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سخن سردبير

خونين ترین و بهترین روز
هر سال بزرگداش��ت روزی را برگزار می كنيم كه ش��ايد در يك قرن يك بار هم پيش 
نيايد. آغاز يك فرآيند جديد؛ يك عصر تازه و يك دوره تاريخی نو. برای نخستين بار در 
چنين روز تاريخی انتخابی كه پيش روی ملت ايران قرار داش��ت تنها اين نبود كه برای 
آينده بهتر از گذشته، بايد به ميدان بيايد؛ زيرا چنين تصميمی برای مردم حداقل بارها 
در دوران اخير اتفاق افتاد و ما در چندين جنبش بزرگ اجتماعی برای زندگی بهتر به 
مفهوم متعارف كلمه، به ميدان آمده بوديم و در نوع خود نيز حماس��ه های كم نظيری 
خلق كرده بوديم. اما آنچه در اين روز تاريخی بی نظي��ر اتفاق افتاد آن بود كه به ميدان 
آمدن ملت ايران و رويارويی با يك رژيم بی هويت و دست نشانده و مستبد، با فرمان، فتوا، 
تحريك و يا س��ردمداری هيچ فرد، گروه، حزب يا جريانی صورت نپذيرفت. در اين روز 
هيچ فرد و جريانی به مردم وعده زندگی بهتر، درآمد بيشتر، وعده مسكن، نان و يا حتی 

وعده آزادی و برابری و امثال اين آرمان های متعارف در جنبش های اجتماعی را نداد.
در اين روز ملت ايران خودجوش، با تأثير از يك حس دوست داش��تنی- از جنس آن 
احساساتی كه در طول تاريخ انسان ها فقط برای پيامبران و امامان بروز می دهند- به رغم 

مرگ آباد تجدد و تحجر، نهضت 15خرداد و داستان ریش و ریشه! 
»جستارهايی در فهم قيام 15خرداد1342«
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سكوت معنادار و مرگبار بس��ياری از جريان های مدعی مبارزه، نه با شعار نان، مسكن، 
آزادی بلكه با شعار »يا مرگ يا خمينی« به ميدان آمد.

تا قبل از قيام 15خرداد سال 42 ملت ايران پس از ناكامی های پی در پی در جنبش های 
گذشته، با نااميدی با مسائل خود روبه رو می شد. رهبران سياسی و احزاب و گروه هايی 
كه خود را مخالف دولت نش��ان می دانند با الهام از آنچه به نام تجدد و ترقی و توسعه در 
جهان می گذشت پيش بينی كرده بودند كه پايان مذهب قريب الوقوع است و ديگر عمر 
مبارزه از طريق رهبری علمای مذهبی نيز به سر آمده است. خيلی از آنها از جنبه های 
ايدئولوژيك و عقيدتی وجود نظام سلطنت در ايران را يك ضرورت تاريخی و غير قابل 
انكار دانسته و حتی بعضی ها به رغم لوتربازی هايی كه در می آوردند تا خود را يك مصلح 
اجتماعی جا بزنند، رژيم مش��روطه سلطنتی و بقای س��لطنت را با اعتنا به وضع خاص 
ايران از نظر جامعه شناسی، متناسب ترين شكل حكومتی می دانستند كه می تواند دست 
به اصاحاتی در ش��ئون مختلف بزند و با تزهای افراطی و انحرافی كه غالباً از خارج القا 
می شود... مبارزه ريشه ای و عميق!! بكند.1 از ديد اغلب گروه های چپ و راست، پادشاهی 

در ايران اسطوره شكست ناپذيری بود كه ريشه در هزاران سال تاريخ وطن داشت. 
هيچ گروهی حتی خيال مخالفت با اصل س��لطنت را به خود راه نمی داد، چه برسد به 
مبارزه با نظام ضد عقلی سلطنت و سرنگونی شاه؛ بلكه عموماً به دنبال آن بودند كه در 
پناه سلطنت به حداقلی از امتيازات كه خاصه می شد در گرفتن اجازه فعاليت يا تأسيس 
حزب يا درآوردن نش��ريه و در بهترين حالت اگر كرم شاه فوران می كرد اجازه برگزاری 
ميتينگ در اتاق های در بسته يا اجازه شركت در انتخابات و در نهايت معرفی يك وزير 
از دل يك حزب گوش ب��ه فرمان و مطيع و اش��غال يكی، دو تا از كرس��ی های مجلس 

فرمايشی، برسند.
بعد از تقسيم اراضی و متعاقب آن انقاب سفيد، بسياری از افراد، احزاب و گروه ها باور 
كردند كه شاه با اين كار س��لطنت پهلوی را در ايران جاودانه كرد. اما جنبش 15خرداد 
س��ال 42 به فاصله اندكی از اصاحات نمايشی ش��اهانه تمامی اين خوش خيالی ها را 
پايان بخشيد و آغازی بر پايان استبداد، اس��تعمار و سكوالريسم در ايران شد. تاريخ به 
ما می گويد كه اين جنبش با اس��تقبال گرم طبقه مدعی روش��نفكری و احزاب وابسته 
روبه رو نش��د. اما واقعيت آن بود كه ميليون ها نفر از ملت بزرگ ايران كه در ظاهر هدف 
اصلی نمايش های اصاح طلبانه رژيم شاه بودند به انتظار موافقت يا مخالفت هيچ حزب 

1. شريعتی به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1378، ج1، ص74. 
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و گروهی ننشستند و خودجوش به ميدان آمدند تا دور تازه ای در تاريخ ايران آغاز شود.
15خرداد42 اگر چه ش��اهد خونين ترين روز در تاريخ ايران بود ولی بهترين روز نيز 
است؛ زيرا در اين روز ملت ايران تولد جديدی پيدا كرد. تولدی در قامت يك حزب؛ اما 

حزبی نه از جنس احزاب متعارف بلكه حزبی از جنس حزب اهلل. 
بازگش��ت انديش��ه اس��امی به جنبش های اجتماعی ايران در آغاز دهه چهل از نظر 
بسياری از تحليل گران يكی از غيرمنتظره ترين رخدادهايی بود كه سه دهه پايانی قرن 
بيس��تم را به گونه ای ديگر رقم زد. ملت ايران در اين دوران به درون خود بازگشت و به 
بازنگری در هويت جمعی خود پرداخت. بازگشت به هويت ايرانی اسامی منجر به طرح 
نظری عجيبی ش��د كه در آن دوران كس��ی تصور نمی كرد اين طرح نظری در كمتر از 
ربع قرن به بار نش��يند. منظور از اين طرح نظری امكان ساماندهی سياسی، اقتصادی و 
فرهنگی جامعه بر مبنای انديشه اسامی بود. از 15خرداد1342 تا 22بهمن1357 اين 
امكان نظری صحنه فرهنگی سياسی ايران را تحت تأثير خود قرار داد و بسياری از جوانان 
تحصيل كرده كه همه فكر می كردند اگر س��ودای مبارزه در سر داشته باشند بی ترديد 
اين مبارزه بر مبنای اصول اسامی نخواهد بود، به ناگهان در اهدافشان سخن از تشكيل 

حكومت اسامی  گفتند. 
آنهايی كه می گفتند سكوالريزه ش��دن سياس��ت در ايران همانند نقاط ديگر جهان 
فرآيندی قطعی و اجتناب ناپذير است و اسام را باور كهنه و منسوخی می انگاشتند كه 
تنها به درد تكريم پيرمردها و فاتحه برای قبرستان ها می خورد به ناگهان خود را در مقابل 
جنبشی ديدند كه شورانگيزی مذهبی آن انسان را ياد پيروان نهضت انبياء می انداخت. 
بعد از 15خرداد اسطوره پردازی های تجدد و ترقی كه تا حدودی در دوره قاجاريه جامعه 
را به تكاپو وا داشته بود، رمز گشايی و افسون زدايی ش��د. با ورود امام به صحنه سياسی 
انديشه های تجدد روشنفكران غرب گرا و دين ستيز به تدريج اعتبار خود را از دست داد. 
در اين مقاله تاش می كنيم مهمترين س��رفصل هايی را كه قيام 15خرداد و نهضت 
امام خمينی در تاريخ ايران گشود، بازخوانی نماييم. اين بازخوانی هر از چند گاهی برای 
دولتمردان، پژوهش��گران و همه كس��انی كه دل در گرو انقاب اسامی دارند ضروری 

است.
ما نمی توانيم از اين واقعيت غفلت كنيم كه ش��عار توسعه در مناسبات ديوان ساالری 
ايران و در ذهن اغلب دولتمردان اقتضائاتی دارد كه اين اقتضائات عموماً تابع آن دسته 
از نظرياتی است كه از آغاز قرن هجده در اروپا دين زدايی از سياست و سياست زدايی از 
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دين را شرط جدايی ناپذير فرآيند توسعه و نوسازی و ترقی می دانستند. ما در عصر امام 
خمينی و عصر انقاب اسامی تا به امروز هم نتوانس��تيم از قيد و بندهای اين نظريات 
خاص شويم. اكنون هر چه از عمر انقاب اس��امی می گذرد ايمان ما به دقت و عمق 
تحليل ها و ديدگاه های امام خمينی از چشم انداز دگرگونی ها در ايران بيشتر می شود. 

امام به ملت ايران گفته بود: 
]اگر چه[ ما از ش��ر رضاخان و محمدرضا خاص ش��ديم، لكن از شر 
تربيت يافتگان غرب و شرق به اين  زودي ها نجات نخواهيم يافت. اينان 
برپادارندگان سلطه ابرقدرت ها هستند و سرسپردگانی می باشند كه با 
هيچ منطقی خلع ساح نمی شوند، و هم اكنون با تمام ورشكستگي ها 
دست از توطئه عليه جمهوری اس��امی و شكستن اين سد عظيم الهی 

برنمی دارند.1
شايد امام ديده بودند كه در آينده نه چندان دور حتی در بدنه مسئوالن نظام جمهوری 
اسامی نيز افرادی پيدا می شوند كه شرط توسعه يافتگی را نه تنها در گرو عدول از بعضی 
از ارزش های اسامی می دانند بلكه از اساس، باور به استقال در عصر جهانی شدن را امر 
كفرآميزی تلقی می كنند و به مسئوالنی كه در مكان استراتژيكی چون مجمع تشخيص 
مصلحت نظام نشسته اند تا آنچه به مصلحت نظام است را تشخيص دهند، می گويند كه 
لفظ استقال ديگر منسوخ شده است و اگر در فكر توسعه هستيد دنبال راهی بگرديد 

كه چگونه نظر اربابان توسعه در آن طرف آب را جلب كنيد.
شايد عده ای س��اده لوحانه به ما بگويند س��فارش اين گونه پژوهش ها و نشر اين گونه 
ديدگاه ها از اموال ملت مظلوم ايران در مركز تحقيقات اس��تراتژيك مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام صرفاً در حد يك كار پژوهش��ی است و پژوهش هم كه به زعم اين آقايان 
نسبتی با دين، اخاق، اعتقادات، استقال، آزادی، حفظ تماميت ارضی و امثال اين بند 
و بست ها ندارد!! اما نبايد فراموش كنيم اكنون كسانی كه زمام امور قوه مجريه در نظام 
جمهوری اسامی ايران را در دست دارند آموزش ديده همين تئوری پردازان دين گريز 
و استقال ستيز در مركز تحقيقات كذايی می باش��ند كه به فرموده امام سرسپردگانی 

هستند كه با هيچ منطقی خلع ساح نمی شوند. 
حساسيت به اين مسئله وقتی بايد بيشتر باشد كه پاره ای اوقات تعبيراتی از مسئوالن 
ارشد نظام و در رأس آن رئيس جمهور محترم می شنويم كه نمی توانيم اين تعبيرات را از 

1. صحيفه امام، ج 15، ص446-447. 
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سر مزاح يا تساهل زبانی قلمداد كنيم زيرا رفتارهای بعضی از دولتمردان ما در دولت های 
گذشته نش��ان می دهد كه دغدغه های ايدئولوژيك آنها را حتی اگر با زبان مزاح و طنز، 
مطايبه، كنايه و امثال اين استعارات و تش��بيهات نيز گفته می شود بايد جدی گرفت و 
بدان انديش��يد؛ زيرا پس از چندی همي��ن اظهارنظرهای طنزاندود و رمزآلود، س��ر از 
مكتب ها و ايدئولوژی های جديدی درمی آورد كه از بد حادثه تمامی آنها تمايات شديد 

به تنه زدن به انقاب اسامی و آرمان های امام خمينی دارند. 
باالخره حافظه تاريخی را برای همين روزها گذاشته اند كه ما فراموش نكنيم تا ديروز 
اين اظهارنظرهای طنزآلود در دولت موسوی، هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد سر از كدام 
جريان چپ و راست، خط سوم، حلقه، جنبش رنگی و مخملی، جريان انحرافی، مكتب 
ايرانی و امثال ذلك درآورد. اكنون بعضی از اظهارنظرهای طنزآلود رياست محترم دولت 
يازدهم و كارگزارانش هم لرزه بر اندام ما می اندازد ك��ه نكند از مكتب نياوران و مكتب 

اعتزال و ساير مكتب ها و جريان های انحرافی ديگر سردرآورد.
منطق تاريخ، منطق سياس��ت و منطق ش��ريعت به م��ا می گويد ك��ه اظهارنظرهای 
دولتمردان را جدی بگيريم و بدان بينديش��يم. اگر رئيس جمه��ور محترم فرمودند كه 
دولت جمهوری اسامی كه تار و پود س��اختار و قوانين حاكم بر آن در نسبت با دين و 
اعتقادات اين مرز و بوم است، كاری با دين مردم ندارد و می گويد »عيسی به دين خود 
و موس��ی به دين خود«، بايد س��ريعاً به ياد اين نظريه های ق��رن هجدهمی بيفتيم كه 
می گفتند: دولت توسعه نبايد يك دولت دينی و اخاقی باشد!! و همچنين بايد سريعاً به 
ياد توصيه های تئوريك آن نظريه پرداز توسعه در مركز تحقيقات استراتژيك بيفتيم كه 

به مسئوالن نظام اين گونه سفارش كرد: 
جمهوری اس��امی ايران بايد با نظم موجود جهانی به صلح رس��يده 
و به صورتی پايدار، روش هم زيستی مس��المت آميز با آن را اتخاذ كند. 
به عبارت ديگر، اگر جمهوری اس��امی ايران بخواهد ماهيت خود را در 
حداكثرگرا حفظ كند، طبيعی است كه نمی تواند در فرآيندهای جهانی 

شدن وارد شود.1
اين توصيه های استراتژيك كه اكنون در سرلوحه سياست خارجی دولت يازدهم قرار 
دارد وقتی در كنار آن توصيه استراتژيك كه دولت با دين مردم كار ندارد، قرار می دهيم 
معنايی فراتر از معنای »عيسی به دين خود و موسی به دين خود« دارد. اين يعنی موسی 

1. محمود سريع القلم، ايران و جهانی شدن، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك، 1384، ص128. 
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به دين خود و عيس��ی نيز بايد به دين موسی باش��د!! با چنين فرآيندهايی كه در حوزه 
سياست خارجی و سياست داخلی در اظهارنظرها و پژوهش های مورد عاقه دولتمردان 
خود می بينيم آيا می توانيم بگوييم آن كه به وسط زندگی ما پريد انشاءاهلل كه گوسفند 

است و چيز ديگری نبود!!؟ 
همه اين رخدادها به ما می آموزند كه بايد پيوس��ته دولتمردان ما خ��ود را با اصول و 
قواعدی كه انقاب اسامی بر پايه آن شكل گرفت و پيروز شد تطبيق كنند و اگر به بقای 
نظام و بقای ايران و بقای مردم و حتی بقای خود می انديشند اجازه ندهند قدمی و قلمی 

از اين آرمان ها پا پس كشيده شود. 
جنبش 15خرداد هويت ملت ايران را كه در سياست های تجدد و ترقی منورالفكران 
و مستبدان رژيم قاجاری و پهلوی مبهم و سر در گم شده بود به هويت اسامی- ايرانی 
برگرداند. پيامدهای تغييرات ناشی از 15خرداد صرفاً معلول فروپاشی يك نظام سياسی 
نبود بلكه فروپاش��ی يك ميراث رنج آوری بود كه بعد از مش��روطه تمامی جريان های 
مبارز را در خود هضم و از حيز انتفاع ساقط كرده بود. مانورهای سوداگرانه روشنفكران 
دوره قاجار و پهلوی كه با هدف تأمين منافع نخبگان حزبی و اليگارشی حكومتی انجام 
می شد و رمق جنبش های اجتماعی ايران را گرفته بود با 15خرداد بی اثر و مسير تازه ای 
در جنبش ملت ايران آغاز ش��د. امام خمينی در نهضت 15خرداد در جهانی كه جريان 
قدرت و ثروت سعی در بلعيدن نهادهای اقتصادی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی ايران 
را داشتند به بازس��ازی هويت جمعی مردم همت گماش��ت و در زير سايه فرهنگ ناب 
و تمدن س��از اس��امی اين هويت را احيا كرد. نبردی كه از اين دوران ميان نهضت امام 
خمينی و غرب و سرسپردگان داخلی غرب درگرفته بود جايی جز سرزمين بی حاصل و 

ويران شده دولت ساالری عصر پهلوی در حاشيه جامعه جهانی نبود. 
اكنون برای اين كه تئوری پردازان توسعه با دلس��وزی های بی بنياد خود، ما را دوباره 
به همان حاش��يه های جامعه جهانی بازنگردانند، ضروری است پيوسته توصيه و تأكيد 
نماييم كه دولتمردان ما بايد به جای س��فارش پژوهش های بی بنياد كه عموماً دغدغه 
شخصی خود پژوهشگران اس��ت نه دغدغه ملت ايران، آرمان ها و انديشه های ناب امام 
خمينی را مبنای پژوهش قرار دهند كه به تعبير ولی امر مسلمين اگر رستگاری ای باشد 
در متن اين آرمان نهفته است نه در حاشيه های جامعه جهانی؛ كه اگر در سرسپردگی 
به آن حاشيه ها برای رسيدن به توسعه كمترين روزنه ای وجود داشت منورالفكران عصر 
قاجاری و پهلوی و كارگزاران نظام های اس��تبدادی اين دو دوره اجازه نمی دادند عصر 
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سرسپردگی به دوران بعدی برسد و امروز ديگر جايی مثل مركز تحقيقات استراتژيك يا 
دانشگاه هايی شبيه دانشگاه های ايران نبودند كه برای چنين نظريه های رنگ و رو رفته 

عصر جاهليت قاجاری پول بپردازند. 

1. پانزده خرداد و تعادل مفهوم انداموارگی ملت با مفهوم حقوقی ملت 
15خرداد س��ال 1342 را اگر نقطه عطف در تاريخ ايران می دانند به اين اعتبار است 
كه تاريخ ما را به دوران جديدی می برد. اين چرخش��گاه تقويمی حاكی از آن است كه 
ايران ضمن نگاه به گذشته، دور تازه ای از تاريخ را آغاز كرده است كه نهضت 15خرداد 
نقطه گسست آن از گذشته می باشد. شايد عده ای بگويند كه سال های 1342 و 1357 
خورش��يدی در قياس با تاريخ هايی چون 1324 قمری )س��ال پيروزی مشروطيت( و 
1332 شمسی )سال ناكامی جنبش نفت( معنای متفاوتی ندارند تا نقطه عطف در تاريخ 
ايران باشند؛ عاوه بر آن كه اين گونه تقطيع تقويمی غالباً روزهای ادامه دار اجتماعی را 
كه بسياری از آنها پيش از سال 42 شروع شده اند و هنوز هم تداوم دارند از نظرها پنهان 

می كند و اين برای تداوم تاريخی ملت كهنسالی چون ايران مطلوب نيست. 
اگر چه اين تصور در ظاهر بی وجه نشان نمی دهد و كسانی كه می خواهند از سال 42 و 
رخدادهای بعد از آن چهره نگاری نمايند بايد از ضرب آهنگ های بلندی كه پيش از آن 
به ويژه از جنبش باشكوه تحريم و نهضت مشروطه شروع شده و به 15خرداد42 كشيده 
ش��ده ياد كنند اما با همه اين تفاصيل 15خرداد از اين جهت ب��رای ملت ايران بيش از 
ديگر رخدادها جاذبه دارد چون پندار غليان انبوه مردم را بدون سازمان حزبی و گروهی 

و جريانی تداعی می كند.
تغيير ساختاری در نظام مبارزه و ظهور اسلوب هايی از جنس قيام های مردمی كه عمًا 
جايی برای س��هم خواهی گروه های مدعی پيش��رو بودن باقی نمی گذارد، در طول يك 
قرن گذشته تنها در جنبش 15خرداد متبلور گش��ت. فرآيندهای دگرگونی اجتماعی 
كه دنباله آن از قرن نوزدهم و دوره قاجاری به قرن بيس��تم رسيد فقط می تواند به طور 
نارسا به ما بگويد كه آنچه از يك صد سال پيش در ايران شروع شد به معنی واقعی كلمه 
چه بود. مورخان نهضت تنباكو، نهضت مش��روطه و نهضت ملی شدن نفت با همه نقاط 
ضعف و قوت بيشتر ميل داشتند كه رخدادهای تاريخی گذشته را با حوادث رقم بزنند 
نه با روندها، فرآيندها و تحوالت س��اختاری. اما نهضت 15خرداد توانس��ت تمامی آن 
رخدادها را با روندها و فرآيندهای تحوالت ساختاری ايران كه منجر به انقاب اسامی 



16
سخن سردبير

دوره سوم سال يازدهم شماره 39  بهار 93

شد پيوند بزند.
جنبش های اجتماعی تا قبل از 15خرداد مسير سرراستی را طی نكردند بلكه تنها به 
يك سلسله اقدامات نافرجام بسنده كردند. ميراث خواران نهضت مشروطه به رغم تمامی 
ش��عارهای جذابی كه می دادند خيلی زود به نبردی بنيان افكن عليه آزادی، استقال، 
باورها و ارزش های تاريخی ملی روی آوردند و پشت سر ديكتاتور حقيری چون رضاخان 
عقده های فروهيده خود را تحقق بخشيدند. از سال 1300 خورشيدی مشروطه سلطنتی 
ماجراجويی های خود را در نبرد با مردم آغاز كرد و در سال 1320 وقتی ديكتاتور سياه 
نتايج خيانت های خود به ملت ايران را ديد هيچ ارزشی حتی برای اربابان خود نيز نداشت 

و با حقارت به بيرون از ايران پرتاب شد.
س��ال 1329 كه آغاز جنبش نفت بود ملت ايران فكر می كرد با كوتاه ش��دن دس��ت 
اس��تعمار انگليس از ذخاير ملی، در آينده ای نه چندان دور رنگ آسايش را خواهد ديد 
اما چيزی نگذشت كه به دست بخشی از رهبران جنبش، امريكا جايگزين انگليس شد.

