقاف« اختصاص دارد، بند 
18 به »انفکاک روحانیت از امور سیاسی و معاشی«2 پرداخته است. انفکاک روحانیت 
از امور سیاسی به معنای جدايی دين از سیاست اس��ت. روحانیت که متولیان دين در 

1. ابراهیم فخرايی، سردار جنگل، همان، ص56-58.
2. همان، ص58.
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جامعه هستند و با حضور به موقع در عرصه مسائل سیاس��ی و اجتماعی، کشور را بارها 
از افتادن به دامن اس��تعمارگران حفظ کرده اند، با توجه به اي��ن بند ديگر نبايد در امور 
سیاسی ورود کنند. از نتايج اين امر آن است که دين يک امر شخصی و فردی شده و ديگر 
در امور جامعه هیچ جايگاهی نخواهد داشت و به دينی خنثی تبديل می شود که برای 
مستکبرين هیچ خطری ندارد. در بند بعد مرامنامه به اين مسئله تصريح شده که دين 
بايد يک امر کاماًل شخصی شود: »ديانت چون از عواطف قلبیه است بايد مصون از تعرض 
باشد.«1 استعمارگران بعد از اينکه از روحانیت شیعه، احساس خطر کردند و وجود دينی 
پويا که دائماً با زندگی فردی و اجتماعی مردم در تماس است را برای خود مضر می ديدند 
دست به ايجاد شبهات زده تا روحانیت را از ورود به مسائل اجتماعی و سیاسی بازدارند.

با وجودی که فخراي��ی در جای جای کتاب به اين حقیقت اعت��راف می کند که میرزا 
کوچک خان يک عالم دينی بود و از زاويه دين ب��ه انقالب نگاه می کرد و بنابر اقتضائات 
مبارزه، لباس روحانیت را به لباس رزم مبدل کرده ب��ود، چطور می توان پذيرفت که او 
به جدايی دين از سیاس��ت قائل بوده و اين بند را پذيرفته اس��ت؟! در صورتی که کسی 
قائل باشد که اين تفکر در نهضت جريان داشت، ديگر نمی توان نهضت جنگل را از نوع 
نهضت های دينی دانست. چگونه می توان پذيرفت نهضتی که مؤسسین آن مجتهدين 
بودند و در رأس آن روحانی خوشنامی چون میرزاکوچک قرار داشت و سال ها به قصد 

ايجاد حکومت دينی تالش کرد، دچار تفکر جدايی دين از سیاست بود؟!
اشکاالت ديگری از نظر تعالیم اسالمی در مرامنامه وجود دارد که که موضوع بررسی 
اين مقاله نیست و نشان می دهد که اين مرامنامه نمی تواند توسط جمعیت اتحاد اسالم 

و در رأس آن رهبر نهضت جنگل يعنی میرزا کوچک خان صادر شده باشد.

بررسی سندی مرامنامه فخرایی
بعد از بررسی اجمالی محتوايی مرامنامه فخرايی نوبت به بررسی صالحیت سندی اين 
مرامنامه و انتساب آن به نهضت جنگل می رس��د. البته قبل از ورود به بحث بايد گفته 
شود که يکی از عمده داليلی که باعث شده تا پیرامون مرامنامه نهضت جنگل تشکیک 
شود اين اس��ت که هیچ مرامنامه ای در روزنامه جنگل که محل نشر افکار نهضت بود، 

درج نشده است. 
1. فخراي��ی مرامنامه ای که در کتاب��ش آورده را مرامنامه فرقه )ح��زب( اجتماعیون 

1. همان.
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می داند. او در مقدمه اين مرامنامه چنین می نويسد:
آس��ايش عمومی و نجات طبق��ات زحمتکش ممکن نیس��ت مگر به 
تحصیل آزادی حقیقی و تساوی افراد انسانی، بدون فرق نژاد و مذهب 
در طول زندگانی و حاکمیت اکثريت، به واسطه منتخبین ملت پیشرفت 

اين مقاصد را فرقه »اجتماعیون« به موارد ذيل تعقیب می نمايند.1
الف. در اين متن که فخرايی آن را به عنوان مقدمه مرامنامه ذکر کرده، تصريح ش��ده 
که اين مرامنامه مربوط به »فرقه اجتماعیون« اس��ت. فرض��اً بپذيريم که اين مرامنامه 
مربوط به فرقه اجتماعیون است، سؤال اين است: چه دلیلی وجود دارد که منظور از فرقه 
اجتماعیون همان نهضت جنگل است؟ اگر سايرين به نهضت جنگل، فرقه اجتماعیون 
می گفتند و يا حداقل در برهه ای از زمان، آن ها نام اجتماعیون را بر خود گذاشته بودند، 
بايد به اين مسئله در جايی از کتب و اسناد اشاره شده باشد. جالب است که در هیچ جا از 
همین کتاب سردار جنگل � که خود فخرايی نوشته � نهضت جنگل »فرقه اجتماعیون« 
نامیده نشده است. نه تنها در اين کتاب بلکه در اسناد و آثار ديگری هم که درباره نهضت 