قرار بود دهه پنجاه در ايران به گونه ای آغاز ش��ود كه همه چيز در محاط انقاب شاه 
بدون ملت به پيش رود و ملت ايران به يقين برس��د كه يك عص��ر تاريخی جديدی در 
ايران آغاز شده است كه كس��ی چيزی درباره آن نمی داند. اما تمام هارت و پورت های 
اصاح گرايانه شاه در كمتر از يك سال با مسئله ای مواجه شد كه ظاهراً در سياست های 

تقسيم ارضی و انقاب سفيد همه فكر می كردند به كلی حل و فصل شده باشد. 
نهضت 15خرداد فرا رسيد و به نابودی منظومه تاريخی ای انجاميد كه قرار بود پايه های 
رژيم ش��اه را در ميان توده های مردم مستحكم كند. نهضت 15خرداد سياهه معضات 
ساختاری رژيم شاه را به دستور كار سياسی برای توده های مردم تبديل كرد؛ توده هايی 
كه به رغم تمايات گروه های سياس��ی به تغيير آگاهانه جامعه باور داشتند و بر اساس 
همين باور خودجوش وارد صحنه جنبش 15خرداد ش��دند. س��ياهه آسيب شناختی 
مناقشات اجتماعی كه توسط امام به س��ياهه چالش های سياسی رژيم شاه بدل شد با 
مفروضات ديگری كه بر بنياد تمايات اس��ام خواهانه و عدالت طلبانه و آزادی خواهانه 
ملت ايران رابطه نزديكی داش��ت چنان ش��رايطی ايجاد كرد كه مردم باور كردند برای 

سازماندهی و تغيير شرايط نيازی به گروه های سياسی و دستورات حزبی ندارند.
جنبش 15خرداد اعتمادی در مردم ايران ايجاد كرد كه ترس از آثار زيان بار مقابله با 
اصل نظام شاهنشاهی را به كلی محو كرد و انگاره خدايان س��رزمينی پادشاهان را كه 

قدرت مهار بر قلمرو خود را هيچ گاه از كف نمی دهند ويران ساخت.
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ش��اه به كمك امريكا خيلی تاش كرد ك��ه اين حركت رهايی بخ��ش به يك معضل 
اجتماعی تبديل نش��ود و رژيم به باتاق گسست از بس��تگی های تاريخی فرو نغلتد اما 
جنبش 15خرداد ضربه نهايی را درست بر جايی وارد آورد كه برای نظام پادشاهی مجال 
گسترده ای برای انتساب بازانديشانه به س��نت های هويت بخش باقی نگذاشت. تجربه 
باشكوه رهايی بخشی به شيوه 15خرداد تمامی جريان های مدافع بقای سلطنت را در هر 
شكلی، از بدنه نهضت امام خمينی خارج كرد و مرز محكمی بين نهضت و اين جريان ها 

حتی در حوزه های علميه كشيد.
با ورود امام به صحنه سياسی ايران ديگر عمل موفق سياسی لزوماً پيروی از روش های 
سنتی مبارزه در قالب احزاب و گروه های سياس��ی برای گرفتن امتيازات ناچيز از رژيم 
نبود. امام توده های مردم را به عنوان فاعان اصلی و اساسی تغيير، مستقيماً و باواسطه 
وارد حوزه سياست كرد و هدف نهضت را تغيير ساختاری رژيم شاهنشاهی اعام كرد. 
اين دريافت از مبارزه ك��ه ميراث جنبش 15خرداد بود ب��ا درك تقليل يافته گروه های 
سياسی از مبارزه كه خاصه می شد به تجمعات قليل محفلی و نشر شب نامه و گرفتن 
امتياز روزنامه های بی خاصيت و در نهايت كسب يكی، دو كرسی از كرسی های مجلس، 
به كلی متفاوت بود. ارزش استفاده از مبارزه در سنت گروه های سياسی ايران تا قبل از 
15خرداد به هيچ عنوان حاوی بهره مندی از اس��تقال، خودسامانی و حق انتخاب نوع 

حكومت و نظام سياسی توسط مردم نبود.
تساهل، بی تفاوتی نس��بت به ارزش های ملی و دينی و بدبينی نسبت به توانايی مردم 
در تأسيس يك نظام سياسی مقتدر شرط اصلی گروه های سياسی در سنت مبارزاتی تا 
قبل از 15خرداد بود. امام خمينی صورت زيب��ای تكيه بر مردم را به عنوان تنها صورت 
هويت جمعی در قيام 15خرداد به نمايش گذاشت. بس��ياری از مردم مثل مردم شهر 
پيش��وای ورامين و مردم ش��هر آران و بيدگل و... نه خمينی را ديده بودند و نه خمينی 
را می ش��ناختند اما به دليل پيوند عقيدتی و تاريخی كه با راه و مرام حس��ينی خمينی 

داشتند به نهضت پيوستند.
مفهوم اصلی ملت در ايران با نهضت امام خمينی معنا شد. امام بين درك انداموارگی 
ملت از يك سو و ساخت حقوقی ملت از س��وی ديگر پيوندی ناگسستنی برقرار ساخت 
و برای هميشه به تقابل صوری اين دو مفهوم در س��نت مبارزاتی و سياسی ايران پايان 
بخش��يد. در منطق امام، مفهوم انداموارگی ملت رمز »تعادل جاری« و مفهوم حقوقی 
ملت رمز »تعادل پايدار« برای كشور كهنس��الی چون ايران بود. ورودی و خروجی های 
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فرهنگی- سياسی در تاريخ ملت ها دائماً در حال دگرگونی و تغيير است. برقراری تعادل 
جاری و تعادل پايدار در چنين ش��رايطی بسيار دش��وار و پيچيده است. اغلب رهبران 
سياسی تصور می كنند اگر تعادل پايدار را در كش��ور خود برقرار سازند از نظر تاريخی 
تداوم پيدا خواهند كرد. رهبران شوروی سابق چنين ديدی از مفهوم ملت داشتند لذا 
تاش كردند با تعادل حقوقی بين قوميت های مختلف جامعه چندمليتی شوروی را تداوم 
بخشند. اما ديديم كه اين تعادل حقوقی به تنهايی نتوانست وحدت اندامواره ملتی به نام 

ملت شوروی را پابرجا سازد. 
اغلب آنهايی كه در قالب جنبش های مدرن فعاليت سياس��ی می كنند و تاش دارند 
كه نظم جديدی برپا سازند تحت تأثير بنيادهای فلس��فه سياسی غرب به دنبال اعاده 
مفهوم حقوقی ملت در جامعه می باشند. سنت مبارزاتی ايران تا قبل از نهضت 15خرداد 
نيز تحت تأثير چنين ديدگاهی بود و ش��ايد يكی از داليل ناكام��ی اغلب جنبش های 
اجتماعی دوران معاصر نيز همين ديدگاه باشد. تعادل حقوقی از جنبه منطقی تعادلی 
برخاسته از نوس��ان واقعيت و خيال و در هم آميزی مرزهای واقعی و خيالی است. چون 
تعادل برخاس��ته از تمايات ايدئولوژيك اس��ت. ايدئولوژی ها به درس��تی برخاسته از 
نوسان واقعيت و خيال هستند و حقوقی كه از دل ايدئولوژی ها تعريف می شوند الجرم 
حقوق برخاسته از واقعيت و خيال است. اغلب جنبش های اجتماعی مدرن چون ذات 
ايدئولوژيك دارند مانند ناسيوناليس��م )ملت پرس��تی نه ملت دوس��تی(، سوسياليسم 
)جامعه پرستی نه جامعه دوستی(، فاشيسم )قدرت پرستی نه اقتداردوستی(، ليبراليسم 
)آزادی پرستی نه آزادی دوستی(، كنسرواتيس��م )اعتدال پرستی نه اعتدال دوستی( و 
ساير ايس��م ها از اين قاعده مستثنی نيس��تند و در مرز خيال و واقعيت سير می كنند و 
بين خيال و واقعيت در نوسان هستند. خيال بازسازی جامعه بر مبنای حقوق مبتنی بر 
ايدئولوژی ها و برقراری تعادل پايدار با تكيه بر اين حقوق )مثل حقوق بشر، حقوق زن، 
حقوق كودك، حقوق كارگر و...( يعنی كش��اندن جامعه به سمت خيال و توهم كسانی 
كه اين حقوق را به زعم خود حقوق همه انسان ها می شمارند و مدعی اند كه برای تحقق 
اين حقوق بايد همه جوامع انس��انی حتی به ضرب استثمار و اس��تعمار و قتل عام های 
دس��ته جمعی تحت س��يطره اين حقوق قرار گيرن��د. ماركس كه بر مبن��ای توهمات 
ايدئولوژيك خود طبقه كارگر را سردمدار همه دگرگونی اجتماعی می ديد تا به آنجا در 
سيطره خيال و واقعيت در نوس��ان بود كه می گفت راه نجات جوامع بشری از شر نظام 
سرمايه داری، برقراری ديكتاتوری طبقه كارگر )پرولتاريا( است! چه جنايت ها كه لنين 
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و استالين بر اساس اين توهم ايدئولوژيك در دنيا نكردند. 
ليبرال ها بر اس��اس توهمات ايدئولوژيك دفاع از آزادی و حقوق بشر و متمدن كردن 
جوامع بدوی و وحش��ی آفريقا و آس��يا و... به زعم خود، چه جنايت ها كه نكردند و چه 
انسان هايی را كه به بردگی نبردند و نفروختند و با فروش انسان ها چه سرمايه ها كه به 
هم نزدند و در نهايت شدند كشورهای مدرن توسعه يافته! آن وقت ماكياولی، هابز، الك، 
كانت، هگل، روسو، منتسكيو، ماركس، اسميت، وبر و... كه به فتوای آنها- به نام صدور 
مدرنيته به جهان- تمامی اين جنايت ها و آدم كشی ها و آدم فروشی ها و ويران كردن ها 

اتفاق افتاد، روشنفكران نجات بشريت در تاريخ مدرن شدند!
بديهی اس��ت جامعه ای كه ب��ر مبنای حقوق ايدئولوژيك ش��كل گرفته باش��د رهبر 
ايدئولوژيك می خواهد نه امام؛ حزب می خواهد نه مردم، رسانه می خواهد نه دانشگاه، 
روشنفكر می خواهد نه حكيم و متفكر و فيلسوف و فقيه! اين دقيقاً همان فرآيندی بود 
كه سنت مبارزاتی قبل از 15خرداد را شكل می داد و در نهايت از دل اين سنت مبارزاتی 
كسانی مثل سپه ساالر، ميرزاملكم خان، آخوندزاده، تقی زاده، فروغی، رضاخان و مصدق 
در چهره های مثبت و منفی خارج شدند. اينكه عده ای می گويند برای پاگيری نهادهای 
فرهنگی و مدنی جديد مثل رسانه، حزب، روشنفكر و... نياز به نهاد مدرن ديگری به نام 
دولت- ملت به مفهوم حقوقی بود، معنايش همين اس��ت. چنين جامعه ای نه بر مبنای 
نصوص و متون فرهنگی و دينی و تاريخی ريش��ه دار، بلكه بر اساس اجماع ايدئولوژيك 

رهبران، احزاب، گروه ها و اساسنامه ها و مرام نامه های آنها اداره می شود.
امام خمينی با درك اسامی از مفهوم ملت و امت می دانست كه تعادل حقوقی ملت اگر 
چه الزم است ولی كافی نيست. چون در اين تعادل هر كسی به دنبال حقی كه برای خود 
قائل است و خود آن حق را تعريف می كند، می باشد؛ چنين تعادلی تا وقتی پايدار است 
كه همه تصور كنند به حق خود می رس��ند ولی پايه ريزی يك جنبش بزرگ اجتماعی 
برای سرنگونی اس��تبداد و اس��تعمار به چيزی بيش از تعادل حقوقی نياز دارد. امام به 
دنبال تعادل جاری در جامعه بود. تعادلی كه با ورودی و خروجی های پيوسته، مستمر 
و حتی بنيان افكن مثل منافع ايدئولوژيك، فردی، گروهی، قبيله ای، حزبی، جناحی و 
غيره بر هم نريزد. يكی از بزرگترين دستاوردهای نهضت 15خرداد تحقق عينی مفهوم 
انداموارگی ملت و برقراری تعادل ج��اری در نهضت بود؛ تعادلی كه ب��ه راحتی از بين 

نمی رفت. 
امام با ورود مستقيم به صحنه مبارزه و حذف حلقه های واسط در ارتباط با بدنه اصلی 
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جنبش- يعنی توده های مردم- نشان داد كه در تشكيات سنتی مبارزه، اغلب كسانی 
كه خود را رهبر می دانس��تند در عمل كار رهبری نمی كردند. ص��دور يك بيانيه يا يك 
نطقی كه به كسی برخورد نكند و توصيه های چندپهلو به مردم و موش و گربه  بازی در 

مخالفت با رژيم، در سنت مبارزاتی امام جايی نداشت. 
در س��ال 41 در جريان مقابله با تصويب نامه اليحه انجمن ه��ای ايالتی و واليتی امام 
نامه ای به مرحوم فلس��فی دارد كه اين نامه سند محكمی در ش��يوه های جديد مبارزه 

می باشد. امام می نويسد: 
... اعاميه آقای خوانس��اری را ماحظه كردم و خالی از تعجب نبود.1 
اصل اقدام ايشان بسيار به موقع و الزم است لكن كيفيت آن خيلی نارسا 
و سست است. برای اين مطلب دينی كه اساس روحانيت و ديانت و مليت 
در خطر است، مجلس روضه درست كردن و در ضمن آن، اساس ديانت 
را قرار دادن، بسيار موهن است نسبت به مقصد. و از آن بدتر آنكه مسجد 
س��يد عزيزاهلل را كه چهار هزار جمعيت مقدس ب��ازاری در آن مجتمع 
می شود. و البته می دانيد دولت از ديانت نمی ترسد، تا از بازاری متدين 
و دعای اينها يا نفرين آنها وحش��ت كند؛ دولت از م��ردم فعال و جوان 
و احزاب و دانش��گاه ماحظه می كند. بايد يك اجتماع دينی كه آقای 
فلسفی سخنگوی ديانت اس��ام صحبت می كند و آقای خوانساری  از 
مراجع وقت می خواهد صحبت كند در مسجد سيد عزيزاهلل كه حكم يك 
صندوق خانه را دارد، نباشد. من نمی دانم اين چه فداكاری است؟ بايد اين 
امر به توسط يك كرور اعاميه به تهران و حومه تهران حتی قزوين، قم 
و باد نزديك و دور منتشر شود و گفته شود و نوشته شود كه چون برای 
اين اجتماع، جايی در تهران نيست، خارج تهران در بيابان می رويم. در 
اين صورت از دو حال خارج نيست، يا آنكه با سرنيزه جلوگيری می كنند و 
آن خيلی بعيد است. آن وقت تكليف يك سره می شود و ما غالب می شويم 
و سقوط دولت حتمی است، و يا نمی كنند، تمام ناراضي ها به شما ملحق 

1. در پی دعوت امام خمينی از علم��ا و مراجع برای اعتراض به اليحه انجمن های ايالتی و واليتی، آقای س��يد 
احمد خوانساری اعاميه ای صادر كردند كه در آن هيچ اشاره ای به موضوع مذكور نشده بود. متن اعاميه ايشان 
چنين است: »بسمه تعالی شأنه. به مناسبت تصادف روز پنجش��نبه سوم جمادی الثانيه با رحلت حضرت صديقه 
كبری فاطمه زهرا- عليها سام- مجلس ذكری از ساعت 9 الی 11 در مسجد سيد عزيزاهلل منعقد؛ اميد است برای 
عرض اخاص به مقام مقدس پيغمبر اكرم)ص(، به استماع موضوع مهم مذهبی كه الزم است به اطاع رسد، عموم 

طبقات، خاصه آقايان علمای اعام- دامت بركاتهم- شركت فرمايند. االحقر احمد الموسوی الخوانساری...«. 
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می شوند و غوغا می كنند و عظمت مطلب، آنها را از پا درمی آورد و طرفين 
مطلب به نفع مسلمين است... س��ركار می دانيد در اين حال كه ما قرار 
گرفتيم قضيه از آشتی و صلح گذشته و پای نابودی احكام اسام و فتح در 
كار است و »هيهات منا الذله«. نترسيد، ماحظه نكنيد. آقای خوانساری 

را نمی گيرند. شما را نمی گيرند؛ دنيا اقتضا ندارد. شما بهتر می دانيد...1

2. پانزده خرداد و بازتوليد عمل سياسی در مرزهای عقيدتی 
دليل ديگری كه 15خرداد را نقطه عطف در تاريخ ايران می كند حفظ فاصله ضروری 
ميان برنامه های نظری جنبش و برنامه های سياس��ی گروه ها بود. امام می دانس��ت كه 
حدود خواس��ته های اين گروه ها بسيار ناچيز و حقير اس��ت و در نهايت در درون حفظ 
ساختار ديكتاتوری پهلوی قرار دارد و در مجموع ره آورد بزرگی برای ملت ايران نخواهد 
داشت. امام می دانس��ت اگر تمامی انرژی جنبش را برای چنين خواسته های حقيری 
هزينه نمايد ب��ه نااميدی م��ردم از دگرگونی بنيادی در رژيم ارتجاع��ی پهلوی خواهد 
انجاميد زيرا روايت های متناقض ايدئولوژيك مخالفان سياست های رژيم در حوزه چپ 
و راست برای آرمان های بلند خمينی كبير بسيار ناچيز بود و همان طوری كه گفته شد 
صورت بندی های نهايی اين خواس��ته ها در گرفتن امتيازات ناچيز برای اين گروه ها نه 

مردم، خاصه می شد.
در چشم انداز ايدئولوژيك اين گروه ها دموكراسی، آزادی و حقوق اجتماعی معنايی جز 
كسب اين امتيازات نداش��ت؛ حتی اگر برای آن تمامی حقوق مردم قربانی ديكتاتوری 
می ش��د. هر گاه رژيم پهلوی چنين امتيازاتی را به اين گروه ها می داد از نظر آنها مبارزه 
به پايان می رس��يد و بايد از رژيم با تمام وجود حمايت می ش��د. در حالی كه در منطق 
امام مبارزه با رژيم پهلوی مبارزه برای گرفتن امتيازات به مفهوم متعارف آن حتی برای 
حوزه های علميه نيز نبود. نظريه ها و روايت های ايدئولوژيك اين گروه ها شايد از نظر آنها 
ابزار مفيدی برای هدايت كنش جمعی به حساب می آمد ولی امام خمينی در حد ابزار 

نيز كارآيی اين روش ها را قبول نداشت. 
ابزارها همواره بر اساس تجربيات تصحيح می ش��وند و تغيير می يابند و نبايد آنها را به 
عنوان طرح های كلی در دنيای ناقص اما شگفت انگيز انسان ها بازتوليد كرد و بر اساس 
چنين توهمی آرمان های يك ملت را پايه ريزی نمود. نظريه ها و روايت های ايدئولوژيك 

1. صحيفه امام، ج1، ص85-86. 
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اين گروه ها از نظر امام در بهترين حالت به توجيه خودخواهانه و مقتدرانه منافع فردی 
و گروهی می انجاميد. چنين تماياتی در عالی ترين ش��كل يعنی وقتی كه پيروانشان 
اعتقادی راستين به آنها داشته و درصدد اجرای آنها برآيند به منبع اتوپياهای سياسی 
مثل: كمونيسم، فاشيسم، ليبراليسم، سكوالريس��م و حلقه های محفلی ای چون حلقه 
كيان، حلقه بيان، حلقه مكتب ايران��ی و اخيراً نيز حلقه ني��اوران و امثال ذلك تبديل 
می شوند. اين حلقه ها و ايسم ها همواره زيادی خواهی، ديكتاتوری، ترور، استبداد، سازش 

و خيانت را در خود نهان دارند.
امام هم از اين زاويه جنبش های گذش��ته را مطالعه كرده بود و هم اثرات زيان بار اين 
گروه گرايی ها را در تاريخ ديده بود. جامعه شناس��ی ام��ام از موجوديت احزاب در ايران 
جامعه شناسی دقيقی است. در 18شهريور1343 امام در جمع مردم قم در مسجد اعظم 

تحليل بسيار دقيقی از ماهيت احزاب ارايه می دهد و می فرمايد:
... بدبختي هايی كه ما در مملكت خودم��ان داريم. دولت ها می آيند و 
می روند؛ هر دولتی هم می آيد يك حزبی درس��ت می كند- هر دولتی. 
شما از آن وقت تا حاال هر چه ديديد، يكی »حزب مردم« درست می كند، 
يكی حزب چی درس��ت می كند، يك��ی »حزب ايران نوين« درس��ت 
می كند، يكی حزب چه. هی حزب درست می كنند. اصًا در ايران حزب 
معنا ندارد؛ در هيچ جای دنيا؛ مگر آنهايی كه مثل ايران هستند. مملكت 

يك حزبی اصًا معنا ندارد... 
آنجاهايی كه حزب هس��ت، دولت ها از حزب وجود پيدا می كنند، نه 
اينكه اول دولت تشكيل بشود بعد حزب درست كند! بعد اتكا به آن پيدا 
كند! اينجا، خوب، ش��ما می بينيد اول دولت درست می شود. دولت هم 
به مجلس و به من و ش��ما هيچ ربطی ندارد. اول دولت درست می شود. 
خودشان می گويند، من نمی گويم، خودشان می گويند ما به امر آمديم 
و به امر می رويم؛ غلط هم هيچ كس نباي��د بكند؛ هيچ وكيلی هم غلط 
نكند. نمی كند هم! اول دولت تشكيل می شود؛ بعد كه دولت تشكيل شد 
و سرنيزه دستش آمد، شروع می كند حزب درست می كند. آن وقت هم 
يك حزبی است كه دولت از حزب پيدا شده! دولت ما حزبی است! دولت 
آقايان حزبی است! آقا! اين را برای كی می گويی؟! مِن آخوند می فهمم، 
دول عال��م نمی فهمند اينه��ا را؟! آنه��ا می خواهند تو اين طور باش��ی؛ 
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می خواهند عقب افتاده باشی. دس��ت برداريد آقا از اين عقب افتادگی؛ 
مجد خودتان را حفظ كنيد. اگر حزب می خواهيد درست كنيد، خوب، 
يك حزبی قبل از اينكه دولت شما پيش بيايد، يك حزبی درست كنيد؛ و 
بعد هم حزب در مجلس، به طور]ی [ كه بايد بشود، به طوری كه قوانين 
اساس��ی و قانون اساسی و س��اير قوانين اقتضا می كند، نماينده درست 
كنند؛ و بعد هم آقای وزير، نخست وزير متكی به نمايندگانی كه از حزب 
پيدا شد و از جمعيت و از خواسته مردم و اينها پيدا شد؛ بعد می شود يك 

دولت متكی به حزب...1
امام در حقيقت مشكل س��اختاری احزاب در ايران را- كه ظاهراً ادعا می شد مبارزات 
سياسی عليه رژيم ش��اه بر كاكل اين احزاب می چرخد- آن هم برای مردم عادی بيان 
می كند. احزاب از نظر امام در ايران توليدكننده قدرت نيستند بلكه ساخته دست قدرت 
هستند و احزابی كه ساخته دست قدرت باش��ند بازيچه و ابزار تمايات اصحاب قدرت 
خواهند بود. چگونه امكان دارد كه رهبری جنبش اجتماعی را به دست چنين احزابی 
سپرد؟ اين مشكل س��اختاری كه امام در س��ال 43 متوجه آن بود هنوز هم ادامه دارد. 
متأسفانه هم اكنون نيز احزاب ساخته دست دولت ها می باشند. حزب كارگزاران از دل 
دولت هاشمی، حزب مشاركت از دل دولت خاتمی، حزب اعتدال و توسعه از دل دولت 
هاشمی و مجمع تش��خيص مصلحت نظام، حزب توحيد و تعاون، حزب مردم ساالری، 
حزب اعتماد و بقيه احزاب كه هارت و پورت آنها در نمايش های دموكراسی از بقيه بيشتر 

است تماماً احزاب متصل به دولت ها هستند و از قدرت و ثروت دولت ارتزاق می كنند. 
امام در جنبش 15خرداد نش��ان داد كه نه تنها تمايلی به مواضع بی بو و بی خاصيت و 
خالی از هر گونه ارزش و آرزوهای بزرگ احزاب و گروه های سياسی ندارد بلكه می دانست 
اگر نتواند اقبال شورانگيز و خالصانه و صادقانه مردم را دس��ت مايه تغييرات اجتماعی 
نمايد در نهايت به يك رهبر موج سوار مثل ساير رهبران سياسی بدل خواهد شد؛ يعنی 
مانند همه گروه های خودخواه در خانه می ماند و منتظر می نشس��ت تا تغييرات تاريخ 
توس��ط ديگران انجام پذيرد. تجربه ای كه امام در نهضت نفت به ويژه در قيام 30تير با 

گوشت و پوست خود لمس كرد. 
در نهضت نفت مصدق پيوس��ته نقش يك س��وژه به ظاهر خردورز ول��ی خودخواه و 
موج سوار را بازی كرد. در بدترين شرايط بدون مش��ورت با كسی مردم را تنها گذاشت 

1. همان، ص384-385. 
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و اس��تعفا داد و به خانه رفت و منتظر نشست تا مردم او را با س��ام و صلوات به قدرت 
برگردانند تا از كنار اين بازگش��ت بتواند امتيازات بيش��تری نه از دشمنان ملت بلكه از 
خانه ملت يعنی مجلس دريافت كند. اين رهبر حزبی در طول تاريخ جنبش نفت همواره 
اقدام جمعی مردم را مفروض می شمرد و خود را در معرض بهره برداری از اين اقدام قرار 
می داد. يكی از داليل اساسی شكست نهضت نفت همين خصلت »انگل وارگی« در ميان 

رهبران سياسی و احزاب بود.
فتنه سال 1388 بستر مناس��ب ديگری برای مطالعه اين انگل واره هاست؛ كسانی كه 
خود را از تمامی ماحم اين فتنه كنار كش��يدند و در خانه های خود به تماش��ای واقعه 
نشستند و منتظر ماندند تا در انتخابات سال 92 اقدام جمعی ديگران راه تاريخ را برايشان 
باز كند و اينها در قالب يك نجات دهنده در صحنه حاضر ش��وند. اگر چه تاريخ نش��ان 
داده است كه عموماً هيچ اقدام بزرگی كه منجر به سازندگی يك جامعه گردد به دست 
انگل واره ها ايجاد نشده اس��ت زيرا خودخواه تر از آن اند كه در امری كه سودشان در آن 
نباشد مش��اركت كنند اما سايه سنگين انگل واره ها هميش��ه بر سر جنبش های بزرگ 
اجتماعی و رهبران بزرگ تيرگی افكنده است و حتی دست مايه مخالفت و مقاومت در 

مقابل جنبش های اصيل اجتماعی شده است.
ملت ما شاهد است كه چگونه اس��امی بعضی از شخصيت هايی كه موضع انگل واره در 
رخدادهای سرنوشت ساز داشته اند در مقابل نهضت بزرگ امام خمينی سنگر مناسبی 
برای گروه ها و احزاب بی ريشه برای مبارزه با اين نهضت شدند. امام در 15خرداد سال 
42 نشان داد كه جوامع از آن دس��ته رهبرانی شكل می گيرد كه در فرآيندی آشكار در 
كنار مردم و همراه مردم در كش��مكش پيرامون منافع، آرمان ه��ا و ارزش های جامعه 
بسيج می شوند. بنابراين آنچه تجربه 15خرداد نشان داد حفظ فاصله ضروری جنبش 
با انگل وارگی سياس��ی و تفاوت ميان تحليل نظری نظام های بازتوليد سياسی جامعه و 

عمل واقعی سياسی بود.
عمل سياس��ی از نظر امام همواره با احتياط در مرزهای عقيدتی تاريخ به جلو می رود 
و به جای جهش و پيش��رفت های سريع و فاقد پش��توانه فكری و تاريخی با تطابق سير 
طبيعی تحوالت جامع��ه و پذيرش فرآيند دگرگونی باورها و رفتارهای اس��امی مردم 
همراه می شود. برای همين بود كه امام در هيچ دوره ای مبارزه مسلحانه و ترور مقامات 
رژيم شاه را تأييد نكرد. زيرا مبارزه مسلحانه و ترور هيچ ظرفيتی برای نشان دادن عدم 
هم خوانی آگاهی ذهنی مردم با نظم كهنه و پوسيده شاهنشاهی را نداشت؛ همان طور كه 
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نمی توانست نشان دهد آيا مردم آمادگی الزم برای تغيير را دارند. شايد از نظر امام مبارزه 
مسلحانه تنها وس��يله ای بود برای گروه های سياسی تا از طريق آن حس قدرت طلبی و 
آموزه های نظری ايدئولوژی خود را در حيطه عمل به محك آزمايش بگذارند تا بتوانند 

بيش از آنچه در توان واقعی جامعه است تحوالت ايدئولوژيك خود را شتاب بخشند.
از نظر امام آنها نه تنها مشكلی را از جامعه حل نمی كردند بلكه بهانه های الزم را برای 
سركوبی بيشتر مردم به دست رژيم ديكتاتوری فراهم می ساختند. امام در ديدار منافقين 
با ايش��ان در نجف بيهودگی و ماجراجويانه بودن اين روش را تذكر داد. امام در جنبش 
15خرداد سال 42 نشان داد كه نه شبيه روشنفكرانی اس��ت كه رهايی مردم را از پس 
فنجان قهوه و چای در كافه های دوداندود شمال شهر تهران يا مركز شهر آرزو می كنند 
و در حسرت رس��يدن به اين آرزو تمامی انرژی خود را حواله پك سيگارهای امريكايی 
می سازند و از پيروزی عنقريب پرولتاريا بر سرمايه داری و ايجاد ديكتاتوری طبقه كارگر 
و رهايی طبقه رنجبر افسانه س��رايی می كنند و رمان های صد تا يك غاز می نويسند؛ و 
نه از جنس آن رهبرانی است كه رهايی مردم را از پس گلوله های تفنگ در بيغوله های 
جنگل يا خانه های تيمی كه نه صدايی از آن به بيرون درز می كند و نه نوری از جايی به 
آن می تابد جست وجو می كند. آرمان های خيال پردازانه گروه های كوچك چريكی در 
زندگی آهنين فراموش خانه های تيمی گروه ها و سازمان های طرفدار مبارزه مسلحانه 
كه از نيمه دوم دهه چهل بخش اعظمی از جوان های ش��ورانگيز و احساساتی ولی فاقد 

آگاهی را به كام مرگ رژيم ديكتاتوری فرستاد. 
آنچه امام در 15خرداد سال 42 به ملت ايران آموخت اين بود كه هيچ حس تاريخی ای 
در ورای تاريخی كه حس می كنيم وجود ندارد. خداوند سرنوش��ت هيچ قومی را تغيير 
نمی دهد مگر آنكه خود آن قوم اراده تغيير داش��ته باش��د. امام چقدر زيبا در خصوص 
سستی نامه مرحوم خوانساری به مرحوم فلسفی گفت: اجتماع بزرگ دينی را كه قرار 
است تن رژيم را بلرزاند و سخنگوی آن فلس��فی و مرجعی چون خوانساری باشد نبايد 
در مس��جدی كه حكم صندوق خانه را دارد برگزار كرد... دولت از ديانت نمی ترسد تا از 
بازاری متدين و دعا يا نفرين آنها وحش��ت كند، دولت از مردم فعال، جوان، دانشگاه و 

احزاب زنده می ترسد. 

3. پانزده خرداد و شکل گيری تغييرات اجتماعی در چهارچوب تاریخی هر جامعه
جنبش 15خرداد درس های ارزشمندی برای نظريه جنبش های اجتماعی به طور عام 
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و انقاب اسامی به طور خاص در بر داش��ت. فرآيند تغييرات اجتماعی، در چهارچوب 
تاريخی جامعه ای كه زادگاه آن اس��ت ش��كل می گيرد. نه علم مب��ارزه به مفهومی كه 
گروه های مدعی مبارزه مسلحانه بدان اعتقاد داشتند و نه ش��يوه مبارزه را نمی توان از 
فرهنگ های ديگر به ضرب حزب و گروه و تفنگ وارد جامعه ای كرد و از آن انتظار زايش 

داشت؛ چنانكه نمی توان مانند ولتر ساده لوحانه گفت: 
همان طور كه درخت نارگيل را می شود از كشوری به كشور ديگر انتقال 
داد و به خوبی به عمل آورد نهادهای موفق در يك كشور را به كشور ديگر 

با همان نتايج مثبت می توان منتقل كرد. 
تئوری های توسعه و دگرگونی را نمی توان پروژه ای آمرانه برای تغيير در كشورها به كار 
گرفت. ملت ايران در يك صد سال گذشته تاوان سنگينی برای چنين ديدگاه های نحيفی 
پرداخت كرد. ممكن است منابع حاصل از تجربيات ديگران پويايی هايی را در يك جامعه 
ايجاد كند ولی همزمان محدوديت های عقيدتی و ساختاری عجيبی نيز به وجود خواهد 

آورد كه منجر به پيدايش فرآيندهای متناقضی خواهد شد.
يكی ديگر از داليلی كه نهضت 15خرداد را نسبت به تمامی  جنبش های اجتماعی ايران 
ممتاز می سازد همين ديدگاه بود. امام معتقد بود كه نظام استبدادی مشروطه سلطنتی 
را نمی توان با حركت هايی كه زاييده تناقضات بين شيوه توليد و روابط توليدی است از 
پا انداخت. زيرا از نظر امام كمونيسم در ايران زاييده امريكا بود. امام معتقد بود كه حزب 
توده را انگليسی ها در ايران پايه ريزی كردند و خطر كمونيسم برای ايران را امريكايی ها 
به دهان ساده لوحان انداخته اند تا از اين طريق جنبش های منطقه را كه ماهيت اسامی  

دارد سركوب كنند.
... گاهی ملت را از خطر كمونيست ها می ترساند كه اگر او برود مملكت 
به دس��ت آنان می افتد؛ و ش��ايد بعضي ها كه از واقعيت ها اطاع ندارند 
اغفال شوند. كمونيس��م در ايران با دس��ت امريكا، چنانچه حزب توده 
به دست انگليس ايجاد ش��د. به گفتار مطلعين، داغ ترين كمونيست ها 
در منطق��ه مهره های امريكايی هس��تند برای خنثی ك��ردن قيام های 
رهايی بخش  ملی و مذهبی ملت های اس��ير به دست س��رمايه داری و 

كمونيسم كه نمونه بارزش را در سال های اخير ديديم...1 
نظام استبداد سلطنتی از ديد امام توس��ط اين گروه ها از پا در نمی آمد بلكه به دست 

1. همان، ج 3، ص422-423. 
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مردم معتقد به اسام و باورمند به رهبری روحانيت كه از جنبه های اجتماعی و اقتصادی 
فاقد پايگاه ه��ای طبقاتی خاص در حوزه سياس��ت بودند س��رنگون می ش��د. يكی از 
كمك های مهم تجربه 15خرداد به نظريه های عمومی تحول اجتماعی اين بود كه نشان 
داد می توان از شرايط ويژه نظام های سياسی كه در اين نظام ها نهفته است استفاده نمود 
و آن نظام را ساقط كرد؛ بدون اينكه نظام ها از سوی بازيگران اجتماعی كه به تعبير خود 
آگاهانه بسيج ش��ده اند با خطر جدی روبه رو باشند. ش��ايد يكی از داليلی كه باعث شد 

نهضت امام خمينی غير قابل پيش بينی باشد همين بود. 
امام كاركرد تاريخی رژيم مش��روطه س��لطنتی و ارج و قرب آن را در ذهن توده های 
مردم )نه در ذهن نخبگان جامعه، احزاب و گروه ها( به درستی می شناخت. درست در 
همان دورانی كه حتی بعضی از گروه های مبارز مس��لمان مثل نهضت آزادی يا جامعه 
سوسياليست های خداپرست يا نويسندگانی چون شريعتی و هم فكران او رژيم پهلوی را 
برای گذار از دوران فئوداليته به دوران سرمايه داری يك رژيم مترقی و ضروری توصيف 
می كردند و هيچ كدام از اين گروه ها تمايلی به سقوط نظام پادشاهی در ايران نداشتند، 
امام كاركرد تاريخی دولت پادش��اهی را در بنيادهای جامعه اس��امی تمام شده تلقی 
می كرد و معتقد بود حتی نمايش تقس��يم اراضی و انقاب س��فيد نيز نمی تواند كمك 

چندانی به دوام رژيم پهلوی نمايد. 

4. پانزده خرداد و جایگزینی اصل مسئوليت و همياری به جای اصل قدرت و مرتبت 
يكی ديگر از ويژگی های اساس��ی نهضت امام خمينی كه بايد هميشه در دستور كار 
سياس��ی در نظام جمهوری اسامی باش��د آن بود كه امام وقتی در 15خرداد سال 42 
استراتژی ساختارشكنانه حذف نظام پادشاهی و مترادف دانستن شاه دوستی با غارتگری 
را در سرلوحه نظريه سياسی قرار داد در فرآيند عمل سياسی حيطه بندی روشنی ميان 
مبارزه برای كسب امتيازات و مبارزه برای تغيير ساختاری نظم پوسيده و كهنه پادشاهی 
ايجاد ش��د. در همان دوران حتی در ميان مب��ارزان درون حوزه نيز بودند كس��انی كه 
می گفتند خمينی به دليل بی اطاعی از ساختار تاريخی نظام پادشاهی و پشتوانه های 
چپ و راست داخلی و خارجی آن با اتخاذ سياست »شاه دوستی« يعنی غارتگری، هتك 
اسام، تجاوز به حقوق مسلمين، و تجاوز به مراكز علم و دانش؛ »شاه دوستی« يعنی ضربه 
زدن به پيكر قرآن و اسام، سوزاندن نشانه های اسام و محو آثار اساميت؛ »شاه دوستی« 
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يعنی كوبيدن روحانيت و اضمحال آثار رس��الت؛1 عمًا ناتوانی خود را در تش��خيص 
شرايط و علم مبارزه از دست داده است. اما امام با آگاهی عميق از خواسته های اسامی 
مردم ايران، مانند يك رهبر اركستر كه اگرچه ممكن است نتواند ساز تخصصی خاصی 
را بنوازد اما می داند سازها را بايد كجا به كار گرفت و يا مانند يك پزشك جراح حاذق كه 
ممكن است از ريزه كاری های بيهوشی بی اطاع باشد و نتواند كار يك پزشك متخصص 
بيهوش��ی را انجام دهد ولی دقيق��اً می داند كه نقش بنيادين بيهوش��ی در كار جراحی 
چيست؛ وارد ميدان مبارزه شد و قدر و ميزان هر يك از جريان ها را عليه شاه ارزيابی كرد.

هيچ گروهی نتوانس��ت امام را بازی دهد و قدر و ارج خود را بي��ش از آنچه بوده ارتقا 
بخش��د. تا قبل از نهضت 15خرداد در فرآيند مبارزات گذش��ته ملت ايران كسانی كه 
رهبری نهضت را بر عهده می گرفتند درك دقيق و عميقی از منزلت و شأن جريان های 
مدعی مبارزه و مخالفت با وضع موجود را نداش��تند؛ به همين دليل نهضت مشروطه و 
نهضت نفت خيلی سريع اسير كج تابی های اين گروه ها شد و ناكام ماند. اما امام رهبری 
بود كه می دانس��ت نقطه اتكای جنب��ش را نمی توان بر ش��عارها و عوام فريبی های اين 
گروه ها قرار داد. در مبارزه مبتنی بر مسئوليت كه روش استراتژيك امام بود همه افراد 
و گروه ها برای اهداف، ح��وزه فعاليت ها و حتی برای رفتاره��ا و عملكردهای خود بايد 
مس��ئوليت پذير می بودند. اين بدان معنا بود كه گروه های مدعی مبارزه اگر قرار بود در 
نهضت امام جايی داشته باشند بايد از همان ابتدا تمايات سهم خواهانه گروهی و حزبی 
خود را به كناری می نهادند و همراه با مردم و در كنار مردم بخش��ی از مس��ئوليت های 

نهضت را می پذيرفتند.
آنچه باعث ش��د تا نهضت امام خمينی از بس��ياری از آفات گروه گرايی در امان بماند 
و آنچه باعث می ش��ود تا انقاب اسامی و نظام جمهوری اس��امی از آفات بنيان افكن 
گروه گرايی در امان بماند، پايبندی دقيق به استراتژی امام در سنت مبارزه است. همه 
می دانس��تند در نهضت امام بر خاف رويه مبارزاتی گروه ها و ب��ر خاف رويه مبارزاتی 
احزاب سلس��له مراتب حزبی وجود ندارد. در نهضت امام زيردس��ت و باالدستی وجود 
نداشت و هر كسی خود را شريك و همكار می دانست. همه اعضای نهضت چون با علم و 
آگاهی وارد مبارزه می شدند بايد از عهده كنترل و نظارت بر اقدامات و فعاليت های خاص 
خود از طريق دريافت بازخوردها و اصاح مسير در راستای اهداف نهضت برمی آمدند. 
در نهضت امام نه معلم ايدئولوژی بود، نه سرتيم و مسئول گروه بود، نه خانه تيمی بود، و 

1. همان، ج 1، ص178. 
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نه مسئله دار شدن و بريدن و تصفيه های خونين درون تشكياتی به خاطر تغيير مواضع 
و بريدن ها. 

اس��تراتژی رهبری در نهضت امام از 15خرداد تا پيروزی انقاب اس��امی استراتژی 
»محور- پيرامون« بود. در استراتژی »محور- پيرامون« هيچ سلسله مراتب حزبی مردم 
را به دسته های باال و پايين حزبی تقسيم نمی كند و هيچ كس نمی تواند به تنهايی فقط 
خود را وارث انقاب و صاحب و مسئول بداند و ديگران را از اين امتياز سلب كند و از همه 

بدتر سهم  ويژه ای نيز برای خود بخواهد. 
استراتژی محور- پيرامون نوعی رابطه واليی بين امام و امت بود كه ائمه بزرگوار شيعه 
بنا نهاده بودند. اين استراتژی دقيقاً در مقابل استراتژی های سلسله مراتبی كه احزاب و 
سازمان ها از آن پيروی می كنند، قرار دارد. بنابراين كسانی كه مبتنی بر تمايات حزبی 
در نظام جمهوری اس��امی كه برآمده از نظريه محور- پيرامون است مسئوليت قبول 

می كنند خواسته و ناخواسته مانع بزرگی برای پيشرفت نظام فراهم می سازند. 
در اركان رهبری نهضت ام��ام خمينی از 15خرداد تا 22بهم��ن به جای بحث درباره 
»قدرت و مرتبت« در مورد »مسئوليت و همياری« س��خن گفته شد. وقتی از قدرت و 
مرتبت سخن به ميان آيد چه بخواهيم و چه نخواهيم از امتيازات و تبعيض ها سخن به 
ميان خواهد آمد. اگر مسئوالن نظام جمهوری اسامی می خواهند راه امام و نهضت امام 
جاودانه باشد بايد از اس��تراتژی قدرت و مرتبت عدول كنند و به استراتژی مسئوليت و 
همياری بازگردند. استراتژی قدرت و مرتبت اس��تراتژی احزاب و گروه ها و جريان ها و 
افرادی است كه سياس��ت را بر مدار منافع قبيله ای خود تعريف می كنند. اما استراتژی 
امام، استراتژی مسئوليت و همياری و استراتژی منافع ملی و عمومی است. قدرت بدون 
مسئوليت به تعبير بعضی از متفكرين اصًا قدرت نيس��ت بلكه بی مسئوليتی است. در 
نهضت امام خمينی از كسی سؤال نمی شد تو استحقاق چه كاری را داری بلكه پرسيده 

می شد تو مسئول چه كاری هستی؟ 
با تفاصيل مذك��ور نبايد ترديدی به خ��ود راه داد كه انقاب اس��امی ج��ز با تداوم 
استراتژی های نهضت امام خمينی امكان ندارد بر دشمنان بی شمار نادان و دانای خود 
غلبه كند. كارگزاران اين نظام نيز اگر بقای خود را در ت��داوم اين نهضت می بينند بايد 
از گفتمان »اس��تحقاق چه كاری را دارم« عدول كرده و به »گفتمان مسئول چه كاری 

هستم« بازگردند.
نهضت 15خرداد در متن خود درس آموزی های بزرگ ديگری دارد كه بايد پيوس��ته 
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كشف و بازخوانی ش��وند. ايران در چهارچوب سياسی و ساختار حكومتی هنوز در حال 
گذار از عصر جاهليت اس��تبداد پادشاهی به عصر جمهوری اس��امی است. ما هنوز در 
ديوان ساالری نظم سلطنتی گرفتار هس��تيم و هنوز نوع نگاه نخبگان، سياستمداران و 

دولتمردان ما به سياست، نگاهی مبتنی بر قدرت و مرتبت است. 
دولتمردان ما تقاضاهای جديد ملت ما را در سايه استقال و آزادی و جمهوری اسامی 
می دانند و با اين تقاضاها آشنايی دارند و شايد در بهترين حاالت نيز توانايی آن را داشته 
باش��ند كه بعضی از اين تقاضاها را تصور، تصديق يا تفس��ير كنند. اما بايد قبول كنند 
كه هنوز راه حل ها و تشكل های جديد مبتنی بر سياس��ت اسامی را كه آرزوی انقاب 
اسامی پايه ريزی كامل اين سياست در جمهوری اسامی و معرفی آن به جهان است را 

نه می دانند و نه دقيق می شناسند.
حتی بازيگران صحنه های جامعه و ساختار اجتماعی يعنی سياستمداران، ديپلمات ها، 
كارمندان عالی رتبه ادارات، دانشمندان و دانش پژوهان علوم سياسی و علوم اجتماعی، 
نويس��ندگان و روزنامه نگاران ما گرفتار اصطاحات قديمی سياست كه مربوط به نظم 

پوسيده و كهنه شاهنشاهی و نظم غربی است، می باشند.
ما هنوز نتوانس��تيم ادبيات سياس��ی ايران را مبتنی بر ادبيات امام خمينی و انقاب 
اسامی و اس��ام عزيز نماييم. ما همگی هنوز بر مفروضات گذشته وارد عمل سياسی 
می شويم و گروه ها و جريان های ما هنوز افكار و نظريه های خود را بر واقعيت های ديروز 
ايران منطبق می سازند؛ گويی نمی خواهند و يا نمی توانند خود را با آرمان های امروزی 

مردم منطبق سازند.
بسياری از گروه ها و جريان های سياس��ی كه با عناوين مدرن فعاليت می كنند هنوز 
دربند آرمان ها، افكار و انديشه های عصر پوس��يده قاجاری و پهلوی هستند. آيا دردآور 
نيست كه بعد از سقوط نظام ضد عقلی سلطنت در ايران هنوز عده ای كه خود را روشنفكر 
می خوانند در پی اعاده اين نظام باش��ند؟! آيا رنج آور نيست كه هنوز عده ای كه خود را 
منورالفكر و مدرن می نامند در پی اعاده قوانين ضد انسانی عصر باستان در دوران جديد 

باشند؟!
چه كسی باور می كند كه بخشی از روش��نفكران عصر جمهوری اسامی  به پيروی از 
اساف ابله خود سودای بازسازی روابط اس��تعماری ايران با غرب و در رأس آن امريكا، 
انگليس و صهيونيسم را در س��ر دارند و پيوس��ته در گوش ما زمزمه می كنند كه لفظ 
استقال و متعاقب آن آزادی در عصر جهانی شدن منسوخ است!! اينها و صدها مسئله 
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ناگفته نشان می دهد كه نخبگان و كارگزاران سياست و علوم سياسی و اجتماعی و حتی 
فيلسوفان ما دركی از ش��رايط جديد ايران بعد از انقاب اس��امی در پرتو انديشه های 
امام خمينی ندارند و پيوسته تاوان ناكامی ها و س��رخوردگی های خود را از ملت ايران 

می گيرند.
نمی دانيم چرا اين گونه است! شايد به اين اعتبار باشد كه مانند اساف منورالفكری اروپا 
فكر می كنند اصولی در كار نيست، هر چه هس��ت حوادث است.1 شايد مانند قائم مقام 
فراهانی برای حمايت از س��لطنت محمدميرزا قولی به عباس ميرزا نايب السلطنه داده 
باشند. آخر در تاريخ گفته اند كه قائم مقام راضی به سلطنت محمدميرزا نبود چون او را 
خونخوار و نااليق می ديد و از عباس ميرزا خواست كه فرزند ديگری را به وليعهدی برساند 
ولی عباس ميرزا نپذيرفت و قائم مقام را به امام هشتم قسم داد كه از بدگمانی نسبت به 

محمدميرزا بگذرد.2 
شايد منورالفكران و سياس��تمداران ما در جايی قولی به كسی داده اند كه از بدگمانی 
نس��بت به دش��منان خونخوار اين ملت بگذرند. شايد برای همين اس��ت كه بعضی از 
مسئوالن محترم جمهوری اسامی  پيوس��ته به ما گوش��زد می كنند كه از بدگمانی و 
بی اعتمادی نسبت به غرب و سازمان های بين المللی بگذريم؛ »در مسئله مهم هسته ای 
كه به امنيت ملی و منافع ملی ما ارتباط دارد اين گونه ترديدها )بدبينی به غرب( نبايد 

مورد توجه قرار گيرد. اينها هم مسائلی است كه گاهی مشكل آفرين می شود.«3
آورده اند كه فاضلی نديم سلطانی غيور بود و اندك وسواسی داشت و 
عادت كرده بود كه گاه گاهی مويی از محاسن خود بر می كند. سلطان 
آن عادت را از او نپسنديد و گفت: اگر ديگر موی از محاسن خود بركنی 
بفرمايم دستت ببرند. نديم بترس��يد و در مجلس پادشاه به حفظ حال 
خود نيك متوجه ش��د و از بس كه احتياط می كرد عي��ش او منقص و 
اوقات او مكدر شد و می ترسيد كه مبادا به مقتضای عادت از او خطايی 
صادر شود و در معرض سياس��ت س��لطان افتد. بعد از مدتی كه كار بر 
او به غايت تنگ ش��د، وقتی س��لطان را حال خوش بود و بزم آراسته و 
مطربان و نديمان را حاضر ساخته بود در آن اثنا نديم فاضل بسی لطائف 
بهجت انگيز و ظرايف دالويز پرداخت و س��لطان را به غايت مس��رور و 

1. فيليپ آميگه، عصر زرين ديپلماسی؛ ماكياولی و ونيزی ها، ترجمه شيوا رضوی، تهران، بی نا، 1366، ص15. 
2. سيد بدرالدين يغمايی )به كوشش(، منشأت قائم مقام فراهانی، تهران، شرق، 1373، ص26. 

3. حسن روحانی، امنيت ملی و ديپلماسی هسته ای، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك، 1390، ص68. 
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خندان ساخت. سلطان گفت: ای فانی امروز آن روز است كه مزرعه ای 
نيكو به تو بخشم تا از محصول آن برخوری و به فراغت روزگار به سر بری. 
اكنون از ما بطلب هر مزرعه ای كه دلت مايل اس��ت. نديم گفت: چيزی 
نمی خواهم فقط ريش مرا به من ببخش تا هر چه خواهم به ريش خود به 
جای آرم كه تا دستم از ريشم كوتاه هست هيچ حضوری و سروری ندارم. 
اكنون ملت ما بعد از همه رنج هايی كه در تاريخ برده اند به بركت امام و انقاب اسامی 
صاحب ريش و ريش��ه خود گش��تند و انتظار دارند كه ارباب قدرت ب��ا خوش بينی ها و 
بدگمانی های خود شرايطی فراهم نسازند كه دستمان به ريش و ريشه مان بند نباشد و 

عيش از ملت منقص گردد. 
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مهدي جمشيدي1
چکيده

در مقاله پيش رو، به اين پرس��ش پاس��خ داده ش��ده كه چه عللي موج��ب گرديد تا 
اصاح طلبان بتوانند نظر و گرايش افكار عمومي را به سوي خود جلب كنند و با پيروزي 
در انتخابات رياست جمهوري سال 1376 و انتخابات بعدي، به درون حاكميت سياسي 
راه يابند. در اين راستا، به برخی از علل و خاستگاه ها اشاره شد كه عبارت اند از: تعميق 
ش��كاف طبقاتي در اثر سياس��ت اقتصادي دولت س��ازندگي، غفلت دولت س��ازندگی 
از فرهنگ، تحديد فضای سياس��ی- انتقادی از سوی دولت س��ازندگی، دوگانگي ها و 
تناقض هاي ارزشي در رفتار كنش��گران جريان  راست، بسترآفريني فرهنگي و معرفتي 
روشنفكران، ويژگي هاي متمايز و جذاب خاتمي، حمايت گروه ها و احزاب سياسي متعدد 

از خاتمی. 
كليد واژه ها: دموكراسی، دولت سازندگی، تعديل اقتصادی، سياست فرهنگی، حلقه 

كيان، انتخابات، جريان اصاحات. 