نوشته شده، هیچ کدام از نهضت جنگل با عنوان »فرقه اجتماعیون« نام نبرده اند.
ب. دو حزب اجتماعیون و دموکرات از زمان مشروطه دوم در ايران فعالیت می کردند 
و برای همه شناخته شده بودند. س��ران اين دو حزب اکثراً از فراماسون ها و روشنفکران 
س��کوالر بودند. طبیعی اس��ت که اگر میرزا کوچک، روش سیاس��ی اي��ن دو حزب را 
می پذيرفت و فعالیت های آن ها را قبول داشت، می توانست عضو يکی از اين دو حزب شود 
و تحت نام آن ها به طور رسمی مبارزه کند. در اين صورت ديگر نیازی نبود تحت نامی 

غیر از اين احزاب، مبارزه خود را پی ريزی کند و »هیئت اتحاد اسالم« را تأسیس کند.
با توجه به اين دو دلیل، نمی توان پذيرفت که منظور از فرقه اجتماعیون، نهضت جنگل 

است.
2. در متن مرامنامه فخرايی هیچ اش��اره ای به نهضت جنگل نش��ده و اگر کسی اين 
مرامنامه را فارغ از کتاب سردار جنگل بخواند، هیچ دلیلی يا نشانی دال بر انتساب اين 

مرامنامه به نهضت نمی بیند.
3. فخرايی در کتاب سردار جنگل، اس��ناد زيادی را منتشر کرده است و در بسیاری از 
موارد اصل اين اس��ناد را � که بعضی از آن ها ارزش چندانی ندارد � منتشر کرده است. 
ولی درباره مرامنامه نهضت � که مهم ترين س��ند نهضت است � نه تنها اصل اين سند را 

1. همان، ص56.
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منتشر نکرده بلکه آنچه را هم که نقل کرده هیچ منبعی برای نقل خود ذکر ننموده است.
4. با کمی جست وجو در می يابیم که مرامنامه فخرايی، مرامنامه فرقه اجتماعیون هم 
نیست بلکه مرامنامه حزب رقیبش يعنی حزب »دموکرات عامیون« است که با حذف 
مقدمه و اعمال تغییراتی جزئی در کتاب سردار جنگل به عنوان مرامنامه جنگل آورده 
شده است. آوردن مرامنامه دموکرات ها به اسم اجتماعیون باعث شده تا ذهن ها از سوی 
مرامنامه حزب دموکرات منحرف شود و کسی سراغ اين مرامنامه نرود تا آن را با مرامنامه 
جنگل تطبیق کند. نسخه اصلی مرامنامه حزب دموکرات نیز در آرشیو مؤسسه مطالعات 
مبارزات اسالمی گیالن موجود است. با مقايسه تطبیقی اين دو مرامنامه به اين نتیجه 
می رسیم که مرامنامه ای که در کتاب س��ردار جنگل چاپ شده، همان مرامنامه حزب 
دموکرات است که مقدمه اش حذف شده و متن بازنويسی شده و تغییرات جزئی  در آن 

صورت گرفته است. 
چاپ پنجم مرامنامه فرقه دموکرات در سال 1329ق يعنی مطابق 1289ش در تهران 
انجام شده است � که اين تاريخ 4 سال پیش از آغاز نهضت جنگل است � و تاريخ تدوين 

اصل اين مرامنامه مدتی پیش از اين تاريخ بوده است. 
حزب يا همان فرقه دموکرات يکی از دو حزب فعال کشور در زمان مشروطه و نهضت 
جنگل بود. اين حزب تندروترين جريانی بود که در ايران فعالیت می کرد و رهبری آن به 
دست مهره های برجسته انگلوفیل چون تقی زاده بود. اعضای اين حزب مخالفین شان را 
با برچسب هايی چون »مرتجع« می کوبیدند و با هر وسیله ای حتی ترور، آن ها را از سر 
راه خود بر می داشتند. ملک الشعرای بهار قس��مت هايی از مرامنامه اين حزب را چنین 
بیان می کند: انفکاک قوه سیاسی از قوه روحانی، ايجاد نظام اجباری، تقسیم امالک بین 
رعايا، قانون منع احتکار، تعلیم اجباری، بانک فالحتی، ترجیح مالیات غیر مستقیم بر 

مستقیم.1 فريدون آدمیت هم به بخش هايی ديگر از اين مرامنامه اشاره کرده است.2
اين مرامنامه ظاهراً يک متن مترقی اس��ت و در آن به مسائل بسیاری چون انتخابات، 
آزادی های فردی و اجتماعی، زنان، تعلیمات عمومی، مالکیت اراضی و... اش��اره ش��ده 
است، چرا که اين مسائل در آن زمان بسیار نو و جذاب به شمار می رفتند. البته بايد گفت 
که همان طور که انتظار می رفت اين مرامنامه نیز از فکر و قلم روشنفکران ايرانی تراوش 
نکرده بلکه ترجمه مقلدانه از متون احزاب غربی است فلذا دچار کاستی هايی می باشد. 