1. نويسنده و محقق 

پژوهشي پيرامون تاریخ تحليلی-   انتقادی جریان 
اصالح طلبی در جمهوری اسالمی ایران 

بخش دوم :»علل راه يابی اصالح طلبی سكوالر به قدرت سياسي« 
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مقدمه 
اصاح طلبان در چند انتخابات پي  در پي به پيروزي دست يافتند و توجه تحليل گران 

مسائل سياسي و اجتماعي ايران را به سوي خود جلب كردند: 
الف. هفتمين انتخابات رياست جمهوري در سال 1376

ب. اولين انتخابات شوراهاي شهر در سال 1377
ج. ششمين انتخابات مجلس شوراي اسامي در سال 1378

اما پس  از  اين، اصاح طلبان مقبوليت اجتماعي خود را از دست دادند و شكست هاي 
تكان دهنده و مستمري را در چندين انتخابات بعدي تجربه كردند:

الف. دومين انتخابات شوراهاي شهر در سال 1381
ب. هفتمين انتخابات مجلس شوراي اسامي در سال 1382

ج. نهمين انتخابات رياست جمهوري در سال1384
د. هشتمين انتخابات مجلس شورای اسامی در سال 1386

ه. دهمين انتخابات رياست جمهوري در سال 1388.
از آنجا كه ظهور و افول جريان هاي فكري و سياس��ي از قاعده من��دي و نظم معنادار 
برخوردار است، مي توان با تأملي جامعه شناسانه، قواعد و نظم اجتماعي حاكم بر تحوالت 

جريان اصاح طلبي  را تشخيص داد. 
در اين بخش بايد به اين پرسش پاسخ بدهيم كه چه عللي موجب گرديد تا اصاح طلبان 
بتوانن��د توجه اف��كار عمومي را به س��وي خود جلب كنن��د و با پي��روزي در انتخابات 

رياست جمهوري سال 1376 و انتخابات بعدي، به حاكميت سياسي راه يابند؟
نگارنده بر اين باور است كه »ظهور اصاح طلبان«، پديده اي تك علتي1 نيست و نبايد 
در تبيين آن، بر روي عامل و علت خاصي متمركز شد و از دخالت علل ديگر غفلت ورزيد. 
ظهور اصاح طلبان معلول اثرگذاري علي )مس��تقيم يا غير مس��تقيم( مجموعه اي از 
عوامل تو در تو و پيچيده اقتصادي، سياسي و فرهنگي است. حتي شايد بتوان راهيابی 
اصاح طلبان به حاكميت سياسي را حلقه اي و پاره اي از يك فرآيند اجتماعي چند اليه 

و كان  تصوير كرد: 
به واقع، اصاحات در آغاز دهه 70 در س��ه عرصه دنبال مي شد. اول، 
رفرم ديني كه نماينده آن دكتر س��روش بود. ايش��ان ب��ا نگارش مقاله 
قبض و بسط و ادامه آن و با بيان اين مسئله كه سقف شريعت بر ستون 

1. Single cause
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معيشت بنا ش��ده اس��ت در جامعه واكنش برانگيخت و آغاز يك رفرم 
ديني را موجب شد. دوم؛ رفرم در زمينه اقتصاد كه هاشمي رفسنجاني 
آن را نمايندگي مي كرد. او اعتقاد داش��ت كه اقتصاد ايران بس��يار زياد 
دولتي اس��ت و لذا بازار ملي در چنين بستري نمي تواند شكل بگيرد. از 
اين رهگذر، برنامه تعديل اقتصادي را مطرح كرد و يك رفرم اقتصادي 
پيش گرفت. سوم؛ اصاحات سياس��ي كه عرصه ديگر اين رفرم بود كه 
البته كمرنگ تر از ديگر زمينه ها بود و روزنامه سام و هفته نامه عصر ما و 
نيز اعضاي مركز تحقيقات استراتژيك آن را دنبال مي كردند. اين دسته 
خواستار اين بودند كه مباني جمهوريت را در ايران تعيين كنند چرا كه 
به زعم خود احساس مي كردند انقاب از جمهوريت فاصله گرفته است.1 
جايی پور نيز می نويس��د دوم خرداد به س��بب آن كه يك »جنبش اجتماعی« بوده، 
وقوعش متوقف بر تحقق يافتن شرايط و بسترهای ساختاری خاصی بوده است كه البته 
در مركز آنها، پروژه »مدرنيزاس��يون« قرار دارد. »وقوع جنبش هايی مثل جنبش دوم 
خرداد، در درجه اول به شرايط ساختاری نيازمند است؛ يعنی ساختار جامعه ای كه در 
معرض روندها و سياس��ت های نوسازی قرار گرفته باش��د.«2 به هر حال در اين بخش، 

برخي از علل اصلي و عمده را برمي شماريم. 
1. تعميق شكاف طبقاتي در اثر سياست اقتصادي دولت سازندگي 

در ابتدا بايد به اين واقعيت اشاره شود كه به نظر بسياري از صاحب نظران، رويكرد دولت 
سازندگي در حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي، يكي از عوامل مؤثر بر به 
قدرت رسيدن اصاح طلبان بود؛ به طوري كه »نتيجه دولت بازسازي ]دولت سازندگي[، 
به وجود آمدن دولت ليبرال  نوسازي ]دولت اصاحات[ بود«.3 در واقع، روي آوردن افكار 
عمومي به اصاح طلبان، به معني »نه« گفتن به سياست هاي دولت سازندگي بود. برخي 

از اصاح طلبان نيز اين نظر را پذيرفته اند: 
واقعيت اين اس��ت كه نمي توان گفت كه تمام بس��ترهاي الزم براي 
شكل گيري، اس��تقرار و امتداد گفتمان اصاحي در جامعه فراهم بود. 
روي آوردن بسياري به اصاحات، به خاطر نگاه سلبي به گفتمان رقيب 

1. سعيد حجاريان، »اصاحات احيای انقاب بود«، شهروند امروز، 1386/11/14، ص62. 
2. حميدرضا جايی پور، دولت پنهان؛ بررسی جامعه ش��ناختی عوامل تهديدكننده جنبش اصاحات، تهران، 

طرح نو، 1379، ص17.
3. ابراهيم فياض، »آرامش و ثبات؛ نتيجه احيای ارزش ها«، ايران، 1386/9/8، ص13. 
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بود.1
از جمل��ه سياس��ت هاي دولت س��ازندگي كه 
موج��ب ش��كل گيري نارضايتي عموم��ي از آن 
دولت ش��د، سياس��ت اقتصادي2  آن دولت بود. 
دولت سازندگي به دليل استقراض هاي خارجي 
فراوان، مجب��ور به اطاعت از دس��تورالعمل هاي 
اقتصادي برخ��ي نهادهاي مال��ي بين المللي از 
جمله »بانك جهاني«3 بود. يكي از اين سياست ها، 
سياست تعديل اقتصادي4 بود كه هسته مركزي 
تفكر اقتصادي نخب��گان و تكنوكرات های دولت 
س��ازندگي را تش��كيل مي داد. سياست تعديل 
اقتصادي مبتني است بر ساز و كار بازار آزاد و رقابتي كه خود دربردارنده ضرورت »عدم 
مداخله دولت در اقتصاد« اس��ت. ممنوعيت قيمت گذاري توس��ط دولت )يا رهاسازي 
قيمت ها(، رفع محدوديت هاي تجارت خارجي، آزادي س��رمايه گذاري خارجي، حذف 
يارانه ها، خصوصي س��ازي اقتصاد و واگ��ذاري خدمات و ش��ركت هاي دولتي به بخش 
خصوصي و... در زمره راهكارهاي اصلی و اساسی اين الگوي اقتصادي است. با وجود آنكه 
برنامه اول توسعه اقتصادي براي س��ال های 72-1368 در سال 68 به تصويب مجلس 
چهارم رس��يد، اما پس از مدتي، برنامه تعديل اقتصادي از سوي دولت، تدوين و از سال 

1369 به اجرا گذاشته شد.
اگرچه تاش هاي اقتص��ادي دولت س��ازندگی منجر به بهبود برخي ش��اخص هاي 
اقتصادي، بازسازي برخي از خرابي هاي ناشي از جنگ تحميلي و ايجاد زيرساخت هاي 
اقتصادي در كش��ور گرديد، اما از س��وي ديگر، تش��ديد »ش��كاف و فاصله طبقاتي«، 
بزرگ ترين پيامد منفي اجراي اين سياس��ت بود.5 در واقع، حلقه مفقوده در سياس��ت 

اقتصادي يادشده، »عدالت« بود: 
بعد از جنگ، همان سوسياليسم ]دهه شصت[ تبديل به سرمايه داري 

1. محمدرضا تاجيك، »بازگشت به نقطه صفر اصاحات«، كارگزاران، 1387/3/21، ص8. 
2. Economic policy
3. World Bank
4. Economic adjustment policies

5. فرامرز رفيع پور، توسعه و تضاد؛ كوششی در جهت تحليل انقاب اس��امی و مسائل اجتماعی ايران، تهران، 
شركت سهامی انتشار، 1376، ص177.

اگرچه تالش هاي اقتصادي دولت 
سازندگی منجر به بهبود برخي 
شاخص هاي اقتصادي، بازسازي 
برخي از خرابي هاي ناشي از جنگ 
تحميلي و ایجاد زیرساخت هاي 
اقتصادي در كشور گردید، اما 
از سوي دیگر، تشدید »شكاف و 
فاصله طبقاتي«، بزرگ ترین پيامد 
منفي اجراي این سياست بود. در 
واقع، حلقه مفقوده در سياست 

اقتصادي یادشده، »عدالت« بود 
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وحشتناك شد و يك نوع سرمايه داري مكانيكي به نام تعديل اقتصادي 
به وجود آمد. يك نوع ليبراليس��م بي س��ر و ت��ه. يك نوع ليبراليس��م 
افسارگسيخته. ]...[ سياستي كه اگر نصف آدم ها بميرند چندان اتفاقي 
نمي افتد. شرايط طوري شد كه يكي از مسئولين سازمان برنامه و بودجه 
در آن زمان گفت: »تاكنون شهداي جنگي داشتيم و از اين به بعد بايد 
شهداي اقتصادي داشته باش��يم!« يعني يك عده از گرسنگي بميرند! 
معناي سياس��ت تعديل اقتصادي همين بود! ]...[ در سياس��ت تعديل 
اقتصادي، عدالت عمًا بي معناس��ت. فقط بحث آزادي اقتصادي است 

و آزادي تام.1 
دليل گذار از »سوسياليس��م«2 در باورهای بخش قابل توجهی از بدنه دولت موسوی 
در دهه شصت به »ليبراليسم«3 در دهه هفتاد در ايران، رخ دادن همين تحول در سطح 
جهاني و تك قطبي ش��دن دنيا بود؛ چرا كه در اثر فروپاش��ي بلوك شرق و زوال قدرت 
سوسياليسم، ليبراليسم به ايدئولوژي يكه تاز در دنيا تبديل شده بود.4 چنين وضعيتي، 

نارضايتي توده هاي مردم، به ويژه طبقات ضعيف را به همراه داشت: 
با گرايش به س��رمايه داري، حاميان تهيدس��ت در بين طبقات پايين 
قديم، پراكنده شدند. مسئوليت انفعال سياسي اين گونه اقشار را بايد در 

1. ابراهيم فياض، همان. 
2. Socialism
3. Liberalism

4. گفتنی ست برخاف ميرحسين موسوی، مقام معظم رهبری به هيچ رو موافق »اقتصاد سوسياليستی« نبودند 
و از آن دفاع نمی كردند؛ اما متأسفانه خوی استبدادمآبانه نخست وزير و جناح چپ، استدالل مخالفی را برنمی تابيد 

و به افراطی گری های خود ادامه می داد: 
در آن سال های دهه  ش��صت كه آقايان ]...[ به س��مت روز به  روز غليظ تر كردن »اقتصاد 
دولتی« مي رفتند، من مثال مي زدم و مي گفتم فرض كنيد يك موتوری است كه مي تواند اين 
بار سنگين را برساند و شما هم در كنار موتور راه مي رويد، يا خودتان پشت فرمان می نشينيد و 
هدايتش مي كنيد. ]اما[ شما اين موتور را كنار گذاشتيد و همه  باری را كه توی اين وانت است، 
خودتان روی دوش گرفتيد ]...[. اين موتور، »بخش خصوصی« است. اين را آن زمان به آنها 
مي گفتيم، اثر هم نمي كرد. امام هم هر چه مي گفتند به مردم بدهيد، اينها مي گفتند مراد از 
مردم، »بخش خصوصی« نيست، ]بلكه[ مردم يعنی »توده  مردم«. ]بعد می گفتند[ به توده  
مردم چه جوری مي شود كمك كرد؟ ]اينكه[ دولت، اقتصاد را در دست بگيرد، به توده  مردم 
كمك كند. ]...[ همان كس��انی كه آن زمان آن جور حرف مي زدند، حاال صد و هشتاد درجه 
برگشته اند؛ يعنی باز هم در حد تعادل قرار ندارند. ]...[ خط متعادل همين است: سرمايه  مردم 
و مديريت مردم، اقتصاد را بر دوش بگيرد و كنترل و هدايت به عهده  دولت باشد. بيانات مقام 

معظم رهبری در ديدار با رئيس جمهور و اعضای هيئت دولت، 1389/6/8. 
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سياست هاي اقتصادي تورم زا و محنت افزاي اخير يافت.1
اباحه گری اقتصادی و مالی و وج��ود بی عدالتی و تبعيض در دولت س��ازندگی كار را 
به آنجا كشاند كه پيوند مس��تحكمی ميان »قدرت سياس��ی«2 و »قدرت اقتصادی«3 
ش��كل گرفت و در ميان مديران دولتی و اطرافيان آنها، معضل »ثروت های بادآورده« و 
»ويژه خواری« پديد آمد و در حالی كه عدالت يكی از آرمان های اصلی انقاب اسامی به 
شمار می آمد، دولت سازندگی در اثر اتكای خود به الگوی اقتصاد ليبراليستی، توسعه و 
رشد اقتصادی را بر آن ترجيح داد. اين وضعيت برای توده های مردم، به خصوص طبقات 
مستضعف و محروم، بسيار باورناپذير و رنجش زا بود و سرانجام به پيدايش شكاف ميان 

دولت سازندگی و مردم انجاميد: 
ش��رايط اقتصادی خاصی كه در اواخر دوره هاشمی بر اقشار مختلف 
تحميل ش��د از قبيل تورم 50 درصدی، باعث ش��د مردم به اين نتيجه 
برس��ند كه مدل اقتصادی هاش��می جواب نمی دهد و ك��م و بيش هم 
می دانس��تند كه ريخت و پاش های مال��ی حداكثری اتف��اق می افتد، 
ش��عار عدالت كه انقاب وعده آن را داده، اجرا نش��ده و ع��ده ای دارند 

سوءاستفاده های كان می كنند.4 
برخی بر اين باورند كه »سياست دولت پس از جنگ، خيلی شبيه كودتا بود.«5 برخی بر 
اين باورند كه سياست اقتصادی دولت در اين سال ها، به سبب توليد نارضايتی اجتماعی 
عميق در ميان توده های مردم، عامل وقوع ش��ورش های اجتماع��ی در پاره ای از نقاط 

كشور بوده است:
سياس��ت های اقتصادی جديد احتماالً در وقوع برخی ش��ورش های 
عمده شهری به ويژه در قزوين، اسامشهر و مشهد مؤثر بودند. سياست 
اقتصادی جديد معطوف به رش��د و متكی به بازار آزاد، بسيار تورم زا از 
كار درآمد و در نتيج��ه نارضايی اقتصادی و اجتماعی گس��ترش قابل 

1. حسين بشيريه، عقل در سياست؛ سی و پنج گفتار در فلس��فه، جامعه شناسی و توسعه سياسی، تهران، نگاه 
معاصر، 1386، ص760.

2. Political power
3. Economic power

4. عبدالحسين خسروپناه، »نه اساميت ناب، نه جمهوريت غرب«، مهرنامه، ارديبهشت 1389، ش2، ص51. 
5. ابراهيم رزاقی، »كودتای فكری با سياس��ت تعديل«، رمز عبور 5: ويژه نامه بررسی اقتصاد سياسی جمهوری 

اسامی ايران )ضميمه روزنامه ايران(، 1389، ص79. 
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ماحظه ای پيدا كرد.1
افزون بر اين، سياست اقتصادی يادشده منجر به گسترش يافتن طبقه متوسط متجدد2 
در جامعه ايران ش��د. اينگلهارت و ولزل در كتاب خود می نويسند طيف گسترده ای از 
ش��واهد نش��ان می دهند كه ايده كانونی نظريه نوسازی،3 صحيح اس��ت؛ يعنی توسعه 
اقتصادی4 به ايجاد تغييرات مهم و دقيقاً قابل پيش بينی در سياست ها و فرهنگ جوامع 

منجر می شود:5
صنعتی ش��دن6 منجر به فرايند عمده ای از تغيير شده و بوروكراتيك 
شدن،7 سلسله مراتب، تمركز اقتدار، سكوالريته و دگرگونی از ارزش های 
سنتی به س��كوالر- عقانی را به همراه می آورد. ]...[ توسعه اقتصادی، 
متمايل به ش��كل دهی به تغييرات قابل پيش بينی در جهان بينی های 
مردم است. ]...[ توسعه اقتصادی، به شدت با تغييرات فراگيری در باورها 
و انگيزه های افراد مرتبط می شود ]...[. اين تغييرات، در مجموع احتمال 

ظهور دموكراسی را افزايش ]... می دهند[.8
از نظر آنان، توس��عه اقتصادی، به دو دليل منش��أ دموكراسی س��كوالر است: نخست 
اينكه طبقه متوسط همساز تحصيل كرده و فربهی ايجاد می كند كه به تفكر مستقانه 
عادت دارد؛ و دوم اينكه ارزش ها و انگيزه های مردم را متحول می گرداند.9 هنگامی كه 
طبقه متوسط به اندازه كافی بزرگ و همساز شد، فش��ارهايی از ناحيه اين طبقه برای 

شكل گيری ليبرال دموكراسی ايجاد خواهد شد.10و11 
به هر حال، نخستين قربانی سياست توسعه اقتصادی دولت سازندگی، »عدالت« بود 

1. حسين بشيريه، ديباچه ای بر جامعه شناسی سياسی ايران؛ دوره جمهوری اسامی ايران، تهران، نگاه معاصر، 
1385، ص84.

2. Modern middle class
3. Modernization
4. Economic development

5. رونالد اينگلهارت و كريستين ولزل، نوس��ازی، تغيير فرهنگی و دموكراسی، ترجمه يعقوب احمدی، تهران، 
كوير، 1389، ص13. 

6. Industrialization
7. Bureaucratization

8. رونالد اينگلهارت و كريستين ولزل، همان، ص14-15. 
9. همان، ص18. 

10. همان، ص13. 
11. گفتنی ست اين كتاب اثبات می كند كه جهت رابطه علی، عمدتاً از توسعه اقتصادی به دموكراسی است. )همان، 
ص18(. در اين كتاب، داده های پيمايش 81 جامعه كه ش��امل 85درصد جمعيت جهان است و از سال 1981 تا 

2002 جمع آوری شده اند، تحليل ثانويه گرديده است. )همان، ص21(.
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كه به بهای دستيابی به »رشد اقتصادی«، ناديده انگاشته شد؛ و اين رويكردی بود كه به 
شدت با تعاليم و فرهنگ اسامی، تعارض داشت:

لََقْد أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا بِالَْبيَناِت َوأَنَزلَْنا َمَعُهُم الِْكَتاَب َوالِْميَزاَن لَِيُقوَم الناُس 
بِالِْقْسِط.1 

به راستی ]ما[ پيامبران خود را با داليل آش��كار روانه كرديم و با آنها 
كتاب و ترازو فرود آورديم، تا مردم به عدالت برخيزند. 

2. غفلت دولت سازندگی از فرهنگ 
دغدغه اصلي دولت سازندگي، دستيابي به »توسعه اقتصادي«2 بود؛ به صورتي كه بر 
اساس تحليل محتواي انجام شده در گفتارهاي رئيس جمهور دولت يادشده، اين مقوله 
بيشترين فراواني را در سخنان او دارا بوده است. در اثر قرار گرفتن »اقتصاد«3 در متن و 
مركز دغدغه هاي دولت سازندگي، حوزه هاي »سياست«4 و »فرهنگ«،5 حاشيه نشين 
و پيراموني ش��دند. در اين دوره، برنامه ريزی و اقدام فرهنگی امري كم اهميت و فرعي 

قلمداد مي شد و فاقد راهگشايي اسامي به منظور هدايت فرهنگ عمومي بود.
همين بی اعتنايی به مقوله فرهنگ س��بب گرديد تا حساس��يت نسبت به حراست از 
مرزهای فكری و اعتقادی انقاب اسامی رنگ ببازد و مديريت های تصميم ساز در اختيار 
كس��انی قرار گيرند كه در اسارت غرب زدگی به س��ر می بردند و با جهان بينی اسامی، 

بيگانه بودند: 
در دوران س��ازندگي، مس��ائل نظري انقاب مورد غفل��ت مديران و 
برنامه ريزان جامعه قرار گرفت. در تحليل انقاب و وضعيت جامعه ايران 
از همان نظريه ها و تئوري هايي استفاده ش��د كه براي تحليل و تبيين 
مس��ائل بعد از جنگ دوم در انديشه سياس��ي غرب به كار گرفته شد. 
برخي مراكز تحقيقاتي- استراتژيك كه بايد زمينه هاي نظري انقاب را 
تبيين و خط مشي حركت اصاحي جامعه را ترسيم نمايند و با بهره وري 
از بسترهاي فرهنگي جامعه، استراتژي مقابله با تحليل هاي وارداتي و 
بيگانه را مشخص مي ساختند، خود مركز بسط و گسترش تحليل هاي 

1. قرآن كريم، سوره حديد، آيه 25. 
2. Economic Development
3. Economy
4. Policy
5. Culture
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رفرميستي شدند.1 
از سوی ديگر، بخش های مهمی از دولت س��ازندگی در طول هشت سال، نوعی روند 
مدرنيزاس��يون2 نامحس��وس و خزنده را پی گرفتند تا زمينه فرهنگی برای دگرگونی 

اقتصادی در جامعه فراهم شود: 
نوسازی اجتماعی و فرهنگی و آموزش��ی در همين دوران، به تشديد 
خواست های سياسی و اجتماعی طبقه متوسط جديدی انجاميد كه در 

حال ظهور به عنوان نيروی سياسی قابل ماحظه ای بود.3 
برخی از اصاح طلبان نيز گفته اند كه سياس��ت های فرهنگی هاشمی رفسنجانی باز 

بوده است: 
او ]هاشمی رفسنجانی[ در گذش��ته نشان داده است كه سياست های 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اش، »بسته« نيست، ولی در حوزه های 
سياسی، معموالً »نيمه بسته« و به صورت دوگانه- يكی به نعل و يكی به 

ميخ- عمل كرده است.4
بيش از اين، سياس��ت اقتصادی و عمرانی دولت س��ازندگی كه ريش��ه در ليبراليسم 
اقتصادی5 داش��ت، به خودی خود، فرهنگ عمومی را دچار آس��يب ها و جراحت های 
ماندگاری نمود؛ به گونه ای كه در طول اين سال ها، خودخواهی، لذت پرستی، نفع طلبی، 
ماديگری، رفاه طلبی و فردگرايی رواج يافت. به اين ترتيب، زمينه اجتماعی برای روی 

آوردن به ليبراليسم سياسی6  نيز فراهم شد: 
يكی از بزرگ ترين خدمت ها را جريان كارگزاران در دهه دوم انقاب 
به جامعه ما ك��رد و آن مدرنيزاس��يون خزن��ده و آرام و دور از چش��م 
مخالفان بود ]...[. صرف س��اختن فرهنگس��را، توس��عه شهری و حتی 
نوع خاص معماری كه آنان تش��ويق كردند ]...[ به نفع يك جريان بوده 
اس��ت و آن پروژه نوسازی در ايران است؛ چون كس��ی كه در جامعه ای 
با ساختمان سازی، فضای ش��هری، ترافيك، تبليغات و... خاص زندگی 
می كند، به ناچار، فكر و فرهنگ او نيز تغيير خواهد كرد. ]...[ كارگزاران 

1. حميد پارسانيا، هفت موج اصاحات؛ نسبت تئوری و عمل، قم، بوستان كتاب، 1386، ص85-86. 
2. Modernization

3. حسين بشيريه، همان، ص85. 
4. حميدرضا جايی پور، همان، ص122. 

5. Economic liberalism
6. Political Liberalism
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در دهه دوم انقاب، تنها جريان اصاح طلب حاضر در قدرت بودند و به 
نوعی زمينه دوم خرداد را فراهم كردند.1 

بشيريه نيز در همين چهارچوب، مواردی را به عنوان خصوصيت های دوران سازندگی 
برمی شمارد كه مؤثر بر ش��كل گيری جريان دوم خرداد بوده اند؛ در ميان اين موارد، به 

گسترش »آموزش« و »ويژگی های فرهنگ شهری مدرن« اشاره شده است: 
گس��ترش طبقات متوس��طی كه س��نخيت ايدئولوژيك با اليگارشی 
حاكم ندارند؛ گس��ترش آموزش كه خود در تقويت طبقات متوس��ط 
مؤثر است؛ گس��ترش ويژگی های فرهنگ ش��هری مدرن كه با خصال 
ايدئولوژيك نظام تعارضات آشكار پيدا می كند؛ پيدايش شكاف هايی در 
درون اليگارشی كه خود مقدمه ای برای گذار به شبه دموكراسی است؛ 
فش��ارهای مختلف از جانب فرآيندهای رو به گسترش جهانی شدن در 
حوزه های اقتصاد و فرهنگ و ارتباط��ات؛ پيدايش تعابير دموكراتيك و 

كثرت گرايانه از دين و نظريه سياسی شيعه.2
در س��طح توده های مردم، اقتصادمحوري و بي تفاوتي نس��بت به دروني  كردن باورها 
و ارزش هاي اسامي س��بب گرديد ذهنيت و ارزش هاي بخش هايی از افراد جامعه )به 

خصوص نسل سوم انقاب( تغيير كرده و سمت و سوي ديگري بيابد: 
جوان��ان پس از جن��گ به تدري��ج از تبليغ��ات و تولي��دات فرهنگي 
دستگاه هاي رس��مي خسته ش��دند و بيش��تر مصرف كننده توليدات 
فرهنگي پاپ بودند كه در فيلم هاي ويدئويي و نوارهاي كاست موسيقي 
منعكس مي ش��د و در بازار داغ و غير رسمي فرهنگ رواج داشت، لذا به 
رغم تبليغات و تربيت رسمي، آنان به دنبال سبك هاي ديگري از زندگي 
)يعني سبك هاي ديگري از فكر كردن، حرف زدن، تفريح كردن، لذت 

بردن، دوست داشتن، لباس پوشيدن و غذا خوردن( رفتند.3 
اين اقليت فكري جديد، پ��اره ای از اكثريتی بودند كه از سياس��ت هاي اصاح طلبانه 
خاتمي حماي��ت كردند و او را برگزيدند. وضعيت فرهنگي نابس��امان در دانش��گاه ها و 
در ميان دانش��جويان، نگران كننده تر از ديگر موقعيت ها و قش��رها بود. دانشجويان از 
يك سو نس��ل جواني بودند كه درك و ش��ناخت دقيقي از انقاب اسامي و ارزش هاي 

1. مرتضی مرديها، با مسئوليت سردبير؛ مقدمه ای بر پروژه اصاح، تهران، جامعه ايرانيان، 1379، ص172-173. 
2. حسين بشيريه، همان، ص56. 

3. حميدرضا جايي پور، جامعه شناسی جنبش های اجتماعی، تهران، طرح نو، 1381، ص246. 
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آن نداش��تند و از س��وي ديگر، متأثر از افكار و 
نظريات روشنفكران و اساتيد دگرانديش بودند. 
همين امر سبب گرديد كه دانشجويان به يكي 
از قوي ترين پايگاه هاي اجتماعي اصاح طلبان 
تبديل شوند و نقش قابل توجهي در دستيابي 
آنها به قدرت سياس��ي ايفا كنن��د. دو ميليون 
دانش��جوي مراكز آموزش عال��ي پراكنده در 
سطح كش��ور، »گروه مرجع« مهمي به شمار 
مي آمدند كه مي توانستند در شكل دهي به رأي 
مردم، نقش بسزايي ايفا كنند.1 اين خود ناشی 
از يك چالش فرهنگی بود؛ زيرا نظام آموزشي 
در دانش��گاه ها كه فاقد س��از و كار پرورشي و 
تربيتي كارآمد و مشخصي بود، چندان نتوانست 
ارزش هاي انق��اب اس��امي را در ذهن و دل 

نسل جوان، تثبيت و دروني كند. از اين رو، تغيير ش��تابان هنجارها و ارزش ها در ميان 
دانشگاهيان، نبايد موجب شگفتي شود؛ تغييری كه به عرصه آرمان های اساسی دانشگاه 

و دانشجويان نيز سرايت كرد: 
آرمان جنب��ش دانش��جويي پ��س از 1368 تحول عم��ده اي يافت. 
در حالي ك��ه پيش از آن ب��ر اس��ام گرايي تأكيد مي رف��ت، از آن پس 
عدالت طلبي، قانون گرايي و آزادي خواهي آرمان هاي اصلي آن را تشكيل 

داده اند.2 
در حالی كه دولت سازندگي از يك سو، »توسعه اقتصادي« را در صدر دغدغه هاي خود 
نشاند و از س��وي ديگر، چاره و انديش��ه اي ايجابي و عالمانه براي تثبيت و نشر فرهنگ 
اسامي نپروراند؛ در منطق نظري اسام، مهم ترين رسالت حكومت اسامي، تاش در 
راستاي محقق ساختن »فرهنگ اس��امي« )كه ارزش هاي فكري و رفتاري اسامي را 

در برمي گيرد( است: 
ُهَو الِذي بََع��َث فِي اْلُمييَن َرُس��واًل مْنُهْم يَْتُلو َعلَْيِه��ْم آيَاتِِه َويَُزكيِهْم 

1. پرويز پيران، »سه س��طح تحليل واقعه«، انتخاب نو؛ تحليل هايی جامعه شناسانه از واقعه دوم خرداد، تهران، 
طرح نو، 1378، ص34. 

2. حسين بشيريه، همان، ص140. 

اباحه گری اقتصادی و مالی و وجود 
بی عدالتی و تبعيض در دولت 
سازندگی كار را به آنجا كشاند 
كه پيوند مستحكمی ميان »قدرت 
سياسی« و »قدرت اقتصادی« شكل 
گرفت و در ميان مدیران دولتی و 
اطرافيان آنها، معضل »ثروت های 
بادآورده« و »ویژه خواری« پدید 
آمد و در حالی كه عدالت یكی از 
آرمان های اصلی انقالب اسالمی 
به شمار می آمد، دولت سازندگی 
در اثر اتكای خود به الگوی اقتصاد 
ليبراليستی، توسعه و رشد اقتصادی 

را بر آن ترجيح داد
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َويَُعلُمُهُم الِْكَتاَب َوالِْحْكَمه َوإِن َكانُوا ِمن َقْبُل لَِفي َضَاٍل مِبيٍن.1 
اوس��ت آن كس ]خدايی[ ك��ه در ميان بی س��وادان، فرس��تاده ای از 
خودش��ان برانگيخت تا آيات او را ب��ر آنان بخواند و پاكش��ان گرداند و 
كتاب و حكمت به ايشان بياموزد و ]آنان[ قطعاً پيش از آن، در گمراهی 

آشكاری بودند.
حتي در آنجا كه ميان فرهنگ اسامي و رفاه مادي، تزاحم و تعارضي پديدار مي شود، 
بايد براي فرهنگ اسامي، اولويت و اصالت قائل شد. انقاب اسامی در درجه نخست و 
بيش از هر چيز، يك »انقاب فرهنگی«2 بود نه يك انقاب سياسی يا اقتصادی؛ زيرا اوالً 
و بالذات خواهان دستيابی افراد جامعه به »اس��تكماالت معنوی و اخاقی« بود و ساير 
مطالبات سياسی و اقتصادی را در ذيل و حاشيه اين آرمان اساسی جست وجو می كرد.3

در همين مقطع بود كه مقام معظم رهب��ری، از »تهاجم فرهنگی«4 خبر داد و تصريح 
كرد كه دشمنان انقاب اسامی پس از ناكامی در نبرد نظامی و سياسی، بيشترين توان 

و قابليت خود را مصروف را ه اندازی يك نبرد فرهنگی تمام عيار كرده اند: 
امروز دشمن ، بيش��ترين  همت  خود را روي  تهاجم  فرهنگي  گذاشته  
است . ]...[ االن ، يك  كارزار فكري  و فرهنگي  و سياسي  در جريان  است . 
هر كس  بتواند بر اين  صحنه  كارزار و نبرد تس��لط پي��دا كند، خبرها را 
بفهمد، احاطه   ذهني  داشته  باش��د و يك  نگاه  به  صحنه  بيندازد، برايش  
مسلم  خواهد شد كه  االن  دشمن  از طرق  فرهنگي ، بيشترين  فشار خود 

را وارد مي آورد.5 
ايشان در سال های بعد نيز بر روی پروژه فرهنگی دش��من بر ضد انقاب اسامی ياد 
كردند و با تعابير غليظی همچون »ش��بيخون فرهنگی«، »غارت فرهنگی« و »قتل عام 

فرهنگی« آن را توصيف كردند: 
دش��من از راه اش��اعه  فرهنگ غلط- فرهنگ فس��اد و فحشا- سعی 
می كند جوان های ما را از ما بگيرد. كاری كه دش��من از لحاظ فرهنگی 
می كند، يك »تهاجم فرهنگی« ]است،[ بلكه بايد گفت يك »شبيخون 

1. قرآن كريم، سوره جمعه، آيه2. 
2. Cultural Revolution

3. محمدتقی مصباح يزدی، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، تهران، شركت چاپ و نشر بين الملل سازمان تبليغات 
اسامی، 1388، ص370. 

4. Cultural Invasion
5. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با معلمان و كارگران، 1369/2/12. 
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فرهنگی« ]و[ يك »غارت فرهنگی« و يك »قتل عام فرهنگی« است.1
با وجود اين تأكيدات رس��ا و مكرر، دولت س��ازندگی گام مؤثری در راستای برآوردن 
مطالبات و دغدغه های فرهنگی ايشان برنداشت و تمركز محض بر حوزه اقتصاد و توسعه 

اقتصادی را- آن هم در چهارچوب نگرش ليبراليستی- ادامه داد.2
3. تحديد فضای سياسی– انتقادی از سوی دولت سازندگی 

در طول حاكميت دولت سازندگی، فضای اجتماعی از نظر امكان نقادی و گفت وگوی 
صريح سياسی، تا حدود زيادی مسدود و محدود بود؛ به گونه ای كه بسياری از گروه های 
سياسی و تش��كل های دانش��جويی، در صورت نقادی، هزينه بااليی را می پرداختند.3 
اصاح طلبان به درس��تی دريافتند كه می توانند از اين نارس��ايی و كاس��تی اجتماعی، 
بهره برداری سياس��ی كنند. آنها »آزادی« را به عنوان يكی از دغدغه های اساسی خود 
معرفی كردند و وعده دادند در صورت دس��تيابی به ق��درت، آزادی را در جامعه ايران 
نهادينه می سازند. اين رويكرد با اس��تقبال جمع بسيار گسترده ای از طبقات اجتماعی 
جويای آزادی بي��ان و قلم روب��ه رو گرديد. در حقيقت، خاتمی توانس��ت از انس��داد و 
محدوديت های به وجود آمده، نهايت بهره برداری را نمايد و در برابر آنها، ش��عار توسعه 
سياسی و آزادی را مطرح كند كه خود به خود، با اقبال عمومی روبه رو می گرديد.4 نجفی 

)از وزرای دولت سازندگی و اعضای اصلی حزب كارگزاران سازندگی( معتقد است: 
در حوزه مسائل مربوط به توسعه سياسی، البته من معتقدم اگر شما 
مؤلفه های توسعه سياسی را در نظر بگيريد، در اكثر اين مؤلفه ها، نظرات 
آقای هاشمی مش��ابه آقای خاتمی و حتی جلوتر اس��ت، اما در برخی 
مسائل، نه. ]...[ ما از اين جهت، مقداری از آقای هاشمی فاصله گرفتيم. 
بنابراين، من معتقدم آقای هاش��می، رگه هايی از آزادانديشی و اعتقاد 
به فضای باز سياسی و اجتماعی را هميشه داشته اند؛ اما نه به آن شكل 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با فرماندهان گردان های عاشورای نيروهای مقاومت بسيج، 1371/4/22. 
2. آيت اهلل ابوالقاسم خزعلی در ضمن يك مصاحبه مطبوعاتی، به نكته مهمی در تحليل عامه مصباح از ريشه 
جريان اصاحات اشاره كرده است. ايشان نقل می كند كه عامه مصباح در واكنش به انتقاد نمودن من از جريان 
اصاحات و شخص خاتمی- در سال هايی كه دولت اصاحات حاكم بود- چنين گفت: »خاتمی سيئه من سيئات 
هاشمی« )ابوالقاس��م خزعلی، »گفت وگو«، پرتو س��خن، س12، ش604، 1390، ص16(. اين عبارت كوتاه، به 
روشنی نشان می دهد كه ِخش��ت كج در دولت هاشمی رفسنجانی نهاده ش��د و او بود كه با سياستی كه در پيش 

گرفت، مسير ظهور اصاح طلبی سكوالر را هموار و مساعد كرد.
3. عبدالحسين خسروپناه، »نه اساميت ناب، نه جمهوريت غرب«، همان، ص51.

4. همان. 
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منسجمی كه در آقای خاتمی وجود دارد.1 
4. دوگانگي ها و تناقض هاي ارزشي در رفتار كنشگران جريان  راست 

جريان راست سنتي و جريان راست مدرن )مديران دولت سازندگي و حزب كارگزاران 
سازندگي(، دست كم در برخي زمينه ها، از ماك ها و معيارهاي ارزشي انقاب اسامي 
فاصله گرفتند. آنها با وجود انتساب به انقاب اسامي و نظام جمهوري اسامي، مبتا 
به بعضي ويژگي هاي نامطلوب نظري و عملي شدند كه »رفتار طاغوتي« خوانده مي شد:

يكم؛ برتري دادن به تخصص نسبت به تعهد كه منجر به استقرار و تثبيت تكنوكرات ها 
و بوروكرات ها در نظام سياسي گرديد؛

دوم؛ رفاه طلبي، تجمل گرايي، خوي اشرافي، ثروت اندوزي و اسراف و تبذير؛
سوم؛ فاصله گيري از توده هاي مردم در اثر تفاخر و تكبر؛

چهارم؛ دست اندازي و خيانت به بيت المال مسلمين؛
پنجم؛ باندب��ازي، حزب گرايي، سياس��ي كاري، تعصب گروهي، تبارس��االري و قوم و 

خويش گرايي؛
ششم؛ خودكامگي و نقدناپذيري؛

هفتم؛ تأثيرپذيري از سرمايه داران و ترجيح دادن منافع شخصي آنها بر منافع عمومي؛
هشتم؛ پراگماتيسم2 و مصلحت سنجي متكي بر منافع شخصي و گروهي. 

مفاسدي از اين دست آنچنان گس��ترش يافت كه اندك اندك، »ارزش ها، ضد ارزش 
ش��دند.«3 اين چالش درباره مديران دولتي، جدي تر بود. در واق��ع، »بعد از رحلت امام 
خميني)ره( در حوزه مسائل اجرايي، از فقه فاصله گرفتيم.]...[ حركت دستگاه اجرايي 

ما بعد فوت امام)ره( منطبق بر فرامين ايشان نبود.«4
تساهل و بي بندوباري اقتصادي حاكم بر رفتار مديران دولت سازندگي، موجب اجتماع 
»قدرت سياس��ي« و »قدرت اقتصادي« در آنها و اطرافيان شان ش��د: »در دولت آقاي 
هاشمي، طبقات باال، متنعم و بعضاً سكوالر شكل گرفته بودند و در سياست با هم چفت 
شده بودند و پيوند ثروت و سياست ايجاد شده بود.«5 در اين دوره به دليل فاصله گيري 
مديران سطوح عالي و مياني و حتي پايين، از توده هاي مردم، نوعي »بيگانگي ميان مردم 

1. محمدعلی نجفی، »تاريخ چپ تحول يافته«، مهرنامه، س3، ش22، 1391، ص119. 
2. Pragmatism

3. ابراهيم فياض، »آرامش و ثبات؛ نتيجه احيای ارزش ها«، همان، ص13. 
4. همان.

5. حسين كچوئيان، »درباره سوم تير و دولت احمدی نژاد«، برگرفته از: 
http://kachooyan.com/wp/1387/05/14/isna-on-3rd-tir-and-ahmadinejad.
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و دولت« شكل گرفت. با وجود اينكه انقاب اسامي در پي حذف فاصله و شكاف ميان 
مردم و دولت و ايجاد نزديكي و صميميت ميان آنها بود، حت��ی امكان ديدار توده هاي 
مردم با مديران مياني در دولت سازندگي، تصوري تخيل آميز انگاشته مي شد. در حالی 
كه در دهه شصت، تقريباً فاصله ای ميان جامعه و قدرت سياسی وجود نداشت و يك نوع 
همبستگی اجتماعی نيرومند بر فضای كلی جامعه ايرانی حاكم بود، پس از رحلت امام 
خمينی)ره( و استقرار دولت سازندگی، به تدريج ش��كاف ها و فاصله های قابل توجهی 
ميان جامعه و قدرت سياسی پديد آمد. اين واقعيت سياسی در درجه نخست، مربوط به 
برخی سياست ها و راهبردهای دولت سازندگی بود كه با آرمان ها و خطوط اصلی انقاب 
اسامی، زاويه نمايانی داشت. در نتيجه عملكرد اين دولت، احساس غليظ »بيگانگی« 
ميان توده های مردم و بخش هايی از قدرت سياس��ی ش��كل گرفت. در سال های بعد، 
اصاح طلبان توانستند بر موج اين ضعف سوار شوند و رأی مردم را به سوی خود جذب 

كنند: 
در اين دوران ]سازندگی[، رفته رفته س��اختار قدرت در ايران، دچار 
نوعی بيگانگی نس��بت به س��طح توده ها ش��د. تا يك زمان اصًا مردم 
خودشان را از حكومت متمايز نمی كردند. از اين سال ها، برخی ظواهر و 
لباس ها و سبك زندگی مقامات به تدريج عوض شد. به خصوص دوران 
هشت ساله بعد از جنگ ]....[ يك طبقه اش��رافی ظهور كرد كه نسبت 
خاصی با مردم نداشت. انتخاب آقای خاتمی به نظر من، واكنش منفی 

به اين فضاها بود.1 
حجاريان نيز بر وجود ش��كاف دولت- ملت2 به عنوان شكاف اجتماعی3 فعال و اصلی 

مولد دوم خرداد ياد  می كند و می نويسد: 
مهم ترين ش��كاف فعال در اين انتخابات ]دوم خرداد[، شكاف دولت- 
ملت بود، در مقابل ش��كاف های ديگری كه قبًا مطرح بوده است؛ مثل 
شكاف سنتی- مدرن، فقير- غنی، زن-مرد. البته اين شكاف در ساختار 
سياسی قبل از انقاب، بسيار فعال بوده است. انقاب اين شكاف را تا حد 
زيادی ترميم كرد، ولی بعد از جنگ ]در دوران س��ازندگی[، دوباره اين 
شكاف، باز شده است و اين انتخابات، شكاف مورد بحث را نشان داد.]...[ 

1. حسين كچوئيان، »مشكل تجدد مالی تاريخ است«، سوره، ش23، بهمن و اسفند 1384، ص20-21. 
2. Nation–State
3. Social gap
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در اين انتخابات، مردم احس��اس كردند كه آقای خاتمی به يك معنی، 
كانديدای حكومتی نيست و به آنها تحميل نمی شود.1 

محسن آرمين نيز ضمن تأييد وجود شكاف دولت- ملت در دوره سازندگی، می گويد 
دولت سازندگی از گفتمان عمومی جامعه فاصله گرفت و سياست های خود را بر محور 

برآوردن ساختن مطالبات و خواسته های مردم بنا نكرد:
اجرای الگ��وی توس��عه آمرانه پس از جن��گ و در دوره هشت س��اله 
س��ازندگی ]...[، امكان درك و فهم گفتمان حاكم بر جامعه و مطالبات 
اجتماعی را از سوی ساخت سياس��ی كاهش داد و در نتيجه، اين روند 
مطالبات اجتماعی، بدون هيچ گونه پاسخی، بر روی هم انباشته می شد. 

نهايتاً اين وضعيت، موجب تعميق شكاف ميان دولت و ملت می شد.2 
»استراتژی سياسی« و »استراتژی اقتصادی« دولت سازندگی، از آنجا كه هويت غربی 
و سكوالريستی داش��تند، پيامدهای نامطلوب و زيان باری را از خود به جا نهادند. چند 
پديده جديد در اين دولت، رشد و گس��ترش يافتند كه با خط فرهنگی و فكری انقاب 
اس��امی و امام خمينی)ره(، زاويه بسيار زيادی داش��تند. در حوزه مديران دولتی- در 
س��طوح مختلف- همين بس كه مس��ابقه »رفاه طلبی« و »اش��رافی گری« آغاز شد و 
بسياری از مديران دولتی از لحاظ س��طح مادی زندگی، از عموم مردم فاصله گرفتند. 
البته فاصله گيری آنها از مردم تنها به س��بب صعود اقتصادی نامشروع شان نبود، بلكه 
نوعی خلق و روحيه »خود برتربينی« نيز در ميان اين مديران فن ساالر شايع شد كه به 
دنبال آن، »دوری گزينی از مردم« به يك اصل مديريتی تبديل گشت. در نتيجه، فاصله 
ميان »مردم« و »دولت« به صورت چش��مگيری افزايش يافت و پايگاه اجتماعی دولت 
سازندگی روز به روز، ضعيف تر ش��د. در اليه بعدی، در ميان اطرافيان، اقوام و دوستان 
مديران دولتی نيز »فساد اقتصادی« ش��كل گرفت. چنين زمينه ها و عواملی منجر به 
پيدايش يك »طبقه اش��رافی جديد« متكی به »ثروت های بادآورده« گرديد. بنابراين، 
اگرچه دولت سازندگی از نظر حجم فعاليت ها و تاش های اجرايی در سطح بااليی قرار 
داشت و می توان آن را يك »دولت پركار« قلمداد كرد، اما از آن سو، نمی توان از كنار اين 
واقعيت تلخ عبور كرد كه به سبب غلبه تساهل و تسامح اقتصادی در دولت سازندگی، اين 
دولت نوعی »فساد رسمی« را در مديران دولتی ايجاد و تثبيت كرد. اموری از اين دست، 

1. سعيد حجاريان، »تاقی جمهوريت و مشروطيت«، انتخاب نو؛ تحليل هايی جامعه شناسانه از واقعه دوم خرداد، 
تهران، طرح نو، 1378، ص56. 

2. محسن آرمين، اسام، اجتماع، سياست، تهران، ذكر، 1380، ص339. 
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»بی اعتمادی« و »شكاف« ميان مردم و مديران دولت سازندگی را رقم زد كه هيچ گاه 
برطرف نشد. پس از پايان يافتن دولت س��ازندگی، »بی اعتمادی« و »شكاف« يادشده، 
به صورت های مختلف خود را نش��ان داد. در انتخابات رياس��ت جمهوری سال 1376، 
به دليل اينكه نامزد اصلی اصول گرايان، ادامه دهنده خط فكری هاش��می رفس��نجانی 
معرفی شده بود، با يك »نه« بزرگ از سوی افكار عمومی مواجه شد. در واقع، »رأی به 
خاتمی« به معنای اعام مخالفت صريح با نظم طراحی شده و اعمال شده از سوی هاشمی 
رفسنجانی بود؛ چراكه خاتمی در ابعاد سياسی و فرهنگی، كامًا از چهارچوب گفتمان 
هاشمی رفسنجانی خارج ش��ده بود و حتی نقطه مقابل و متضاد آن به شمار می رفت. 
اين »بی اعتمادی« و »شكاف« در انتخابات رياس��ت جمهوری سال 1384، به صورت 
عريان تر و شفاف تری خود را نشان داد و اين حقيقت را آشكار ساخت كه ذهنيت تاريخی 
توده های مردم از تلخی ها و ناروايی هايی استراتژی و عملكرد دولت سازندگی، پاك نشده 

و همچنان نسبت به آن، نگاه و برداشت مثبتی ندارد.
5. بسترآفريني فرهنگي و معرفتي روشنفكران 

فعاليت هاي فرهنگي و معرفتي روشنفكران، زمينه ها و بسترهاي الزم براي گراييدن 
مردم ب��ه تفكر اصاح طلب��ي را از س��ال ها پيش فراهم س��اخت. اين فعالي��ت به چند 
صورت تحقق يافت: يكي فعاليت هاي س��ازمان نيافته كه عمدتاً مربوط به نش��ر افكار و 
نظريات ليبراليس��تي از طريق تدريس در مراكز دانش��گاهي، تأليف و نگارش مقاالت 
و يادداش��ت های مطبوعاتی و كتاب بود و ديگري فعاليت هاي سازمان يافته كه مربوط 
به تش��كيل حلقه ها و گروه هاي معرفتي مشخص مي ش��د، از قبيل حلقه كيان و مركز 
بررسی های اس��تراتژيك رياس��ت جمهوری در دولت س��ازندگی. تا پيش از انتخابات 
رياست جمهوری سال 1376 و به قدرت رسيدن اصاح طلبان، نيروهای فكری آنها به 
صورت عمده در سه حلقه حضور داشتند. اول حلقه شاگردان عبدالكريم سروش بودند 

كه مجذوب افكار شبه ليبراليستی او شده و بعدها ماهنامه كيان را بنا نهادند: 
حلقه اول، جمع شاگردان دكتر سروش، روشنفكر برجسته دينی بود. 
]...[ اگر در اين دوره، روشنفكران دينی، يا حامان جنبش، بدون اينكه 
در اعتقادات خود احساس ناامنی كنند، آشكار از انديشه جامعه مدنی 
و توسعه سياسی دفاع می كنند، مديون آموزه های او هستند. اين حلقه 
در جنبش اصاح��ی و مطبوعاتی نقش مؤثری داش��ت. عده ای از آنها، 
ماهنامه را به مدير مسئولی رضا تهرانی و س��ردبيری شمس الواعظين 
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منتشر می كردند.1 
در كنار حلقه كيان، افرادی نيز در مركز مطالعات استراتژيك نهاد رياست جمهوری، 

طرح های سكوالريستی خود را می پروراندند: 
حلقه دوم، مركز مطالعات استراتژيك بود؛ مركزی كه در آن محققانی 
چون سعيد حجاريان، عباس عبدی، عليرضا علوی تبار، مجيد محمدی 
فعاليت می كردند. حجاريان برنامه ريزی كانی را برای مطالعه توسعه 
سياس��ی در ايران پايه ريزی ك��رده بود كه محص��والت آن در ماهنامه 
راهبرد منتشر می شد و بخشی از مباحث سياس��ی تر و به روزتر آن، در 
دوهفته نامه عصر ما، ارگان س��ازمان مجاهدين انقاب اس��امی، چاپ 

می شد.2 
افزون بر اي��ن، نبايد فراموش كرد ك��ه تعداد زيادی از دگرانديش��ان برای تحصيات 
دانشگاهی به كشورهای خارجی- البته با بورس��يه دولتی)!(- مهاجرت كرده و آنها نيز 

نقش آفرين بودند: 
حلقه س��وم اين جنبش را بايد در آن 2500 دانشجويی كه در دوران 
هاشمی رفسنجانی برای دوره دكترا به خارج از كشور- انگلستان، كانادا 
و استراليا و فرانس��ه- اعزام شده بودند، جس��ت وجو كرد. برخی از اين 
دانش��جويان در پاره ای از انجمن های اس��امی به صورت كانون فكری 

سياسی فعال بودند.3 
جايی پور تصريح می كند كه »در جريان انتخابات، حلقه های مذكور در پش��ت س��ر 
خاتمی قرار گرفته و با رس��انه های كوچك ش��ان، از برنامه های مدنی و راهبرد توسعه 

سياسی خاتمی، دفاع جانانه كردند.«4 

حلقه کيان 
پس از تعطيلي مجله كيهان فرهنگي كه عبدالكريم س��روش و جمعي از روشنفكران 
هم س��و با او در آن قلم مي زدند، در س��ال 1369 ماهنامه كيان به راه افتاد و سروش در 
كانون متفكران آن قرار گرفت: »در آن جلس��ات ]حلقه كيان[ خيلی مسائل برای من 

1. حميدرضا جايی پور، همان، ص225-226. 
2. همان، ص226. 
3. همان، ص227. 
4. همان، ص228. 
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روشن شد و خيلی از آقای سروش استفاده كرديم.«1 
ماهنامه كيان را بايد اثرگذارترين و مش��هورترين نش��ريه نظري جريان روشنفكري 
دگرانديش در دوران پس از انقاب اسامي دانس��ت. در اين نشريه كه در واقع، محفل 
مطالعاتي و هم انديش��ي روش��نفكران نيز به ش��مار مي آمد، بس��ياري از دگرانديشان 
دانش��گاهي و حوزوي، قلم مي زدند: عبدالكريم س��روش، محمد مجتهدي شبستري، 
مصطفي ملكيان، بهاء الدين خرم شاهي، سعيد حجاريان، اكبر گنجي، محسن سازگارا، 
محمدجواد غامرضا كاش��ي، مراد فرهادپور، مرتضي مرديها، مجيد محمدي، محسن 
آرمين، فاضل ميبدي، مصطفي تاج زاده، عليرضا علوي تبار، هاش��م آغاجري، محس��ن 

كديور و... 
پس از تعطيلی كيان و با حاكم شدن گفتمان اصاحات در بخشي از ساختار سياسي، 
به تدريج مطبوعات متعدد دگرانديشان پاي به عرصه عمومي نهادند: جامعه، توس، عصر 
آزادگان، نشاط، صبح امروز، مشاركت، نوروز، خرداد، حيات نو، بهار، فتح، راه نو، سام، 
عصر ما و ده ها نش��ريه ديگر به دنبال معرفی و تثبيت گفتم��ان اصاحات بودند. نبايد 
نقشي كه بر عهده اين نشريات نهاده ش��ده بود را سطحي و اندك قلمداد كرد. از طريق 
همين نشريات، مباني و مفاهيم فكري، س��اخته و پرداخته شدند و به ذهنيت عمومي 
جامعه انتقال يافتند و سپس به يك پروژه سياس��ي براي »تصرف حاكميت سياسی« 
تبديل گشتند. در واقع، دگرانديشان در پايان دهه شصت دريافتند كه به منظور ايجاد 
»تحول سياسي«2 بر مبناي ساز و كار رسمی نظام جمهوری اسامی، چاره اي جز ايجاد 
»تحول فرهنگی«3 در سطح توده های مردم ندارند؛ به اين معنا كه مي بايست نگرش ها 
و ارزش هاي عمومي دگرگون شود و مطالبات و خواست هايي در امتداد تحول سياسي 
دگرانديشانه در افكار عمومي شكل بگيرد. آنها براي رسوب دادن مباني و مفاهيم مدرن 
در اذهان عمومي به صورت عمده از »مطبوعات« بهره بردند. از اواخر دهه شصت تا دو 
دهه بعد، يك جريان مطبوعاتي دگرانديش در عرصه عمومي شكل گرفت و به فعاليت 
پرداخت كه به هيچ بهايي نمي خواست اين فرصت را از دست بدهد و از هم سخني با افكار 
عمومي محروم بماند. اين مطبوعات، در س��احت هاي گوناگون روشنفكري، سياسي، 
فرهنگي، ادبي و... فعال و پرتحرك بودند و به هزار و يك زبان، تفكر مسلط بر غرب را در 

1. مصطفی تاج زاده، »نظام يعنی ما«، كالبدش��كافی ذهنيت اصاح گرايان، به كوشش حسين سليمی، تهران، 
گام نو، 1384، ص101. 