1. ملک الشعرای بهار، تاريخ مختصر احزاب سیاسی ايران، تهران، 1357، ج1، ص8-12.
2. فريدون آدمیت، فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ايران، تهران، پیام، 1363،  ص122-126.
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عین السلطنه سالور در اين باره می نويسد: »مرامنامه حزب دموکرات فرانسه يا انگلیس 
را ترجمه کرده]اند[ چه ربط به ايران و مردم ايران و وضع ايران و مزاج مملکت دارد؟!«1

تطبیق مرامنامه فخرایی با مرامنامه فرقه دموکرات
در اينجا برای آنکه میزان شباهت مرامنامه فخرايی با مرامنامه حزب دموکرات مشخص 
ش��ود به اجمال بعضی از بندهای مرامنامه فخرايی را با نس��خه اصل��ی مرامنامه حزب 

دموکرات تطبیق می دهیم.
1. مرامنامه فخرايی در 9 ماده به اين ترتیب تنظیم ش��ده است: امور سیاسی، حقوق 

مدنیه، انتخابات، اقتصاد، معارف � روحانیت � اوقاف، قضاوت، دفاع، کار، حفظ الصحه.2
مرامنامه فرقه دموکرات هم در 7 فصل تنظیم شده است: سیاسی، حقوق مدنیه، قانون 

انتخابات، قضاوت، امور روحانی و معارف، دفاع ملی، اصول اقتصادی.3
همان طور که می بینید تمام 7 فصل از مرامنامه فرقه دموکرات در مرامنامه فخرايی هم 
وجود دارد با اين تفاوت که فخرايی دو ماده کار و حفظ الصحه را به آن افزوده است. اکثر 
اصول مرامنامه فخرايی نیز به همین ترتیب در مرامنامه فرقه دموکرات ذکر شده است.

1. اولین بند از مرامنامه فخرايی که به امور سیاس��ی اختصاص دارد از اين قرار است: 
»حکومت عامه و قواي عالیه در دس��ت نمايندگان ملت جمع خواهد شد.«4 اولین بند 
از مرامنامه حزب دموکرات هم به همین معنا اس��ت: »قدرت عالیه دولت جمع خواهد 
شد در دست مجلس ش��ورای ملی که فقط آن ]مجلس[ حق وضع قوانین ]را[ خواهد 

داشت.«5
2. در سومین بند از مرامنامه فخرايی که ذيل مواد مربوط به امور سیاسی نگاشته شده 
است، آمده: »کلیه افراد بدون فرق نژاد و مذهب از حقوق مدنیه به طور مساوی بهره مند 
خواهند بود.«6 در مرامنامه فرقه دموکرات، اين ماده به عنوان ماده س��وم از مرامنامه و 
ماده اول از حقوق مدنیه ذکر شده است: »تساوی همه افراد ملت در مقابل دولت و قانون 

بدون فرق نژاد، مذهب و ملیت.«7
1. قهرمان میرزا سالور عین السلطنه، روزنامه خاطرات عین السلطنه، مصحح مسعود سالور و ايرج افشار، تهران، 

اساطیر، 1374، ج 5، ص3518.
2. ابراهیم فخرايی، همان، ص56-59.

3. مرامنامه فرقه سیاسی دموکرات ايران عامیون، مطبعه حبل المتین، تهران، 1329، ص10-15.
4. ابراهیم فخرايی، همان، ص56. 

5. مرامنامه فرقه سیاسی دموکرات ايران عامیون، همان، ص10.
6. ابراهیم فخرايی، همان، ص57.