2. Political transformation
3. Cultural transformation
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جامعه ايران بسط و گسترش مي دادند.

مرکز تحقيقات استراتژیك ریاست جمهوري 
مركز تحقيقات اس��تراتژيك رياس��ت جمهوری در س��ال 1368 به رياست موسوي 
خوئيني ها1 تش��كيل گرديد. در معاونت سياسي اين مركز، س��عيد حجاريان،2 عليرضا 

1. محمد موسوی خوئينی ها، چهره محوری »مجمع روحانيون مبارز« و از رهبران در سايه اصاحات، در سال هايی كه 
جريان چپ از قدرت سياسی خارج شده بود، به فعاليت خود در عرصه سياسی ادامه داد. او در اواخر سال 1369، روزنامه 
سام را راه انداخت كه جمعی از ياران و همفكران ديرينه او در آن حضور داشتند و قلم می زدند. اين روزنامه، به صراحت 
ديدگاه های چپ روانه و اپوزيسيونی را مطرح می ساخت. از سوی ديگر، موسوی خوئينی ها، مديريت »مركز مطالعات و 
تحقيقات استراتژيك رياست جمهوری« را نيز بر عهده داشت و توانسته بود جمعی از »دانشجويان پيرو خط امام« را كه 

در ماجرای تسخير سفارت امريكا در سال 1358 نقش آفرين بودند، در آنجا به كار بگيرد. 
2. سعيد حجاريان، متولد سال 1333، چندی پس از پيروزی انقاب اسامی، در »دفتر اطاعات نخست وزيری«، به 
عنوان معاون خسرو تهرانی در امور ضد جاسوسی فعاليت كرد. وی به همراه بهزاد نبوی، از جمله افرادی است كه متهم 
به دست داشتن در ماجرای ترور شهيد رجايی و شهيد باهنر هس��تند. تاش های تيم تحقيق در اين زمينه، به صورت 
مشكوكی، نافرجام باقی ماند. در مقطع بعدی، حجاريان در تأس��يس »وزارت اطاعات« به كار گرفته می شود و همين 
سبب می شود كه او به عنوان يكی از مديران عالی اين وزارتخانه به كار گمارده شود. برخی چهره های سرشناس درباره 
عملكرد او در وزارت اطاعات، تصريح كرده اند كه از نظر بی رحمی و خشونت ورزی در برابر متهمان، كم نظير بود. با پايان 
يافتن دولت موس��وی، او به دليل پاره ای اختافات با وزير جديد، به »مركز بررسی های استراتژيك رياست جمهوری« 
عزيمت كرد و از سوی رئيس آن )موسوی خوئينی ها( به عنوان »معاون سياس��ی« اين مركز منصوب گرديد. او در اين 
سمت، پروژه ای با عنوان »توسعه سياس��ی« را برای اين معاونت تعريف كرد و توان خود را در راستای تبيين و بسط آن 
به كار گرفت. به گفته خودش، ماهيت اين پروژه، چيزی جز »دموكراتيزاسيون« نبود. در مقابل، هاشمی رفسنجانی كه 
به شدت، دلبسته به »توسعه اقتصادی« بود، اعتنايی به دستاوردها و نتايج اين پروژه معرفتی- سياسی نكرد. حجاريان 
در اين دوره، احساس می كند كه از جهت تئوريك، آنچنان غنی و پرمايه نيست كه بتواند از عهده انجام و تكميل پروژه 
توسعه سياسی برآيد. از اين رو، با بورسيه دولت هاشمی رفسنجانی به »دانشكده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران« 
پا می نهد و در مقطع دكترا، مشغول تحصيل می شود. حجاريان در اين دانشكده، با دكتر حسين بشيريه، يكی از اساتيد 
سكوالر و برجسته اين دانش��كده، ارتباط نزديكی برقرار می كند و به تدريج، غرق در اقيانوس تئوری های سياسی غرب 
می شود. سرانجام، وی در سال 1372، از پايان نامه اش با عنوان »موعوديت در انقاب ايران و روسيه« دفاع كرد. در همين 
سال ها بود كه وی از نظر فكری و ايدئولوژيك، به شدت دچار »دگرديس��ی« و »تحول« می شود. آنچه او در اين سال ها 
فرا گرفت، با آغاز »دولت اصاحات« در سال 1376، مايه و مبنای نگرش سياس��ی اصاح طلبان را فراهم آورد. پس از 
استقرار دولت اصاحات، به عنوان »مشاور سياس��ی« محمد خاتمی برگزيده شد؛ اما نقش او در اين دولت، بسيار فراتر 
از حد يك مشاور بود. حجاريان را به درس��تی، مغز متفكر اصاحات خوانده اند؛ او كه مطالعات و مهارت های وسيعی در 
زمينه »جنگ روانی« داشت، تئوری های »فتح سنگر به سنگر« و »فشار از پايين و چانه زنی از باال« را پيش روی خاتمی 
و اصاح طلبان نهاد. با كناره گيری تدريجی از »حلقه كيان«، در سال 1377 بود كه روزنامه صبح امروز را تأسيس كرد 
كه نقش بسيار تعيين كننده ای در التهاب آفرينی و ضديت با نظام اسامی ايفا كرد. وی با نگارش مقاالتی با نام مستعار 
»جهانگير صالح پور« در ماهنامه كيان، نظريه »فربه تر از ايدئولوژی« عبدالكريم سروش را به چالش كشيد. در مقابل، 
سروش نيز دست به قلم برد و در مقام پاسخ دهی به اشكاالت مطرح ش��ده از جانب او برآمد. همچنين او، در اولين دوره 
انتخابات »شورای اسامی شهر تهران« شركت كرد و توانست به اين نهاد راه يابد. حجاريان از جمله مؤسسان و اعضای 
اصلی »جبهه مشاركت« به شمار می رفت و عاوه بر تئوری پردازی برای آن، آموزش و تربيت فكری نيروی انسانی اش 
را نيز عهده دار شد. او در همين سال، از سوی فردی به نام »سعيد عسگر« ترور ش��د، اما جان سالم به در برد. ترور وی، 
ابعاد پيچيده و پنهانی داشت كه بخش هايی از آن آشكار شد. به اين ترتيب، لقب »جانباز اصاحات« نيز به وی اعطا شد. 
معلوليت جسمی، اگرچه از توان و ميزان فعاليت او كاست، اما سبب نگش��ت او از عرصه سياست عقب  نشيند و جريان 
اصاحات را رها كند. در ماجرای »فتنه اجتماعی سال 1388«، وی يكی از عناصر فعال و پرتكاپو بود و به جنبش سبز، 

راهبرد ارايه می كرد. به همين مناسبت، دستگير شد و به مدت سه ماه در زندان به سر برد. 
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علوي تبار، عباس عبدي و ديگران پروژه هايي را در زمينه »توس��عه سياس��ي«1 دنبال 
مي كردند: 

از سال 68 كه مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوری راه افتاد، 
من در معاونت سياس��ی آن بودم. ]...[ معاونت سياس��ی آن، يك پروژه 
بيشتر نداشت و آن هم پروژه »توسعه سياسی« بود كه به عهده من بود. 
موضوع كار توسعه سياسی، »دموكراتيزاسيون« يا »نوسازی سياسی« 

بود. توسعه سياسی به اقتباس از توسعه اقتصادی آقای هاشمی بود.2 
البته هاشمی رفس��نجانی، به چنين رويكردی روی خوش نشان نمی داد و از آن دفاع 
نمی كند؛ چراكه به گمان وی، علت العلل معضات كش��ور، اقتصاد ضعيف و بی رمق به 
جا مانده از رژيم پهلوی و جنگ هشت ساله بود. در واقع، مركز بررسی های استراتژيك 
رياست جمهوری، تبعيدگاهی بود كه هاشمی رفسنجانی، نيروهای اثرگذار و فعال جناح 
چپ را به آن »تبعيد« كرده بود تا از گزند انتقادات و كارشكنی های شان در امان بماند و 

بتواند پروژه »توسعه اقتصادی« خود را به صورت كامل محقق سازد: 
آن زمان آقای هاشمی، ذهنيت ما را چندان نمی پسنديد، او به دنبال تز 
توسعه سياسی اقتصادی بود، لذا مجالی برای توسعه سياسی نبود. ]...[ 
پروژه ما پروژه ای بزرگ بود كه آقای هاشمی نمی خواست و ]آن را[ رها 

كرد؛ يعنی نخواست استفاده كند.3 
اين مطالعات راهبردی، عاوه بر آنكه در همان زمان به تدريج، در مجات و نش��ريات 
انتشار مي يافت، بعدها زيربنا و خميرمايه بخش سياسی تفكر اصاح طلبي را پروراند و 

برای آنها به مثابه »نقشه راه« عمل كرد:
پروژه توس��عه سياس��ی ما، حداقل اتودش كامًا مشخص بود كه چه 
می خواهيم. ]...[ در راه نوس��ازی بومی، معلوم بود كه چه می خواهيم؛ 

همه چيز تعريف شده بود.4 
بدون ش��ك، اين مطالعات، اضمحال و اس��تحاله هويت دينی نظام سياسی را نشانه 
گرفته ب��ود: »در آن مقط��ع در درون دولت جمهوری اس��امی كه باي��د حافظ مبانی 

1. Political development
2. سعيد حجاريان، »سوته دالن گرد هم آمدند«، كالبدشكافی ذهنيت اصاح گرايان، به كوشش حسين تسليمی، 

تهران، گام نو، 1384، ص57. 
3. همان، ص59. 
4. همان، ص61. 
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فكری خود باشد، در مركز تحقيقات استراتژيك، 
قدم هايی برداشته ش��د كه خود حكومت را مسخ 
و نس��خ می كرد.«1 نكته جالب اينكه »دگرديسي 
ايدئولوژيك«2 اين افراد نسبت به زيست معرفتي و 
سياسي شان در دهه شصت، آنچنان وسيع و عميق 
بود كه گويا ش��خصيت ايدئولوژيك ديگري يافته 

 بودند. 
واقعيت اين اس��ت كه اصاح طلبان از اواخر دهه 
شصت، شخصيت فكري متفاوتي يافتند و نسبت 
به گذش��ته خويش، بازانديش��ي عميقي كردند: 
»اصاح طلب شدن يك فرآيند است و برآمده از يك دگرديسي فكري است كه در طول 
زمان رخ مي دهد.«3 در مجموع بايد گفت: »تفكر روشنفكری سكوالر در حلقه كيان و 

مركز تحقيقات استراتژيك، دين حداقلی را تئوريزه كرد.«4 
در اينجا، شايس��ته اس��ت قدری در اين رابطه توضيح داده ش��ود كه چگونه تحوالت 
فكری و نظری به تحوالت سياسی می انجامد؟ نگارنده به دليل اهميت و تعيين كنندگی 
عبدالكريم سروش، وی را برگزيده و به بخش هايی از پروژه معرفتی او كه چنين پيامدی 
را به دنبال داشته است، اشاره می كند. وی معتقد است »دگرگونی سياسی«، در صورتی 
ماندگار و پايدار است كه ريشه در »دگرگونی فكری و فرهنگی« داشته باشد. در غير اين 
صورت، تغييرات و تحوالتی كه در عرصه ساختار و قدرت سياسی روی می دهد، به علت 
عدم پيوستگی با مطالبات و دغدغه جامعه، موقتی و صوری خواهند بود. از سوی ديگر، 
الزمه ايجاد تحول فكری و فرهنگی در جامعه نيز، »توليد نظريه و فكر نو« است. در اين 
حال، نظريه و فكر، هم در »ذهنيت جمعی« رسوب می كند و هم به نقشه راه »ساختار 

سياسی« تبديل می شود:
اگر تغيير »وضع سياسی« مسبوق به تغيير »وضع فكری- فرهنگی« 
نباش��د، تغيير وضع، واقعی نيست. هم روش��نفكر و هم مدير سياسی، 
هر دو به تغيير وضع كمك می كنند، لكن همان طور كه پوپر می گويد، 

1. عبدالحسين خسروپناه، همان، ص51. 
2. Ideological transformation

3. عمادالدين باقي، تراژدی دموكراسی در ايران؛ بازخوانی قتل های زنجيره ای، تهران، طرح نو، 1387، ص15. 
4. عبدالحسين خسروپناه، همان. 

انقالب اسالمی در درجه نخست 
و بيش از هر چيز، یک »انقالب 
فرهنگی« بود نه یک انقالب 
سياسی یا اقتصادی؛ زیرا بالذات 
خواهان دستيابی افراد جامعه به 
»استكماالت معنوی و اخالقی« 
بود و سایر مطالبات سياسی و 
اقتصادی را در ذیل و حاشيه این 
آرمان اساسی جست وجو می كرد
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سياس��تمداران، كارگزاران تئوريس��ين ها هس��تند. به عقيده او، لنين 
كارگ��زار ماركس بود. ماركس در تنور روش��نفكری خ��ود تئوری های 
ماركسيستی را پخت و عرضه كرد و لنين بهترين مصرف كننده و مروج 

آن تئوری ها بود.1 
بر اين اساس، او تمام تاش خود را در راستای ايفای نقش فكری و فرهنگی در جامعه 
ايران به كار گرفت و منشأ اثر شد. او غايت سياسی خود را »دموكراتيك كردن حكومت 
دينی« معرفی كرد و برای تحقق آن، به پروژه معرفتی »سيال كردن فهم دينی« روی 
آورد؛ به اين معنی كه اگرچه الزمه منطقِی دينی بودن يك حكومت، رجوع به آموزه ها و 
داوری های دين است، اما در اين ميان، بايد از مجرای »عقل جمعی« به دين نگريست و 
آن را فهم و تفسير كرد. از آنجا كه عقل جمعی، در تحول و تغير است، فهم ما از دين نيز 

به چنين خصوصيتی- »سياليت«- متصف می شود: 
يك مقدمه الزم برای »دموكراتيك كردن حكومت دينی«، »س��يال 
كردن فهم دينی« از طريق برجسته تر كردن نقش عقل در آن است؛ آن 
هم نه عقل فردی، بل عقل جمعی كه محصول مشاركت همگان و بهره 
جستن از تجارب بشريت است، و اين ميسر نمی شود مگر با شيوه های 
دموكراتيك. حكومت های دموكراتيك، حكومت هايی هستند كه عقل 
جمعی را داور نزاع ها و گشاينده مشكات می دانند و حكومت های دينی، 
اين داوری را به دست دين می دهند و حكومت های ديكتاتوری، به دست 

زور فردی.2 
به اين ترتيب، با عقب نش��ينی آن و رقيق كردن آن )يا سيال سازی فهم دينی(، ميان 

»دين« و »دموكراسی«، اتحاد و سازگاری برقرار می شود: 
حكومت های دموكراتيك دينی، نه حاجت دارند كه دس��ت از دينی 
بودن بش��ويند و نه رضای خالق را پشت س��ر بيفكنند. آنها برای دينی 
ب��ودن، الزم دارند كه دين را ه��ادی و داور مش��كات و منازعات خود 
كنند و برای دموكراتيك بودن، الزم دارند كه فهم اجتماعی دين را، در 

هماهنگی با احكام عقل جمعی، سيال كنند.3 
سيال نمودن فهم دينی، در نظريه »قبض و بس��ط تئوريك شريعت« دنبال شد و در 

1. عبدالكريم سروش، رازدانی و روشنفكری و دينداری، تهران، صراط، 1389، ص1-32. 
2. عبدالكريم سروش، فربه تر از ايدئولوژی، تهران، صراط، 1388، ص280. 

3. همان، ص281.
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آن ادعا گرديد كه برخاف خود دين، فهم دينی به عل��ل متعددی، هيچ يك از صفات 
»كمال«، »ثبات«، »صحت«، »استغناء«، »وحدت«، »قدسيت« را واجد نيست:

در هيچ عصری از اعصار، فهم از ش��ريعت نه كامل اس��ت، نه ثابت، نه 
پيراس��ته از خطا و خلل است، نه مس��تغنی از معارف بشری، و نه منشأ 
قدس��ی و الوهی دارد و نه از تحريف محرفان يا كج فهمی كج انديش��ان 
مصون اس��ت و نه جاودانه و ابدی است. لذا قدس��يت، كمال و وحدت 
شريعت هرگز الزم نمی آورد كه فهم آدميان از شريعت نيز قدسی، كامل 

و واحد باشد.1 
البته سروش به اين سطح بسنده نكرد و پس از س��يال تصوير كردن »فهم دينی«، به 

سراغ خود »دين« رفت و آن را مقوله ای بشری و تاريخی معرفی نمود: 
در ]نظريه[ »قبض و بسط تئوريك شريعت«، سخن از بشری بودن و 
تاريخی بودن و زمينی بودن معرفت دينی می رفت و اينك در ]نظريه[ 
»بس��ط تجربه نبوی«، سخن از بش��ريت و تاريخيت خود دين و تجربه 

دينی می رود.2 
نتيجه نهاي��ی و تجويزی اين پ��روژه معرفتی، ام��ری كامًا متفاوت ب��ا گفتمان امام 
خمينی)ره( در زمينه حكومت دينی اس��ت. به اين ترتيب، »تئوری« به دگرديسی در 

»حوزه سياسی« می انجامد. 
6. ويژگي هاي محمد خاتمي

عاوه بر تأثيرگذاري زمينه  ها و عوامل محيطي متنوع، محمد خاتمي3 نيز نس��بت به 
1. عبدالكريم سروش، قبض و بسط تئوريك شريعت، تهران، صراط، 1388، ص441. 

2. عبدالكريم سروش، بسط تجربه نبوی، تهران، صراط، 1385، پيشگفتار. 
3. محمد خاتمی فرزند مرحوم آيت اهلل س��يد روح اهلل خاتمی در س��ال 1322 هجری شمسی در شهر اردكان يزد 
متولد شد. پدر وی كه از روحانيون نيكنام و بلندآوازه آن ديار بود، مؤسس مدرسه علميه اردكان بود و امامت جمعه 
شهرستان يزد را بر عهده داشتند. در سال 1340 پيش از اخذ ديپلم به شوق تحصيل در علوم و معارف دينی، رهسپار 
شهر قم شدند و در همان سال ها ديپلم متوسطه را نيز در رشته طبيعی كسب كرد. خاتمی ضمن حضور در مبارزات 
سياسی حوزه در سا های 41 و 42 به مدت چهار سال تحصيل در حوزه علميه قم مقدمات و سطح را فرا گرفته و در سال 
1344 هجری شمسی برای تحصيل در رشته فلسفه به دانشكده ادبيات اصفهان راه يافت و همزمان با آن، تحصيل 
علوم دينی را در حوزه علميه اصفهان نيز ادامه داد. در سال 1350 هجری شمسی به قم بازگشت و به مدت هفت سال 
به تحصيات حوزوی خود ادامه داد. او در همين س��ال ها، در دروس خصوصی عامه شهيد مطهری پيرامون فلسفه 
هگل و ماركسيسم شركت می  كرد. مسئوليت های او در دوره پس از پيروزی انقاب اسامی به اين شرح است: رياست 
مركز اسامی هامبورگ )1358(، نماينده مردم اردكان و ميبد در مجلس شورای اسامی )سال 1359(، سرپرست 
مؤسسه مطبوعاتی كيهان )1360(، وزير فرهنگ و ارشاد اس��امی در كابينه موسوی سال )1361(، وزير فرهنگ و 
ارشاد اسامی در كابينه هاشمی رفسنجانی سال )1368(، مشاور رئيس جمهور و رئيس كتابخانه ملی ايران در سال 
)1371(، آغاز تدريس در دوره های كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری در دروس انديشه سياسی، فلسفه سياست 
و انديشه سياسی در اسام سال )1371(، عضويت در شورای عالی انقاب فرهنگی سال )1375(، رياست جمهوری 

اسامی ايران سال )1376(. 
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ساير نامزدهای انتخابات رياست جمهوری سال 1376 داراي ويژگي هاي متمايز و خاصی 
بود كه در روي آوردن مردم به او نقش آفرين بودند:

يكم ؛ كام و سخن. او در محافل عمومي به شيوه اي زيبا و اديبانه سخنراني مي كرد و از 
ذوق و قريحه سخنوري برخوردار بود.

دوم؛ ظاهر و سيما. وي داراي چهره اي جذاب و دلپسند بود. 
سوم؛ سيادت. او از نظر نسلي، منتسب به خاندان پيامبر اكرم)ص( بود و روشن است 
كه اين امر در جامعه ايران )كه مردمان آن عميقاً مذهبي و عاقه مند به اهل بيت پيامبر 

اكرم هستند( در رفتار سياسي و انتخاباتی افراد تأثير جدي مي گذارد.
چهارم؛ منش. برخاف نامزده��اي ديگر، خاتمي ارتباط نزدي��ك و صميمي با مردم 
برقرار مي كرد. او تاش مي كرد كه مؤدبانه و متواضعانه با قشرهای مختلف مردم تعامل 
كند. مرتضی حاجی، رئيس ستاد انتخاباتی خاتمی، به منش مردمی و رفتار صميمانه 
وی اشاره می كند و اين ويژگی را موجب گراييدن وس��يع توده های مردم به او معرفی 

می نمايد: 
وقتی مردم می ديدند كسی كه صرف نظر از نامزدی رياست جمهوری، 
مشاور رئيس جمهور و رئيس كتابخانه ملی كشور است، با يك اتوبوس 
س��فر می كند و مثل مردم عادی رفتار می كند، در رستوران بين راهی 
توقف می كند، غذا و چای می خورد، در روستاهای مسير پياده می شود 
و با مردم احوال پرسی می كند و اين گونه نيست كه خود را از مردم جدا 
كند، بلكه به ميان مردم می رود، نش��ان می داد كه ايش��ان شخصيتی 

مردمی دارد و اين تأثير زيادی در جلب نظر عامه مردم داشت.1

1. حميد كاويانی، رمز پيروزی يك رئيس جمهور؛ نگاهی به چگونگی رويارويی منابع قدرت در انتخابات هفتمين 
دوره رياست جمهوری، تهران، ذكر، 1378، ص240؛ نگارنده به هيچ رو، وجود اين خلق وخوی را در شخص خاتمی 
انكار نمی كند و معتقد اس��ت اين خصوصيت )كه در رقيب اصلی او به چشم نمی آمد(، او را به شخصيتی جذاب و 
مردمی تبديل كرد؛ اما اين واقعيت را نيز نبايد فراموش كنيم كه خاتمی نه آنچنان از س��وابق انقابی و مبارزاتی 
برخوردار بود و نه آنچنان منزلت و وجاهت سياسی داشت كه بپنداريم چنين رفتاری، بی مثال و كامًا غير عادی 
بود. ساده زيستی و مردمی بودن آنجا اهميت ويژه می يابد كه فرد از رجال سياسی درجه اول كشور به شمار آيد و 
در عين حال، قائل به وجود فاصله ای ميان خود با مردم نباشد و زيستن و همراهی با مردم را برگزيند. خاتمی در 
دوران مبارزه، يك انقابی ساده بود و در دوران پس از پيروزی انقاب اسامی نيز، باالترين سمت سياسی او، وزارت 
بود. بنابراين، خاتمی اساساً نمی توانست در چهارچوب فرهنگ رجال سياسی درجه اول كشور رفتار كند. افزون بر 
اين، متأسفانه اين نوع رفتار و منش خاتمی در دوران پس از رياست جمهوری، به شدت تغيير كرد و او با توده های 

مردم و مطالبات و نحوه زيست آنها فاصله يافت. 
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پنجم؛ افكار و ايده ها. نظرياتي از قبيل آزادي بيان،1 جامعه مدني،2 توس��عه سياسي، 
حقوق شهروندی، جوان گرايي و بها دادن به نس��ل جوان، تحمل مخالف، دموكراسي،3 
تكثرگرايي،4 قانون مداري و... براي قش��رهايی مانند روشنفكران، دانشجويان، جوانان، 
زنان و همه كسانی كه در ساليان گذشته از آرا و افكار ليبراليستی تأثير پذيرفته بودند 

جذاب به نظر مي رسيد. 
ششم؛ شخصيت فكري و فرهنگي. در كارنامه عملكرد خاتمي، تصدي وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسامي، رياس��ت كتابخانه ملي ايران و تأليف كتاب و مقاله به ثبت رسيده بود 
كه نسبت به چهره های سياسی، بيشتر مي توانست نظر مساعد دانشگاهيان و گروه های 

مدرن را جلب نمايد.
خاتمی توانست با برخی از قشرها و طبقات اجتماعی، پيوند فكری و عاطفی نزديكی 
برقرار كند. او به  ويژه به »جوانان« و »زنان« بس��يار می پرداخت و بر مطالبات آنها پای 
می فشرد و وعده های انتخاباتی بسياری به آنها می داد. او »دانشجويان« را نيز به عنوان 
يكی از گروه های هدف خود برگزيده بود و ش��گردهای تبليغاتی خاصی را در برقراری 
ارتباط صميمی و دوس��تانه با آنها به كار می گرفت؛ به عنوان مث��ال، می توان به رفتار 

خاتمی در يكی از نشست های انتخاباتی كه در دانشگاه برگزار شد، اشاره كرد: 
خاتمی در ابتدای آن مراس��م، از نشستن بر روی جايگاهی كه برای او 
در نظر گرفته بودند و در برابر آن دسته گل بزرگی نيز قرار داده بودند، 
خودداری كرد و از مجری خواست تا به جای او، در پشت تريبون ساده ای 
بايستد و با دانش��جويان صحبت كند. خاتمی در ابتدای سخن، خطاب 
به جمع باش��كوه دانش��جويان حاضر در مقابل خود گفت: »من خود را 
همچنان يك دانشجو می دانم؛ از ش��ما می خواهم كه مرا به عنوان يك 
دانشجو در جمع خود بپذيريد.« اين اظهارات، موجی از ابراز احساسات 
پرشور و وصف ناشدنی را در ميان دانشجويان برانگيخت. خاتمی به خوبی 

با رموز برقراری پيوند با مخاطبان خود آشنا بود.5 
عاوه بر اين، اصاح طلبان سناريوهايی را برای راه اندازی جنگ روانی به نفع خاتمی و بر 

1. Freedom of expression
2. Civil society
3. Democracy
4. Pluralism

5. حميد كاويانی، همان، ص225-226. 
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ضد نامزد رقيب، به راه انداختند كه بسيار حساب شده و سنجيده بود. محمدرضا تاجيك، 
رئيس مركز بررسی های استراتژيك رياس��ت جمهوری در دولت خاتمی، به بيست ودو 

مورد از آنها اشاره كرده است.1 
7. هم گرايي گروه ها و احزاب سياسي متعدد 

نمي توان نقش گروه ها و احزاب سياسي را در هدايت و خط دهي به افكار عمومي انكار 
كرد. در هفتمين انتخابات رياست جمهوري در س��ال 1376، گروه ها و احزاب سياسي 

گوناگوني به دفاع از خاتمي پرداختند كه مهم ترين آنها عبارت بودند از:
يكم؛ »مجمع روحانيون مبارز« در آبان ماه سال 1375، از خاتمي حمايت كرد. خاتمي 

خود يكی از اعضای شورای مركزی اين تشكل سياسي بود.
دوم؛ »دفتر تحكيم وحدت«، انجمن هاي اسامي دانشجويان را در تمام دانشگاه هاي 

كشور، به نفع خاتمي بسيج كرد.
سوم؛ »سازمان مجاهدين انقاب اسامي«2 در اسفند سال 1375 به خاتمي روي  آورد. 
چهارم؛ »كارگزاران س��ازندگي«3 پس از آنكه جريان راست سنتي از آن فاصله گرفت 
راست مدرن خوانده ش��د و در فروردين س��ال 1376، خاتمي را به عنوان نامزد مورد 

1. محمدرضا تاجيك، همان، ص89-92. 
2. »سازمان مجاهدين انقاب اسامی« از سال 1370 با نيروهای سياسی گزينش شده و خاص، دوباره به عرصه 
سياسی كشور پانهاد و توانست به يكی از قطب ها و كانون های تصميم سازی در جناح چپ تبديل شود. اين سازمان 
در مقطع پيش از دوم خرداد، بنا به مناسبت ها و اقتضائات گوناگون، بيانيه صادر می كرد و به اين واسطه، ديدگاه های 
رقيب، ديدگاه حاكم و غالب را مطرح می نمود. از مهرماه سال 1373، هفته نامه عصر ما از سوی اين حزب منتشر 
شد كه دربردارنده تحليل ها و برداشت های نيروهای فكری و سياسی اين تشكل بود. اين هفته نامه تا پايان دوران 
حاكميت اصاح طلبان منتشر می شد. چهره های اصلی اين سازمان عبارت بودند از: محمد سامتی، بهزاد نبوی، 

مصطفی تاج زاده، فيض اهلل عرب سرخی، هاشم آقاجری و محسن آرمين. 
3. در آستانه انتخابات پنجمين دوره مجلس شورای اسامی در سال 1374، ش��انزده تن از وزيران، معاونان و 
نزديكان هاشمی رفس��نجانی، بيانيه ای را صادر و اعام كردند كه با عنوان »خدمتگزاران سازندگی« در انتخابات 
مجلس شركت خواهند كرد. غامحسين كرباسچی، محمد هاش��می، محمد نجفی، عطاءاهلل مهاجرانی، محسن 
نوربخش، بيژن زنگنه و محمد غرضی، از جمله چهره های سرشناسی بودند كه اين بيانيه را امضا كردند. اين اقدام 
به معنی اولين گام جدی اين جريان در راستای فاصله گيری از جناح راست و به خصوص، »جامعه روحانيت مبارز« 
بود. در اين حال، مداخله »قوه مجريه« در روند انتخابات »قوه مقننه« با مخالفت مقام معظم رهبری روبه رو شد. به 
اين ترتيب، وزرای دولت سازندگی از اين تشكل جديد كناره گيری كردند و جمع اوليه به يك جمع »شش نفری« 
تبديل شد. اين افراد با صدور بيانيه ديگری، خود را »جمعی از كارگزاران سازندگی« معرفی كردند و وارد فضای 
رقابت های انتخاباتی شدند. در ادبيات سياسی اصاح طلبان، اين تشكل نوظهور و متنفذ، »راست  مدرن« خوانده 
شد كه در مقابل »راست سنتی« قرار داش��ت. به اين ترتيب، در انتخابات پنجمين دوره مجلس شورای اسامی 
كه در اسفندماه سال 1374 برگزار شد، سه جريان سياسی اصلی كشور حضور يافتند: جامعه روحانيت مبارز )و 
تشكل های ديگر جناح راست(، ائتاف گروه های خط امام )تشكل های چپ با محوريت مجمع روحانيون مبارز( و 
كارگزاران سازندگی )نيروهای سياسی هوادار هاشمی رفسنجانی( و در نهايت، انتخابات به نفع جريان اول تمام 

شد و افكار عمومی، چندان به دو جريان ديگر روی خوش نشان ندادند. 
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نظر خود معرفي ك��رد. اين حزب به عمده ترين پش��تيبان مال��ي هزينه هاي تبليغاتي 
اصاح طلبان در اي��ن انتخابات تبديل گردي��د. يكی از اعضای ش��ورای مركزی حزب 

كارگزاران می گويد: 
وقتی ما ]در اسفند سال 1375[ خدمت آقای هاشمی رسيديم، ايشان 
گفتند: من فكر می كنم اگر قرار است ش��ما وارد عرصه انتخابات شويد 
]...[، چاره ای جز حمايت از آقای خاتمی نداريد؛ چون گزينه های ديگر 

با مشی فكری شما قابل توجيه نيست.1 
البته شرايط به گونه اي بود كه جناح چپ به اميد پيروزي در انتخابات به ميدان نيامده 

بود،2 بلكه دو هدف را دنبال می كرد:
الف. كسب چهار تا پنج ميليون رأی برای چانه زنی با جناح مقابل و وزن يابی سياسی 

در كشور؛
ب. بهره برداری از فضای سياس��ی باز، هنگام انتخابات به منظور بسط دادن گفتمان 

ليبراليستی3 در سطح توده های مردم.
يكی از اصاح طلبان در اين باره می گويد:

در آن زمان، نه آقاي خاتمي و نه ما اين تصور را نداشتيم كه در خصوص 
يك دولت اصاح طلب كه قرار است بر سر كار بيايد، صحبت كنيم. اصًا 
تصور اين بود كه چون فض��اي انتخاباتي هميش��ه محملي براي طرح 
ديدگاه هايي است كه در شرايط ديگر، طرح آنها دشوار است، بايد از اين 
فرصت استفاده كرد و اين مفاهيم دموكراتيك و جامعه مدني و آزادي 
مطبوعات و انتخابات آزاد را بسط داد و به گوش نخبگان و مردم رساند. 
اين جمله تقريباً بر س��ر زبان همه ما بود كه »نهايتاً چهار ميليون رأي 
مي آوريم« و مي گفتيم كه مبتني بر اين وزن اجتماعي، مي توانيم بگوييم 
كه نمي شود ما را ناديده گرفت و حذف كرد. ذهنيت ما اين بود. كسي فكر 

نمي كرد كه آقاي خاتمي بيست ميليون رأي مي آورد.4 
حجاريان نيز تأكيد می كند كه هدف جناح چپ از حضور در انتخابات، »بازسازی جناح 
چپ« بود، نه »بازگشت به قدرت سياسی«؛ چراكه تحليل گران اين جريان سياسی تصور 

1. محمدعلی نجفی، همان، ص121. 
2. عمادالدين باقي، جنبش اصاحات دموكراتيك ايران، تهران، سرايی، 1383، ص324. 

3. Liberal discourse   
4. عمادالدين باقي، تراژدی دموكراسی در ايران؛ بازخوانی قتل های زنجيره ای، همان، ص16. 
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نمی كردن��د كه از پايگاه اجتماعی گس��ترده ای 
برخوردار باشند كه بتوانند با جناح راست رقابت 

نمايند:
]ما[ به دنبال اي��ن نبوديم كه 
به قدرت بازگردي��م، ]بلكه[ به 
دنبال اين بوديم كه چپ سابق 
را بازسازی كنيم و بعدش حزب 
تشكيل بدهيم. فكر نمی كرديم 
رأی بياوريم. ب��رآورد ما اين بود 
كه ش��ش، هفت ميلي��ون رأی 

می آوريم و معلوم می ش��ود پايگاه ]اجتماعی[ ما چقدر است. بعد از آن 
هم حزب راه می اندازيم. خودمان تقسيم بندی كرديم كه چه كسی چه 
كاری را انجام بدهد. آقای خاتمی، خودش از ارش��اد برای نشريه آيين 

امتياز گرفت.1 
محمد سامتی، دبير كل سازمان مجاهدين انقاب اسامی، نيز می گويد: 

ما در آن زم��ان، هيچ اميدی به پي��روزی آقای خاتم��ی در انتخابات 
نداش��تيم، ولی مطمئن بوديم كه حداقل حدود هف��ت ميليون رأی به 
دست خواهيم آورد و جناح راست س��نتی، حداكثر با كسب نه ميليون 

رأی، پيروز خواهد شد.2 
دو نامزد اصلی در انتخابات رياست جمهوری س��ال 1376، دو نسبت كامًا متفاوت با 
»وضعيت موجود« داشتند. علی اكبر ناطق نوری در موقعيت سياسی تثبيت و نمايندگی 
»وضعيت موجود« قرار داشت، حال آنكه محمد خاتمی خود را منتقد و مخالف »وضعيت 
موجود« نشان می داد و از ضرورت اصاح و دگرگونی سخن می گفت. گفتمان ناطق نوری 
تا حدود زيادی در امتداد گفتمان هاشمی رفس��نجانی كه مقبوليت اجتماعی وسيعی 
نداش��ت بود، اما گفتمان خاتمی يك گفتمان »نو« و »ويژه« بود كه به خوبی بر ش��انه 
ضعف ها و نقص های »وضعيت موجود« نشسته بود و ادعا می شد كه قصد عبور از آنها را 
دارد. روشن اس��ت كه با وجود پايگاه اجتماعی بسيار محدود گفتمان دولت سازندگی، 

1. سعيد حجاريان، »سوته دالن گرد هم آمدند«، همان، ص60.
2. حميد كاويانی، همان، ص110. 

در طول دهه شصت، گفتمان امام 
خمينی)ره( در ساحت »فرهنگ« 
به طور كلی و »دین فهمی« به طور 
خاص، بر جامعه حكم فرما و مسلط 
بود. این نوع نگرش ایدئولوژیک 
برخاسته از اسالم اصيل، تعابير 
مشخص و مصطلحی داشت كه از 
آن جمله می توان به »انسان مكتبی«، 
»انسان متعهد«، »مكتب اسالم«، 
»اسالم ناب محمدی« و... اشاره كرد
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نمی توان انتظار داشت شخصی كه خود را در همان راستا و امتداد، تعريف كرده است، 
توجه افكار عمومی را به س��وی خود معطوف س��ازد.1 جهت گيری و سياست اقتصادی 
دولت س��ازندگی، حداقل در س��ال های پايانی اين دولت، مخالفت ه��ا و اعتراض های 
وس��يعی را در برخی از مناطق كش��ور ش��كل داده بود. افزون بر اين، محدوديت های 
سياسی گسترده در اين دولت، بسياری از طبقات اجتماعی را ناراضی كرده بود. از اين 
رو، تشخيص اينكه آرای مردم به سمت چه گفتمانی س��رازير خواهد شد، آنچنان هم 
دور از ذهن و غيرمنتظره نبود. بر همين اساس است كه برخی از تحليل گران سياسی و 
اجتماعی بر اين باور هستند كه رأی به »گفتمان اصاحات«، يك »نه« صريح و قاطع به 

»گفتمان سازندگی« بود.

جمع بندی 
دهه اول انقاب، دهه ای ب��ود كه در آن نوع نگاه و تلقی ام��ام خمينی)ره( به گفتمان 
مسلط بر جامعه تبديل شده و شخص يا جريانی، به هيچ  رو، جسارت صف آرايی مقابل 
ايش��ان را در خود نمی يافت. نفوذ عميق اجتماعی و معنوی ايشان در ذهنيت و قلوب 
توده های مردم آنچنان، وسيع و مثال زدنی بود كه در عرض يا مقابل ايشان، كسی را توان 
و توشه ايستادن نبود. همين امر س��بب می گرديد تا ايده ها و انديشه های امام راحل به 
عنوان خط اصلی و بی بديل انقاب و نظام و جامعه قلمداد ش��ود و تخطی از آن، تحمل 
نگردد. در همين چهارچوب بايد گفت در طول دهه ش��صت، گفتمان امام خمينی)ره( 
در س��احت »فرهنگ« به طور كلی و »دين فهمی« به طور خ��اص، بر جامعه حكم فرما 
و مس��لط بود. اين نوع نگرش ايدئولوژيك برخاسته از اس��ام اصيل، تعابير مشخص و 
مصطلحی داشت كه از آن جمله می توان به »انسان مكتبی«، »انسان متعهد«، »مكتب 
اسام«، »اسام ناب محمدی« و... اشاره كرد. چنين تعابيری، داللت بر اين معنا دارد كه 
اوالً فهم و درك حقيقت اسام، ممكن و بلكه محقق است، ثانياً انسان و جامعه هم سو با 

1. گفتنی ست برخاف برخی شايعات ناروا، در اين انتخابات )و به طور كلی در هيچ كدام از انتخابات(، مقام معظم 
رهبری از هيچ يك از نامزدها حمايت نكردند و فرآيند انتخابات را به توده های مردم و روند طبيعی جامعه واگذار 

نمودند. حجاريان در همان زمان تصريح كرد: 
در اين انتخابات، از ناحيه ]جناح[ راس��ت اين تاش صورت گرفت كه- با همان تمهيدات 
كشيدن پای رهبری به وسط مبارزات انتخاباتی و اعام اينكه ايشان به كانديدای خاصی تمايل 
دارند- آقای خاتمی، رقيب آقای ناطق نباشد. اما رهبری به هر حال، با فاصله گرفتن از حكومت 
و گره نزدن خود به يكی از جناح ها، توانست از اين مناقشه ها فاصله بگيرد و حرف شان اين بود 
كه من سی ميليون رأی می خواستم. )س��عيد حجاريان، »تاقی جمهوريت و مشروطيت«، 

همان، ص65.( 
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چنين تفسير و تلقی ای، انسان و جامعه برتر و آرمانی است. روشن است كه اين گفتمان 
هيچ گونه نسبتی با گونه های مختلف كثرت گرايی سكوالريستی و غربی ندارد و آنها را 
برنمی تابد، بلكه از نوعی وحدت گرايی و هم گرايی در ذيل تلقی خاصی از اس��ام دفاع 

می كند و برای آن رسميت و حجيت و حقانيت قائل است.
در سال های پايانی دهه شصت و پس از رحلت بنيانگذار انقاب اسامی، روشنفكری 
سكوالر كه به صورت عمده در حلقه »كيان« جای داشت و ماهنامه كيان را به پايگاهی 
برای نش��ر افكار و ايده های خويش تبديل كرده بود، فضای اجتماعی و بس��تر سياسی 
را برای مطرح س��اختن مكنونات و ناگفته های خويش مساعد انگاش��ت و به تدريج، از 
اليه های عميق و زيرين ش��خصيت نظری و فكری خود پرده برداش��ت. در نخس��تين 
گام، عبدالكريم س��روش- كه از جمله چهره های محوری و كلي��دی حلقه »كيان« به 
شمار می آمد- در سلسله مقاالتی با عنوان »قبض و بسط تئوريك شريعت«- »معرفت 
دينی« را به صورت كامل به ورطه »نس��بيت« افكند و آن را مقول��ه ای متأثر از احوال 
معرفتی دين فهمان و اوضاع زمانه تصوير كرد. بر اين اس��اس، انباشته ها و اندوخته های 
ايدئولوژيك دهه شصت، يكباره و جملگی از اعتبار و وزانت ساقط شدند و به معرفتی در 
عرض ساير معارف تبديل شدند. تئوری »واليت فقيه« و »اسام ناب محمدی« و ديگر 
مضامينی از اين دست، بافته های آرمانی و تخيلی دهه شصت و ناشی از هيجانات انقابی 
قلمداد ش��دند و حقانيت مطلق آنها در اين امتداد، رنگ تردي��د پذيرفت. بدين ترتيب، 
»نسبيت گرايی معرفتی« ساخته و پرداخته شده از سوی سروش و ديگر همراهان او در 
حلقه »كيان«، به »نسبيت گرايی ارزش��ی« انجاميد و هنجارها و ارزش ها و معيارهای 

دينی را به چالش كشيد.  
تبديل ش��دن اس��تراتژی »تهاجم نظامی« به »تهاجم فرهنگی« در سال های پايانی 
دهه ش��صت معنايی جز اين نداش��ت كه براندازی انقاب اس��امی، از طريق استحاله 
درونی آن ممكن و مقدور اس��ت و برای اس��تحاله درونی آن نيز، راهكاری جز تخريب 
بنيادهای نظری و ايدئولوژيك آن وجود ندارد. اين عملي��ات تخريبی، با مقاله »قبض 
و بسط تئوريك ش��ريعت« آغاز ش��د و به تدريج، وسعت و گس��ترش يافت. به راستی، 
سروش نقطه كانونی ای را برگزيده بود: با متزلزل ساختن »معرفت دينی« و افكندن آن 
به ورطه نسبيت، تئوری واليت فقيه و نظام جمهوری اسامی و ارزش های توصيه شده 
از سوی امام خمينی)ره(، به مقوالتی مش��كوك و خدشه پذير تبديل می شوند كه تنها 
قرائتی از ميان قرائت های متكثر و گوناگون به ش��مار می آيند. از اين رو، اتصاف آنها به 
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»قداست«، افسانه ای بيش نيست. با فرو افتادن 
دين و حكومت دينی در مرداب نس��بيت، تكثر 
معرفتی و ارزش��ی و دينی، موجه و معقول جلوه 
خواهد كرد و همه مقدس��ات پيش��ين، هويتی 

سيال و رنگ پذير می يابند. 
عمل گراي��ی »دول��ت س��ازندگی« در زمينه 
»توس��عه اقتص��ادی«، مس��ير روش��نفكران 
س��كوالر را هموارتر س��اخت. دولت سازندگی 
با به كارگيری نيروهای تكنوك��راِت بی اعتنا به 
ارزش ها و مجذوب اقتصاد ليبرال سرمايه داری، 
شعارهای امام خمينی)ره( و خط اصيل انقاب و 
ارزش های برآمده از هشت سال جنگ تحميلی 
را، به بايگانی تاريخ انقاب س��پردند و از ش��روع ش��دن دوران تازه و متفاوتی از حيات 
انقاب س��خن گفتند كه در آن، رشد و توس��عه اقتصادی اصالت داش��ت. بر پايه تلقی 
سياست گذاران و تصميم سازان دولت سازندگی، ارزش های دينی بايد با قرائتی عرضه 
و معنا می ش��دند كه هيچ گونه تصادمی با »توس��عه غربی« نداش��ته و حتی در صورت 
امكان، آن را تجويز و توصيه می كردند. در اينجا، تفاس��ير راس��تين از اس��ام با تعبير 
»افراطی گری« طرد و نفی گرديد و به برداشت ليبراليستی از اسام، عنوان »اعتدال« و 
»اعتدال گرايی« اطاق شد. با استقرار »دولت اصاحات«، ليبراليسم معرفتی و ارزشی 
با صورتی عريان و غليظ پا به جامعه ايران و حاكميت سياس��ی نه��اد. در واقع، راهبرد 
ايدئولوژيك دولت اصاحات در امتداد دولت سازندگی قرار داشت و تنها تفاوت عمده 
اين دو با يكديگر، به غلظت و وضوح بيش��تر نفوذ انديش��ه های ليبراليس��تی در دولت 
اصاحات بازمی گشت. در همين مقطع، ايده پلوراليسم دينی به صورت گسترده مطرح 
گرديد و دول��ت در همراهی با نيروهای فك��ری و اجتماعی س��كوالر، تمام زمينه های 
ساختاری و سياسی را برای نشر و تثبيت اين ايده فراهم نمود. به اين ترتيب، ليبراليسم 
معرفتی و ارزشی به گفتمان مسلط و غالب تبديل شد. تصور چنين چرخش گسترده ای 
در طول يك دهه، بسيار دشوار بود، اما واقعيت جامعه ايران حاكی از اين بود كه مبانی 
تئوريزه شده در حلقه كيان، اكنون به عرصه حيات اجتماعی و حاكميت سياسی راه يافته 

و در دستور كار دولت مردان قرار گرفته است. 

تبدیل شدن استراتژی »تهاجم 
نظامی« به »تهاجم فرهنگی« در 
سال های پایانی دهه شصت معنایی 
جز این نداشت كه براندازی انقالب 
اسالمی، از طریق استحاله درونی 
آن ممكن و مقدور است و برای 
استحاله درونی آن نيز، راهكاری 
نيادهای نظری و  جز تخریب ب
ایدئولوژیک آن وجود ندارد. این 
عمليات تخریبی، با مقاله »قبض و 
بسط تئوریک شریعت« آغاز شد و 
به تدریج، وسعت و گسترش یافت
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پنجاه و هشت سال تبه كاری، خيانت و غارت
بخش اول :»تأمالتی پيرامون بنياد پهلوی و فساد مالی رژيم شاه«

سيد محمدجواد قربی
دكتر فرهاد سهامی

به روزگار رضا هر كه را كه من ديدم          هزار مرتبه فرياد نارضايی بود
فرخی يزدی 

مقدمه
عامل اصلی اعتراضات مردمی و ب��زرگان دينی چه در عصر قاج��ار و چه در حكومت 
رضاخان و پهلوی دوم، ساختار استبدادی و فساد مالی، به همراه اختناق و مفاسد اخاقی 
بود. بحران های اقتصادی به وجود آمده در تاريخ گذشته ايران، ناشی از فساد طبقه حاكم، 
چپاول ثروت های ملی و عمومی و همچنين وجود مقامات بلندپايه حكومتی فاسد بوده 

است.1 صاحب نظران خارجی و انديشمندان بسياری بر اين مطلب تأكيد دارند.2 

1. مهدی رهبری، اقتصاد و انقاب اسامی ايران، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1379، ص291.
2. نيكی آر. كدی، ريشه های انقاب ايران، ترجمه عبدالرحيم گواهی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسامی، 1375، 
ص75؛ سايروس ونس و برژينسكی، توطئه در ايران، ترجمه محمود مشرقی، تهران، هفته، 1362؛ فرد هاليدی، 

ديكتاتوری و توسعه سرمايه داری در ايران، ترجمه فضل اهلل نيك آيين، تهران، اميركبير، 1358.
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فساد و رشوه خواری مقامات و اعضای خاندان سلطنتی به شدت با ارزش ها و عادت های 
اجتماعی طبقات متوسط و پايين جامعه سنتی ايران در تعارض بود كه منجر به همين 
دوگانگی شديد طبقاتی گرديد. به عنوان مثال، ملت ايران در سال های 1352 تا 1354، 
از خود شاه شنيده بودند كه درآمدهای نفتی كشور سه يا چهار برابر شده است. بر همين 
اساس آنان سؤال می كردند كه چرا دچار فقر و بحران اقتصادی شده اند و آن همه ثروت 
به يك باره چه شد و كجا رفت؟ از آن جا كه رشوه خواری و فساد مالی خاندان سلطنتی، 
بر همگان آش��كار بود، جامعه آگاه ايران با ديده ترديد و انزجار ب��ه رژيم نگاه می كرد و 
اين وضعيت برای آنان تحمل ناپذير بود. بنياد پهلوی نيز ب��ه عنوان بزرگ ترين قدرت 
اقتصادی كشور و در عين حال وابسته به خانواده شاه اين حس را تشديد می كرد. هر چند 
محمدرضا شاه سعی داشت با تبليغات گسترده، بنياد پهلوی را به عنوان يك نهاد خيريه 
معرفی كند اما سوء استفاده های گسترده اين نهاد و افشای آن توسط نيروهای انقابی، 

چهره اين بنياد را در نزد مردم به شدت مخدوش ساخت. 
در سراسر حكومت پهلوی آنچه اغلب به چشم می آيد، تمايل دربار به كسب قدرت و 
گسترش آن حتی به بهای نقض قانون اساسی مش��روطيت و دخالت در تمامی شئون 
زندگانی ايرانيان بود. در دهه آغازين حكومت محمدرضا پهلوی يكی از ابزارهای دربار 
برای مداخله در امور داخلی و حتی گاهی امور خارجی، س��ازمانی بود به نام س��ازمان 
اماك و مستغات پهلوی كه ظاهراً برای امور خيريه تأسيس شده بود تا نشانگر سخاوت 
و نوع دوستی دربار پهلوی باش��د. اما اين نهاد در حقيقت پوششی بود كه اموال، اماك 
و مستغات غصبی رضاشاه را به نام وقفی بودن از ماليات و پس گرفته شدن آن توسط 
صاحبان حقيقی اين اموال حفظ می كرد. اين سازمان در سال 1337خورشيدی به بنياد 
پهلوی تغيير نام داد و با گسترش فعاليت خود وارد داد و ستدهای اقتصادی، فعاليت های 
فرهنگی و... شد تا با گسترش قدرت مالی به وظيفه اصلی خود كه پشتيبانی از حاميان 

و طرفداران رژيم بود بپردازد.
چگونگی گرد آمدن س��رمايه اوليه و كاركردهای دوگانه آن س��ازمان و نقشی كه اين 
سازمان در بدبينی مردم و نهايتاً فروپاشی رژيم ايفا كرد مسئله ای است كه اين پژوهش 
در صدد بررسی و تحليل آن است. با عنايت به فقدان پژوهش��ی متين و استوار در اين 
موضوع، پژوهش حاضر در نظر دارد تا با كنكاشی علمی و مستند برخی از ابعاد ناشناخته 

اين موضوع را مورد كاوش قرار دهد.
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ضرورت و اهميت موضوع 
فعاليت های بني��اد پهلوی به عنوان يك نه��اد اقتصادی نيرومن��د و مصون از نظارت 
قوای س��ه گانه رژيم، اهميت و جايگاه اين نهاد را نشان می دهد. با توجه به فعاليت های 
اقتصادی و تج��اری، اين بنياد در ام��ور فرهنگی واكنش منتق��دان حكومت پهلوی را 
برمی انگيخت. چنانكه بسياری از انقابيون، فارغ از هر گونه مسائل عقيدتی خود عليه 
آن، موضع گيری هايی اتخاذ، و اين سازمان را نمونه كامل فساد در رژيم معرفی نمودند؛ 
از آنجايی كه اين بنياد مس��تقيماً وابسته به شخص ش��اه بود مخالفان حكومت پهلوی 
فعاليت های اين بنياد را به مثابه اقدامات و فساد شخص شاه تلقی و در مبارزات شان بر 

آن تكيه می كردند. همين مسئله خود بيانگر اهميت اين پژوهش است.
مهم ترين پرسش اصلی اين پژوهش آن است كه بنياد پهلوی چه فعاليت های اقتصادی 
و فرهنگی ای انجام داده و موضع نيروهای انقابی و ضدرژيم درباره اقدامات بنياد پهلوی 
چه بود؟ در كنار اين سؤال اصلی سؤاالت فرعی ديگری نيز وجود دارد كه پاسخ به آنها 
در روش��ن كردن نقش بنياد پهلوی در تبه كاری و غارت ثروت مل��ی در رژيم پهلوی را 

مشخص می سازد. از جمله: 
1. بنياد پهلوی چرا و چگونه تأسيس شد؟

2. فعاليت های جاری اين بنياد، چه تأثيری در نارضايتی مردم از عملكرد رژيم پهلوی 
داشت؟

3. عمده ترين رويكردهای فرهنگی و سياسی بنياد پهلوی چه بود؟ 
4. عملكرد بنياد پهلوی چه واكنش هايی را در بين گروه هاي انقابي برانگيخت؟

آنچه غير قابل ترديد و پيش فرض اصلی اين پژوهش اس��ت آن است كه بنياد پهلوی 
به عنوان يك نهاد وابسته به سلطنت در راستای اهداف رژيم و در خدمت منويات دربار 

پهلوی عمل می كرد و به عاوه نقش حامی پرور برای رژيم را بر عهده داشت.
اگر چه در ظاهر بنياد پهلوی يك س��ازمان غيرانتفاعی خيريه ب��ود كه از وقف بخش 
بزرگی از اموال رضاشاه، محمدرضاش��اه و ديگر اعضای خاندان پهلوی در سال 1337 
تشكيل شد اما در باطن اين بنياد از مهم ترين بنيادهای اقتصادی و فرهنگی دربار پهلوی 
به ش��مار می آمد كه نقش ويژه ای را در گردآوری ثروت و بذل و بخش��ش های خانواده 
سلطنتی برای كسب اعتبار در نزد صاحبان قدرت در خارج از ايران و پرداخت رشوه های 
كان و كمك های انتخاباتی و غيره به سياست مداران، روزنامه نگاران، صاحبان صنايع، 
بانك داران و س��ردمداران دولت ها ايفا می كرد. ما در اي��ن پژوهش تاش خواهيم كرد 
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فرآيند ش��كل گيری اين بنياد و كارويژه های آن را در رژيم مش��روطه سلطنتی تبيين 
نماييم.