7. مرامنامه فرقه سیاسی دموکرات ايران عامیون، همان، ص11.
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3. بند 4 مرامنامه فخرايی به »آزادی تامه افراد انسان در استفاده کامل از قواي طبیعی 
خود«1 اختصاص دارد. اين بند ش��باهتی به ماده س��وم حقوق مدنی��ه مرامنامه فرقه 

دموکرات دارد که »آزادی کالم، مطبوعات، اجتماعات، جمعیت ها، تعطیل2«.3
4. مرامنام��ه فخرايی در بن��د 7 از اين قرار اس��ت: »آزادی فکر، عقی��ده، اجتماعات، 
مطبوعات، کار، کالم، تعطیل.«4 اين مسئله در بند 5 از مرامنامه فرقه دموکرات و در ماده 
سوم از حقوق مدنیه ذکر شده است: »آزادی کالم، مطبوعات، اجتماعات، جمعیت ها، 

تعطیل.«5 دقت کنید که چقدر در الفاظ يکی هستند. 
5. دو بند 16 و 17 مرامنامه فخرايی که به »معارف، روحانیت و اوقاف« اختصاص دارد از 
اين قرار است:  »تعلیمات ابتدايي برای کلیه اطفال مجانی و اجباری است.« و »تحصیالت 
متوسطه و عالیه برای اطفالی که استعداد داشته باشند مجانی و حتمی است.«6 اين دو 
بند مستخرج از بند دوم از امور روحانی و معارف مرامنامه فرقه دموکرات است: »تعلیم 

مجانی و اجباری برای همه افراد ملت.«7
6. ماده 18 مرامنامه فخرايی که يکی از مواد جنجالی اين مرامنامه اس��ت از اين قرار 
است: »انفکاک روحانیت از امور سیاسی و معاش��ی.«8 اين بند را می توان مطابق با بند 
اول از امور روحانی و معارف مرامنامه فرقه دموکرات دانست: » ماده اول � انفکاک کامل 

قوه سیاسی از قوه روحانیه.«9
بند 19 مرامنام��ه فخرايی: »ديانت چون از عواطف قلبیه اس��ت بايد مصون از تعرض 
باش��د.«10 اين بند مطابقی در مرامنامه فرقه دموکرات ندارد ولی می توان حدس زد که 
ترجمانی ديگر از انفکاک سیاست و ديانت است و برای رفع حساسیت ها، اين بند را به 
طور خاص افزوده اند تا بگويند که اگر دين را جدای از سیاس��ت دانستیم در عوض بايد 

مصون از تعرض باشد. 
اگر چه ش��باهت های ديگری نیز در بندهای اين دو مرامنامه وجود دارد که به منظور 

1. ابراهیم فخرايی، همان، ص57.
2 . به نظر می رسد واژه »تحصیل« درست باشد.

3. مرامنامه فرقه سیاسی دموکرات ايران عامیون، همان، ص11.
4. ابراهیم فخرايی، همان، ص57.

5. مرامنامه فرقه سیاسی دموکرات ايران عامیون، همان، ص11.
6. ابراهیم فخرايی، همان، ص57.

7. مرامنامه فرقه سیاسی دموکرات ايران عامیون، همان، ص12.
8. ابراهیم فخرايی، همان، ص58.

9. مرامنامه فرقه سیاسی دموکرات ايران عامیون، همان، ص12.
10. ابراهیم فخرايی، همان، ص58.
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پرهیز از اطاله کالم از ذکر آن خودداری می کنیم ولی با کمی دقت در مرامنامه فخرايی 
و مقايسه آن با مرامنامه فرقه دموکرات نمی توان ترديد کرد که اين مرامنامه از مرامنامه 

فرقه دموکرات اقتباس شده است و سنخیتی با آرمان ها و اهداف نهضت جنگل ندارد.

نتیجه
با تفصیالتی که ذکر کرديم مرامنامه کمیته اتحاد اسالم مرامنامه ای است که در زمان 
نهضت منتشر شده و انتشار مجدد آن باعث می شود که وجوه اسالمی نهضت به خوبی 
شناخته شود. اما درباره مرامنامه فخرايی، با توجه به اشکاالت سندی و محتوايی که در 

آن وجود دارد، چند فرض محتمل است:
1. بعد از ورود روس های بلش��ويک به گیالن، اعضای نهضت می خواستند از روس ها 
عقب نمانند، فلذا با دستکاری جزئی مرامنامه حزب دموکرات، مرامنامه به ظاهر جديدی 
را تدوين و منتشر کردند. در کتاب تاريخ انقالب جنگل � که از فخرايی نقل کرده ولی او 

هم مثل فخرايی منبعی ذکر نکرده � گزارشی در تأيید اين احتمال وجود دارد: 
جنگلی ها پس از ورود روس های انقالبی به ايران، برای آنکه در مقابل 
فرقه و مرام کمونی��زم دارای مرام و تش��کیالت حزبی باش��ند خود را 

اجتماعیون نامیده و مرامنامه زير را به اکثريت تصويب نمودند.1
اين احتمال به سه دلیل مردود است:

الف. جنگلی ها مرامنامه اتحاد اسالم را از س��ال 1296ش داشتند و اين مرامنامه، هم 
مرامنامه و هم نظامنامه تشکیالت کمیته اتحاد اس��الم بود و در متن آن ساختار دقیق 
و ارزشمندی از تشکیالت را برای آينده نهضت ترسیم کرده بود؛ با وجود اين مرامنامه 
مترقی، ديگر چه نیازی بود تا در زمان ورود بلشويک ها )سال 1299ش( مقابل فرقه و 
مرام کمونیزم احساس کمبود کنند و مرامنامه مترقی اتحاد اسالم را که به صورت کاماًل 

بومی و با فکر اسالمی نوشته شده بود را ناديده گرفته و مرامنامه ديگری بنويسند؟!
ب. اگر جنگلی ها می خواس��تند با اله��ام از »فرقه اجتماعیون« خ��ود را اجتماعیون 
بنامند پس چرا مرامنامه حزب »دموکرات« را که رقیب سرسخت اجتماعیون بود برای 
الگوگیری انتخاب کردند؟! عقل حکم می کند که مرامنامه فرقه اجتماعیون عامیون را 

برای الگو انتخاب کنند! 
و اگر گفته شود که جنگلی ها بدون توجه به فرقه اجتماعیون، خودشان را اجتماعیون 
1. محمدعلی گیلک )خمامی(، تاريخ انقالب جنگل، گیلکان، رشت، 1371، ص527 / گیلک در کتابش، اغلب 

 نامه ها و اسنادی که فخرايی آورده را ذکر کرده ولی هیچ منبعی بیان نکرده است.
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نامیدند؛ در اين صورت بايد پرسید که هیچ اسمی در آن زمان يافت نمی شد که بر خود 
بگذارند تا بعدها به خاطر انتساب به حزبی بدنام مورد اتهام قرار نگیرند؟!

ج. همان طور ک��ه گفتیم اگر نهضت جنگل خ��ود را اجتماعیون نامی��ده بود، بايد در 
اس��نادی که بر جای مانده و آثاری که درباره نهضت نوشته ش��ده به اين مسئله اشاره 

می شد که چنین نیست.
2. جناح میرزاکوچک به مرامنامه اتحاد اسالم اعتقاد داشتند و آن را برای اهداف خود 
نوش��ته بودند ولی جناح مقابل که به رياست احس��ان  اهلل خان بود مرامنامه فخرايی را 

تدوين کرده بود.
اين احتمال نیز به دو دلیل مردود است: 

الف. س��ران حزب دموکرات چون تقی زاده و حس��ینقلی خان نواب به انگلیسی بودن 
شهره عام و خاص بودند و سیاست های اين حزب مطابق منافع انگلیس تنظیم می شد. 
ولی جناحی که در نهضت به سرکردگی احس��ان اهلل به وجود آمد، به ضديت با انگلیس 
تظاهر می کرد و با هر چیزی که به انگلیس منسوب می شد می جنگید. اين جناح برگرفته 
از سیاست های شوروی بود که کاماًل با انگلیس تضاد داش��ت. با اين اوصاف استفاده از 
مرامنامه حزب دموکرات � که در آن موقع بیش از پنج بار چاپ شده بود و در دسترس 
همه بود � از جناح احسان اهلل خان بسیار بعید است؛ چرا که وجهه ضد انگلیسی آن ها را 

مخدوش می کرد.
ب. جناح احسان اهلل خان زمانی که با کودتای کمونیس��تی فضای نهضت را به دست 
گرفته و میرزا کوچک به جنگل عقب نشسته بود، دست به انتشار مرامنامه ای ديگر زدند. 
اين مرامنامه که »مرام فرقه انقالبیون ايران« نام دارد تاريخ انتشار ندارد با امضای کمیته 
مرکزی انقالب است.1 متن »پروگرام يا دستور حوزه های انقالبی« هم با امضای همان 
کمیته در 6 جدی )دی ماه( 1299ش منتشر شد.2 با توجه به اينکه معموالً نظامنامه يا 
پروگرام يا دستورنامه همراه با مرامنامه يا اندکی بعد از آن منتشر می شد پس می توان 
گفت که مرامنامه فرقه انقالبی��ون هم در اوايل دی ماه 1299ش ي��ا اندکی قبل از آن 
منتشر ش��ده اس��ت. پس با اين اوصاف نمی توان گفت که مرامنامه فخرايی، به دست 
جريان احسان اهلل خان تدوين شده چرا که آن ها وقتی دستشان رسید، مرامنامه ديگری 

تدوين کردند که هیچ شباهتی با مرامنامه فخرايی ندارد.

1. مرام فرقه انقالبیون ايران، )چاپ سنگی(، با امضای کمیته مرکزی انقالب ايران و مهر کمیته انقالب ايران.
2. پروگرام يا دستور حوزه های انقالبی، )چاپ س��نگی(،  به تاريخ 6 جدی 1299، با مهر کمیته انقالب مرکزی 

شوروی رنجبران ايران.
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با كاوشگران تاريخ و
دانشوران معرفت

يکی از دانش��جويان، در پايان س��خنرانی مدير مس��ئول فصلنامه 15خ��رداد در روز 
21بهمن92، در جمع دانشجويان دانشگاه علوم پزش��کی اهواز پرسيد: شما فرموديد 
كه نهضت امام خمينی، نهضتی معنوی و روحانی بود، مسائل مادی در آن هيچ نقشی 
نداشت؛ امام برای دفاع از اسالم به پا خاست و هيچ گاه انديشه مادی نداشتند؛ قيام ملت 
ايران عليه شاه برای كار و نان و مسکن نبود، حتی برای نفت و تنباكو و... نبود؛ مردم در 
راه دفاع از اسالم و حسين زمان به صحنه آمدند و جان و جوان دادند. اگر مسائل مادی 
در نهضت امام نقشی نداشت، چگونه امام در روز ورود به ايران )12بهمن1357( به ملت 

ايران وعده دادند كه آب و برق، رايگان خواهد شد؟ 
متأسفانه به علت ضيق وقت، مجال پاسخگويی مفصل، مستند و مستدل به اين پرسش 
در آن سخنرانی ممکن نشد و قول داده شد كه به اين پرسش در شماره جاری فصلنامه 
15خرداد پاسخ داده شود. اكنون پاسخ مذكور برای استفاده عموم مخاطبان فصلنامه 

تقديم می شود: 
1. امام در س��خنرانی تاريخی 12بهمن1357 در بهشت زهرا حتی يک كلمه در مورد 
رايگان شدن آب و برق چيزی نگفت و انتس��اب وعده آب و برق رايگان به مردم در اين 
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سخنرانی يک دروغ تاريخی بزرگ می باشد. اكنون، هم نوار سخنرانی امام موجود است 
و هم متن كامل اين سخنرانی در كتاب صحيفه امام، جلد 6، صفحه 10 به چاپ رسيده 

است و حق جويان تاريخ می توانند به اين منبع رجوع نمايند. 
2. ممکن است بعضی ها بگويند كه امام قبل از پيروزی انقالب با وعده های مادی مثل 
مسکن رايگان، آب و برق رايگان و امثال اينها مردم را برای سرنگونی رژيم شاه به صحنه 
كشيده است. اگرچه انتس��اب علت اصلی يک انقالب ملی و تاريخی و اسالمی باشکوه، 
كه مردم در آن عزيزترين گوهر وجودی خود يعنی جان را فدا كردند، به مسائل مادی 
آن هم از جنس رايگان شدن آب و برق و غيره، سخيف ترين نوع داوری در مورد علل و 
انگيزه های يکی از مقدس ترين جنبش هاي اجتماعی در طول تاريخ بشر است و كسانی 
كه چنين داليلی را به عنوان علل و انگيزه های اصلی انقالب اسالمی ارايه می دهند بيش 
از هر چيز به ملت بزرگ ايران توهين می كنند؛ ليکن بايد گفت كه بر اس��اس اس��ناد و 
مدارک موجود، امام خمينی تا قبل از پيروزی انقالب اس��المی، يعنی 22بهمن س��ال 
1357، نه در پيام ها، نه در نوشته ها و نه در س��خنرانی ها و مصاحبه های خود هيچ گاه 
به ملت ايران نگفت كه اگر به خيابان ها بريزيد و رژيم فاسد و بی هويت پهلوی را ساقط 
كنيد و حکومت را به ما بسپاريد، ما آب و برق و مسکن و نان و... را مجانی در اختيار شما 
خواهيم گذاشت. اصوالً امام هيچ گاه با وعده های مادی مردم را به صحنه انقالب نياورد 
و يکی از داليلی كه انقالب اسالمی را نسبت به س��اير جنبش های اجتماعی در جهان 
ممتاز می سازد همين است كه مردم می دانستند رهبران اصلی انقالب اسالمی به آنها 

وعده هايی از جنس وعده های آب و برق رايگان نداده اند.
اكنون ما در عصر قاجار و عصر پهلوی زندگی نمی كنيم كه بتوان به راحتی اس��ناد و 
مدارک مربوط به قراردادها، دادن امتيازات به بيگانه ها، بده بس��تان های پش��ت پرده و 
وعده های داده شده را از چشم مردم پوش��يده نگه داشت. كسانی كه دنبال حقيقت در 
تاريخ هستند می توانند با مراجعه به كتابخانه ها، مراكز اسناد و رسانه ها و از همه مهمتر 
با رجوع به پايگاه های اينترنتی معتبر، تمام سخنرانی ها، پيام ها و نوشته ها و وعده های 

امام را قبل و بعد از انقالب اسالمی دريافت نمايند و بعد داوری كنند. 
3. وعده آب و برق رايگان به مردم، برای اولين بار، در تاريخ 8اسفند1357يعنی شانزده 
روز بعد از پيروزی انقالب اس��المی توس��ط آقای عباس اميرانتظام س��خنگوی دولت 
بازرگان، در روزنامه ها نمايش داده شد و روزنامه كيهان در اين روز با تيتر درشت نوشت: 

»آب و برق مجانی می شود« 
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عباس اميرانتظام معاون نخست وزير و سخنگوی دولت بازرگان در اين روز اعالم كرد: 
لوايح بسيار زيادی در مورد رفع مش��کالت مردم به خصوص طبقه كم درآمد از تصويب 
هيئت وزيران گذش��ته است و برای تصويب به ش��ورای عالی انقالب ارسال شده است. 
يکی از اين لوايح مربوط به بخشودگی بهای آب و برق است كه اميدوارم روز پنجشنبه 
عين تصويب نامه را پس از تصويب شورای انقالب، همراه با ساير لوايح تصويب شده اعالم 

كنيم... 
4. در تاريخ 9اس��فند1357 يعنی يک روز پس از اعالم رس��می دولت بازرگان مبنی 
بر تصميم دولت در بخش��ودگی بهای آب و برق، امام خمينی به مناسبت ترک تهران و 
رفتن به قم، در اعالميه ای كه به »اعالميه چهارده توصيه درباره انقالب و مسائل داخلی 
كشور« معروف شد، برای اولين بار از اصطالح »مجانی كردن آب و برق و بعضی چيزها« 

استفاده می كنند و در بند 3 اين توصيه نامه می نويسند: 
... من به دولت راجع به مجانی كردن آب و برق و بعضی چيزهای ديگر 
فعاًل برای طبقات كم بضاعتی كه در اث��ر تبعيضات خانمان برانداز رژيم 
شاهنشاهی دچار محروميت ش��ده اند- و با برپايی حکومت اسالمی به 
اميد خدا اين محروميت ها برطرف خواهد شد- سفارش اكيد نمودم كه 

عمل خواهد شد.1

1. صحيفه امام، ج6، ص262-263. 
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جالب است كه امام در 10اسفند سال 1357 پس از ورود به قم و ديدار با مردم مجدداً 
تأكيد می كند كه انقالب اس��المی برای رايگان ش��دن آب و برق و غيره نبوده اس��ت و 

می فرمايد: 
ما عالوه بر اينکه زندگی مادی شما را می خواهيم مرفه بشود، زندگی 
معنوی شما را هم می خواهيم مرفه باشد. شما به معنويات احتياج داريد. 
معنويات ما را بردند اينها. دل خوش نباشيد كه مسکن فقط می سازيم، 
آب و برق را مجان��ی می كنيم برای طبقه مس��تمند، اتوبوس را مجانی 
می كنيم برای طبقه مستمند، دل خوش به اين مقدار نباشيد. معنويات 
ش��ما را، روحيات ش��ما را عظمت می دهيم؛ ش��ما را به مقام انسانيت 
می رسانيم. اينها ش��ما را منحط كردند؛ اينقدر دنيا را پيش شما جلوه 
دادند كه خيال كرديد همه چيز اين اس��ت. ما، هم دنيا را آباد می كنيم 

و هم آخرت را.1
5. به رغم اينکه استکبار جهاني و در رأس آن ش��يطان بزرگ با توطئه هاي گوناگون 
مانند جنگ تحميلي، تروره��اي داخلي، تحريم اقتصادي و... نگذاش��ت كه آرمان ها و 
برنامه هاي امام در راه رفع مشکالت مادي ملت ايران آن گونه كه بايد و شايد تحقق يابد 
و خسارت هاي سنگين مادي و معنوي با جنگ خانمانس��وز هشت ساله بر كشور ايران 
وارد كرد، مي بينيم كه ملت ايران با همه قدرت راه ام��ام و رهبري را پي گرفته و در راه 
پشتيباني از آرمان هاي انقالب اسالمي پابرجا و استوار در صحنه حضور دارد و اين خود 
گواه زنده اي است بر اينکه نهضت امام و انقالب اسالمي جنبه مادي نداشته است و ملت 
ايران در راه دفاع از اسالم انقالب كرده  و امروز نيز در راه پاسداري از اهداف مقدس اسالم 

پاي آن ايستاده است. 

نتیجه 
همان طوری كه اسناد مذكور نشان می دهد امام تا روز پيروزی انقالب اسالمی هيچ گاه 
به ملت ايران وعده ای كه جنبه مادی داشته باشد نداد. اما پس از پيروزی انقالب در راه 
بهبود زندگی ملت ايران لحظه ای آرام نداشت. پيوس��ته برای رفع گرفتاری های مردم 
خصوصاً قشرهاي بی بضاعت، به مس��ئوالن تذكر و رهنمود می داد. به دليل فقر مطلق 
و كشنده ملت ايران در رژيم پهلوی و محروميت آنها از حداقل های زندگی، هنوز چند 

1. همان، ص273. 
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روزی از پيروزی انقالب نگذشته بود كه برای حل مشکالت مسکن محرومين، حساب 
صد را افتتاح كردند و بنياد مسکن و بنياد مستضعفان را بنا نهادند. كميته امداد امام، نهاد 
ديگری بود كه برای تأمين حداقل معيشت زندگی بخشی از محرومين پايه ريزی شد. 
جهاد سازندگی به عنوان يک نهاد مردمی و انقالبی مأموريت پيدا كرد تا با محروميت های 
مضاعف دو، سوم از جمعيت آن روز ايران يعنی روستاييان در حوزه آب، برق، مدرسه، 
جاده، بهداشت، مسکن روستايی، درآمد مردم در روستاها و ده ها موردی كه به عمران، 

آبادانی و توسعه روستايی مربوط می شد، مبارزه كند. 
آن چيزی كه باعث ش��د تا امام در قلب امت خود جا بگيرد و صده��ا زن و مرد و پير و 
جوان راضی باشند جان، مال و فرزندان خود را در راه آرمان های امام خمينی و انقالب 
اس��المی فدا كنند، همين مرام و منش انس��انی و الهی امام بود؛ برخالف روش و منش 
اغلب سياست بازان و كارگزارانی كه برای به دست آوردن جاه و مقام و پست و ثروت تا 
قبل از كسب قدرت، فراوان از مردم دم می زنند و وعده های دروغين می دهند و نيازهای 
مردم را به بازی می گيرند، اما روزی كه به قدرت می رس��ند همه آن وعده ها را فراموش 

كرده و كاری با مردم ندارند. 
امام تا قبل از اينکه انقالب اس��المي به پيروزی برس��د فقط برای مردم از آرمان های 
اسالمی و دفاع از ارزش ها و مقابله با فساد و بی دينی و بی حيايی و دفاع از عزت و شرف 
ملی و ناموس اس��المی و جلوگيری از به هدر رفتن س��رمايه ها و ذخاير ملی و فرهنگی 
و دينی مردم و دفاع از استقالل، آزادی و تماميت ارضی كش��ور گفت و آنها را به قيام و 
از خودگذشتگی برای بازگش��ت به اين آرمان ها دعوت كرد و از آنها خواست كه خالص 
برای خدا قيام كنند. مردم می دانستند نهضت امام خمينی نهضت فريب و دروغ نيست. 
نيازهای مردم به بازی گرفته نش��ده و امام حاضر نيس��ت با وعده های مادی با غيرت و 

شرف مردم بازی كند. 
وقتی انقالب اسالمی به پيروزی رس��يد خدمت به مردم در رأس برنامه های امام قرار 
گرفت. نه به عنوان پاداش فداكاری ها و جانبازی ه��ای ملت بزرگ ايران در راه پيروزی 
انقالب اسالمی، بلکه به عنوان يک وظيفه اسالمی و رسالتی كه پيشوايان دين بر دوش 
دانايان امت قرار داده اند. به مصداق ده ها آيه از قرآن و صدها روايتی كه از معصومين در 
حل گرفتاری های امت و اصالح زندگی مردم وارد شده اس��ت؛ از جمله روايت معروف 

امير مؤمنان علی عليه السالم كه فرمود: 
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من كمال السعاده السعی فی صالح الجمهور1 
از كمال سعادت اين است كه انسان برای اصالح امور مردم تالش كند. 
از ديدگاه امام بر اساس آموزه های اسالمی، قيام ملت ها در راه خدا و حماسه آفرينی های 
آنان را نبايد و نش��ايد با وعده های تنگ نظرانه مادی مثل نان، مس��کن و غيره ضايع و 
بی ارزش نشان داد و انسان های عرشی را به فرش كشاند و الهوتيان را همنشين ناسوتيان 
كرد. اما، حکيمی كه دل در گرو زنده كردن سنت های الهی در زندگی اجتماعی مردم 
دارد، می داند اگر ملتی به وعده های خود با خدا عم��ل كرد و جان و مال خود را در كف 
ياری دين خدا قرار داد نمی توان در مورد مش��کالت زندگی اين جهانی او غفلت كرد و 

امور وی را به فراموشی سپرد. 

1. غررالحکم و دررالکلم، ترجمه لطيف راشدی و سعيد راشدی، قم، پيام علمدار، 1388، ص876، روايت 9354. 
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