رضاشاه و ولع سيری ناپذیر او در کسب ثروت و دست درازی به اموال مردم 
كودتای سياه در سال 1299 خورش��يدی و متعاقب آن غصب سلطنت و تاج گذاری 
رضاخان را می توان آغ��از دوران جديد تاريخ معاصر ايران دانس��ت. حكومت قاجار كه 
بيش از يك قرن دوام آورده بود با وقوع انقاب مشروطيت به جای رسيدن به حكومت 
دموكراتيك به حكومت هرج و مرج و نابسامانی تبديل شد. ناآرامی، سركشی و راهزنی 
فزآينده در مرزها، در ميان عشاير و در استان ها جريان داشت. وقوع جنگ جهانی اول و 
همسايگی ايران با كشورهای متخاصم روسيه و عثمانی وضع را بدتر كرد. در بسياری از 
نقاط كشور طغيان به پا شده بود و حكومت مركزی نيز فاقد هر گونه قدرت و ابزارهای 

الزم برای اداره كشور بود.
در حقيقت، قبل از آن كه رضاشاه به تخت سلطنت برسد يك آريستوكراسی در ايران به 
وجود آمده بود كه در واقع حكومت را به دست داشت. اين آريستوكراسی با تغيير اوضاع 
اجتماعی ايران و تغيير طرز حكومت نمی توانست موافق باشد زيرا در آن صورت مزايايی 
را كه در گذر زمان به دست آورده بود از دست می داد. آن آريستوكراسی ثابت كرده بود 
كه از عهده اداره كردن امور مملكت بر نمی آيد و فقط گاهی عده ای رجل وطن پرس��ت 
پيدا می شدند كه به واسطه عاقه به مملكت و شرافتمندی خودشان مملكت را از زوال 
نجات می دادند تا مگر روزنه اميدی باز شود. كودتای 1299 در بحبوحه اين تاطم افكار 
عليه آريستوكراسی موجود به وجود آمد و به همين جهت كودتاگران در اولين روز كودتا 
اعيان و اشراف و رجال سياس��ی را به زندان انداختند تا افكار عمومی را پشتيبان كودتا 
قرار دهند و از قضا دستگيری اين رجال و طبقه ممتازه آن روز نه فقط اثر سوء در مردم 

نكرد بلكه مطابق با افكار عمومی درآمد.1 
علت اينكه با بودن آن همه رجال و اعيان سابقه دار و در ميان يك كشوری كه سال ها 
با حكومت آريستوكراسی مأنوس بود يك مرتبه رضاخان سرتيپ قزاق توانست عرض 
اندام و نظر عمومی را جلب و خود را به ملت نزديك كند تا حدی ناش��ی از نظر بغض و 
خصومتی بود كه اكثريت مردم نسبت به آريستوكراسی آن روز داشتند و می خواستند 
خود را از دست آن طبقه ممتازه خاص كنند و به دامان ديگری بيندازند تا شايد تغييری 

1. ارسان خلعتبری، آريستوكراسی در ايران، تهران، بنگاه آذر، 1324، ص13.
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در اوضاع پديدار شود.1 و افزون بر اين، دوره بحرانی و پرآشوب منتهی به كودتای 1299 
و تاش رضاخان در راه اس��تقرار امنيت او را در جايگاه ممت��ازی قرار می داد و به تعبير 
كاتوزيان »مش��روعيت يك فرمانروا به توان نس��بی او در حفظ صلح، سركوب شورش 
و انجام دادن ديگر كارهای اجتماعی بس��تگی داش��ت. توانايی به دست گرفتن قدرت 
و نگهداری آن بزرگ ترين نش��انه مش��روعيت بود.«2 بدين ترتي��ب رضاخان كه فردی 
بی سواد، گمنام، محروم و از طبقات پايين جامعه بود با بهره گيری از فرصتی كه در اين 
هرج و مرج و متعاقب آن در پی ايفای نقش در كودتای انگليسی 1299، برای وی پديد 
آمد به سرعت پيشرفت كرد، پس از وقوع كودتا، وارد صحنه سياسی كشور شد و از رده 
يك افس��ر ميان رتبه قزاق به مقام وزارت جنگ نايل گرديد. رضاخان كه تا قبل از وقوع 
اين كودتا، با سختی و مش��قت و پس از مدت ها خانه به دوش��ی و تن دادن به كارهای 
پست، صاحب مسكنی در محله سنگلج تهران شده بود،3 با قرار گرفتن در جمع اشراف و 
معاريف صاحب نفوذ، و با سود جستن از مقام و موقعيت خود به عنوان وزير جنگ و ناجی 
كشور از آشوبی فراگير، بر آن شد تا او نيز از اين خوان يغما بی بهره نماند. البته نمی توان 
كتمان كرد كه در آن روزها، معيار اصلی عضويت در نخبگان سياسی ايران ثروت بود و 

عملی ترين روش انباشت سرمايه، خريد مقام و قدرت سياسی، مالكيت زمين بود. 
آنچه در ايران ثروت ملی محس��وب می گرديد، تقريباً به تمامی از توليد كش��اورزی و 
گله داری به دست می آمد. زمين موجب سهم داش��تن در ثروت می شد؛ يعنی سهم از 
زمين يا از غله يا پشم و اجاره از اجاره دار.4 زمانی كه رضاخان امور ايران را به دست گرفت 
چهره ای ساده و معصوم از خود ارايه داد و به نظر می رسد كه يكی از داليلی كه توانست 
بدون هر گونه رقيب سرس��ختی زمام امور را به دس��ت گيرد، مجذوب شدن قشرهای 

مختلف جامعه نسبت به او بود.5 با اين همه رضاخان كه در اوايل كار خود مدعی بود: 
ثروت موجب نارضايتی شديد فكر می شود و نمی گذارد شخص توجه 

خود را صرف منافع عمومی كند.6 
به تحريك برخی از نزديكانش، ناگهان پرده از چه��ره انداخت و به فكر تصرف اماك 

1. همان، ص14.
2. همايون كاتوزيان، مشروعيت سياسی و پايگاه اجتماعی رضاشاه، اطاعات سياسی- اقتصادی، ش203-204، 

ص97.
3. نجفقلی پسيان و خسرو معتضد، از سوادكوه تا ژوهانس��بورگ؛ زندگی رضاشاه پهلوی، تهران، ثالث، 1377، 

ص621.
4. ماروين زونيس، روانشناسی نخبگان ايران، ترجمه سيروس صالحی و ديگران، تهران، چاپخش، 1387، ص48.
5. رضا آذری شهرضايی، اسنادی از عملكرد خاندان پهلوی، تهران، مركز اسناد و تاريخ ديپلماسی، 1381، ص2.

6. جان فوران، مقاومت شكننده، ترجمه احمد تدين، تهران، رسا، 1389، ص336.
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دولت و ملت به ثمن بخس افتاد.1 يحيی دولت آبادی، در آغار كار رضاخان ميل به تصرف 
اماك و دارايی مردم توسط او و اهداف و انگيزه و شيوه او را در اين امر به شرح زير بيان 

داشته است:
سردار س��په آرزو دارد مالك تمام اماك مازندران بش��ود و دفاين و 
خزاين از جواهر و پول و اشياء نفيس خود را كه شايد خود او هم نتواند 
حس��اب آنها را نگه دارد در آن جا جمع كند و مطمئن باش��د اگر روزی 
از اين مقام افتاد خواهد توانس��ت آن جا زندگانی اربابی كرده و دارايی 
هنگفت خود را حف��ظ كن��د و از روی اين نظر اس��تحكامات در آن جا 
می سازد... سردار سپه از قلع و قمع كردن هر كس كه در مازندران مانع 
رسيدن او به آرزوی خويش تصور كند به هر وسيله باشد دريغ نمی كند. 
پسرها را كه خطر مزاحمت شان بيشتر است از پيش بر می دارد و پدرها 

را از داغ آنها به دق می كشد و يا به خودكشی وا می دارد.2
رضاشاه هنوز پای خود را در پله اول ترقی نگذارده بود كه به درستی تشخيص داد »كه 
در جامعه ای كه اقتصاد آن بر پايه كشاورزی و نظام ارباب رعيتی استوار است زمين داری، 
خود جلوه ديگری از قدرت است«،3 و اگر می خواهد قدرت را از دست ندهد و رقبای خود 
را كه همان اعيان و اشراف می باشند را پشت س��ر بگذارد، نه تنها بايد در پی گردآوری 
ثروت باشد بلكه با كنار آمدن با بيگانگان كه شديداً در طبقات سرمايه دار و زمين خوار 
ايران نفوذ داشتند از هر فرصتی برای كاستن از قدرت و نفوذ سياسی طبقه بزرگ مالك 
استفاده كند. به همين خاطر تا پايان سلطنتش شايد به هر بهانه ای، آنان را مورد حمله 

قرار می داد.
سفارت انگليس گزارش می دهد كه شاه با عاقه شديدی كه به ثروت اندوزی داشت، 
زمين يك زمين دار عمده را به بهانه توطئه عليه دولت مصادره می كرد، روستاهای فردی 
ديگر را به دليل بی توجهی به منافع ملی ضبط می نمود.4 سياست رضاشاه اين بود كه با 
جلب برخی خانواده های طبقه باال و طرد برخی ديگر، در بين اعضای اين طبقه شكاف 
و چنددستگی پديد آورد. وی با انباش��ت ثروت و ازدواج با يك شاهزاده خانم قاجار، كه 

1. باقر عاقلی، ذكاءالملك فروغی و شهريور 1320، تهران، علمی، 1367، ص150.
2. يحيی دولت آبادی، حيات يحيی، تهران، فردوس، 1378، ج4، ص1494.

3. فرهاد رستمی، پهلوی ها؛ خاندان پهلوی به روايت اسناد، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1378، 
ج1، ص43.

4. يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقاب، ترجمه احمد گل محمدی، تهران، نی، 1389، ص171.
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زن سومش بود به طبقه باال پيوس��ت.1 البته طبقه بااليی كه خود و بنا به خواست خود 
به وجود آورده بود؛ اينان س��رمايه داران نوظهوری بودند كه از خوان نعمت رضاشاهی 

برخوردار شده و ثروت و مكنت خود را مديون وی بودند.

واکنش های عمومی نسبت به اقدامات رضاشاه
تقريباً در س��ال های اول س��لطنت رضاش��اه اذهان عمومی جامعه در برابر اقدامات 
ثروت اندوزانه او مرعوب بود و هيچ گونه واكنش آشكاری از خود نشان نداد. فقط گاهی 
صدايی مخالف در خارج از كشور به گوش می رس��يد؛ مانند ادعانامه نمادينی كه گروه 

پيكار در برلين انتشار داد و ضمن آن از رضاشاه پرسيد كه:
ما از آقای رضاخان پهلوی سؤال می كنيم؛ اگر ايشان دست درازی به 
اموال ملت ايران نكرده اند چگونه در عرض ده سال رياست و زمامداری 
خود ميليون ها وجه نقد در بانك های خارجه اندوخته و به اندازه نصف 

ايران اماك و مستغات برای خود تهيه نموده اند؟2 
در اين گونه واكنش های نادر نيز رضاشاه، زمين و زمان را به هم می دوخت تا از انتشار 
اين قبيل مطالب در ايران و حتی خارج جلوگيری كند. در داخل نيز پيداست كه كسی 
را يارای آن نبود كه بر خاف خواست پادشاه اقدامی بكند چه رسد به آنكه عليه كارهای 
او دم برآورد، زيرا همه از واكنش او آگاه و در هراس بودند. يكی از نزديكان دربار پهلوی 

درباره رفتار رضاشاه با اين دست رجال می نويسد: 
در زمان س��لطنتش كافی بود كه يكی از منس��وبين طبقه اشراف و يا 
يكی از رجل بهانه ای به دست او بدهد و مرتكب خطايی بشود؛ روی آن 
اصل كه از اين طبقه متنفر بود اش��د مجازات را برای آن شخص در نظر 

می گرفت.3
خانواده های سپهس��االر و فرمانفرماييان، صولت الدوله، س��ردار اسعد، اقبال السلطنه 
ماكويی و شايد چند خانواده ديگر كه همه آنان از بزرگ مالكان ايران بودند و هر كدام بر 
قسمت هايی از كشور مسلط بودند، اين گونه قدرت خود را از دست دادند و حتی بعضی 

از آنان از هستی ساقط شدند. 
رضاش��اه عاوه بر حذف اين رقبای سياس��ی بالقوه خطرناك، ثروت انبوه خانوادگی 

1. همان، ص186. 
2. »پنجاه سال فساد و تبهكاری خاندان پهلوی«، نشريه دنيا. 

3. اردشير زاهدی، 25 سال در كنار پادشاه، ترجمه ابوالفضل آتابای، تهران، عطايی، 1381، ص203.
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آنان را هم در اختيار گرفت و ب��ا بهره برداری از اوضاع آش��فته نهادهايی مانند مجلس 
قبل از سلطنت خود، حسابی بابت اين غصب اموال نداد. از طرف ديگر رضاشاه فرصت 
را غنيمت ش��مرد و به خريدن باغ های اطراف س��عدآباد و مزارع بومهن مشغول شد و 
سپس دو اميرلش��كر، از سران قشون جديدالتأس��يس خود را بدين مهم مأمور ساخت 
و امور اماك و قس��متی از اموال خويش را به ايشان س��پرد. اميرلشكر خدايارخان كه 
خود از مالكان بزرگ بود و اميرلش��كر كريم آقاخان كه در كارهای ساختمانی شهرتی 
بسزا يافته بود، هر دو كه از درجه سرهنگی به درجه اميرلشكری ارتقا يافتند، سال های 
متمادی، اش��تغالی جدی تر از خريدن اماك و مستغات برای پادشاه ايران نداشتند.1 
گفته می شود خود شاهزاده عبدالحسين ميرزا فرمانفرما با تقديم رايگان باغ بزرگی در 
بومهن او را به ملك داری عاقه مند ساخت.2 جالب اين كه اين رويه در مناطق مسكونی 
نيز دنبال می شد. مثًا دكان را به يك ريال، خانه را به صد دينار و ملك مزروعی را به يك 
دهم عايدات ساليانه اش با تهديد و حبس از دست صاحبانش بيرون می آورد. اغلب اين 
بيچارگان كسانی بودند كه به ضرب شاق و ش��كنجه و بر اثر زندانی شدن ناچار شدند 
اماك و مزارع خود را كه تنها ممر امرار معاش آنها بود، در مقابل چند ش��اهی و احياناً 
بدون دريافت همان چند شاهی به رؤسای اماك دربار شاه واگذار كنند.3 اين شيوه به 

نوعی ديگر در برابر دولت هم اعمال می شد؛ همه اماك مرغوب را می خواست.
روزنامه داد بعد از سقوط رضاشاه نوشت:

دولت در شهرستان گرگان 125 پارچه قريه و قصبه مهم كه اغلب آن 
قرا شش دانگی بود داشته. وزير دارايی وقت مثل اين كه از كيسه مروت 
خودش بخشش می كند و تمام اين 125 پارچه خالصه دولت را فقط و 
فقط در مقابل 75000 تومان به شاه سابق انتقال داده كه تنها سه دانگ 
قصبه مهم كردكوی و مزارع تابع��ه آن از جمله 125پارچه مورد انتقال 
بود، بيش از225000 تومان، يعنی سه برابر وجهی كه برای 125 پارچه 

داده شده ارزش داشته است.4

1. نعمت اهلل قاضی، علل سقوط حكومت رضاشاه، تهران، آثار، 1373، ص137 و 138.
2. نجفقلی پسيان و خسرو معتضد، همان، ص71؛ گذشته چراغ راه آينده است: تاريخ ايران در فاصله دو كودتا 

1332-1299، پژوهش از جامی، تهران، ققنوس،1377، ص106-107. 
3. همان، ص103؛ داد، ش15، 1327/8/7. 

4. همان، 1321/8/7. 
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راه های ثروت اندوزی رضاشاه
اس��ناد نش��ان می دهد كه بخش اعظمی از ثروت رضاش��اه از طريق دست يازيدن به 

روش های ذيل به دست آمده است:
الف. ضبط اموال مجهول المالك

رضاشاه با ضبط و مصادره اموالی كه مالكان آن مشخص نبود از طريق قانون ثبت اسناد 
به آنها، صورت قانونی می داد. يكی از بارزترين نمونه های آن پس از انعقاد قرارداد مودت 
1921 ميان ايران و حكومت جديدالتأسيس شوروی رخ داد و به موجب لغو اين قرارداد، 
برخی امتيازات دوران روسيه تزاری، طبق شرايط قرارداد بانك استقراضی روس و اموال 
و مستغات كه به انحا مختلف )به دست بانك روسی( افتاده بود- به دولت ايران واگذار 
شد. اما پس از مدتی در جزء اماك رضاخانی درآمده و به نام اماك همايونی در جرايد 

اعان ثبت آن درج شد.1
ب. دريافت پاداش و هدايا 

قبول هدايا هم از روش هايی بود كه رضاشاه با بهره گيری از آن می توانست هم بر ثروت 
خود بيفزايد و هم از وفاداری درباريان خود مطمئن ش��ود. واضح اس��ت كه بسياری از 
هديه دهندگان خواسته هايی داشتند كه می بايست انجام شود. ارتشبد فردوست در اين 
باره می نويسد كه رضاشاه بعد از دريافت اين هدايا كه عمدتاً اراضی و مستغات بود، با 

كمال ميل به همكاری با اين افراد می پرداخت. 
ايشان می گويد:

اگر می خواس��تيد رضاخان خوشحال ش��ود، درجه بدهد، مقام دهد 
يا پيشنهادی را تصويب كند، بهتر بود قبل از ش��روع، نام چند ملك را 
با مش��خصات و قيمت آن مطرح می كرديد و مطمئن بوديد كه كارتان 

انجام می شود.2
ج. سوءاستفاده از امكانات دولتی برای مقاصد شخصی 

در شكايت نامه ای كه بعد از شهريور 1320 و از سوی شهرداری تهران تنظيم شد و در 
روزنامه كوشش انتشار يافت، مشخص گرديد كه رضاشاه برای ساختن كاخ ها، هتل ها 
و وياهايی كه به طور مس��تقيم در اختيارش بود، تقريباً هيچ هزينه ای نپرداخته است 
و بلكه اكثر اين ابنيه را با امكانات دس��تگاه های دولتی، به ويژه شهرداری ساخته است. 

1. حسين مكی، تاريخ بيست ساله، تهران، علمی، 1374، ج6، ص149-158.
2. حسين فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1374، 

ص112.
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تقريباً همه اراضی مرغوب ش��هرداری تهران را نيز در اختيار خود گرفته و از اين طريق 
در شهرهای ديگر نيز او با اس��تفاده از موقعيتش به تصاحب اماك می پرداخت و مبلغ 
هنگفتی به شهرداری خسارت زد.1 به نوشته سرتيپ درخشانی هم كه مدتی در ناحيه 
گرگان و در اماك سلطنتی مأمور به خدمت بوده است رضاشاه از سوء استفاده گسترده 
از امكانات و مأمورين وزارت كش��اورزی و ارتش در آن ناحيه به نفع اداره اماك عمل 

كرده است.2
د. خريد مستغالت و امالک مزروعی پايين تر از قيمت بازار از مالكان مرعوب3

ه. تحت فشار گذاشتن مالكان از راه های گوناگون ) قطع آب و...(4
با اس��تفاده از روش ايجاد انحصار برای ثروت اندوزی، رضاش��اه اماك وس��يعی را در 
بسياری از مناطق ايران به دست آورد. او پس از اخذ زمين ها، متوجه انحصار كشاورزی در 
بيشتر نقاط ايران شد. از اين رو مثًا كشت برنج در اصفهان را رسماً و در ظاهر برای حفظ 
مردم ايران از ماالريا، اما در واقع برای حفظ برنج ش��مال از رقابت كه از آن خودش بود، 
ممنوع كرد.5 ا ماك و مس��تغات وی تا بدان جا گسترش يافت كه با داشتن اماك در 
بيش از 67 نقطه مرغوب و حاصلخيز كشور می توانست خود را بزرگ ترين و مقتدرترين 
ماك ايران و شايد كل قاره آسيا بداند.6 به هر حال ش��هرت خود او نيز در اين زمينه از 
مرزها گذشت و به جايی رسيد كه روزنامه ای فرانسوی، او را »گرگ زمين خوار« ناميد.7 
و با اس��تفاده از اداره اماك و دارايی و بهره گيری از خساست مثال زدنی8 خود توانست 
به بزرگ ترين فئودال و زمين دار ايران تبديل شود. ش��ايد آنچه رابرت گراهام خبرنگار 
امريكايی مقيم تهران، در مورد راه های كسب اماك و به صورت خاصه بيان می كند را 

بتوان بهترين توصيف از عملكرد او دانست؛ رشوه گيری، غصب و توقيف.9
به تعبير يكی از نمايندگان مجلس، رضاشاه در دوران اقتدار حدوداً بيست ساله خويش، 

1. حسين مكی، همان.
2. علی اكبر درخشانی، متن كامل خاطرات سرتيپ علی اكبر درخشانی، شيدان درخشانی )به كوشش(، مجموعه 

تاريخ شفاهی ايران دانشگاه هاروارد، تهران، صفحه سفيد، 1386، ص262. 
3. مظفر شاهدی، زندگانی سياسی خاندان علم، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1377، ص181. 
4. جهانگير آم��وزگار، فراز و فرود خاندان پهلوی، ترجمه اردش��ير لطفيان، تهران، مركز ترجمه و نش��ر كتاب، 

1376، ص169. 
5. محمود طلوعی، پدر و پسر؛ ناگفته ها از زندگی در روزگار پهلوی ها، تهران، علم، 1372،ص400. 

6 محمدعلی كاتوزيان، دولت و جامعه در ايران »انقراض قاجار و استقرار پهلوی«، ترجمه حسن افشار، تهران، 
مركز، 1384،ص425.

7 مهديقلی خان هدايت، خاطرات و خطرات، تهران، زوار، 1375، ص414 و 436. 
8. رابرت گراهام، ايران سراب قدرت، ترجمه فيروز فيروزنيا، تهران، سحاب، 1358، ص103.

9. همان. 
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تقريباً همه روزه بر ثروت خود افزود.1 در چنين وضعيتی مشخص بود كه بر سر صاحبان 
اماك و رعايا چه می آمد: 

بدين ترتيب، كار خريد اماك به جايی رسيد كه ديگر هيچ كس قادر 
نبود كه جريبی ملك داشته باشد. مع الوصف به گرفتن اماك و هستی 
مردم قناعت نكردند. رعايا بايد با خرج خود بيس��ت فرس��خ راه بيايند، 
برای اماك كار كنند و آنها جز با شاق با كس ديگری سروكار نداشتند. 
شب ها آنها را به طويله برده، صبح آنها را به مثل بهائم خارج می كردند. 
رعايا، گرسنه و برهنه بودند. اگر يكی از آنها اظهار كسالت می كرد، دوا و 
غذايش شاق بود تا اين كه جان سپارد و از شر مأمورين بی رحم خاص 
گردد. عاوه بر اينها، ناموس مردم در دس��ت رؤسای اماك، بازيچه ای 

بيش نبود.2 
به نظر می رس��د كه هر چه قدرت رضاش��اه مس��تحكم تر می ش��د حرص و آز او نيز 
افزايش می يافت. ش��اه، مأموران خود را بر جان و مال و ناموس م��ردم حاكم كرده بود 
و اين مأموران ظلم های بس��ياری را بر مردم بيچاره روا می داش��تند و از تعدی به آنان 
فروگذاری نمی كردند. تمام اين تعديات، با اختياری كه ش��اه به آنها داده بود، به نام او 

انجام می گرفت.3
گماش��تگان او در اين مناط��ق با اقدام به هر وس��يله ممك��ن، در ص��دد بودند برای 
خوش خدمتی بيشتر بر ثروت وی بيفزايند. با گس��ترده شدن هر چه بيشتر اين اراضی 
و اماك، در دربار او اداره ای به نام اماك پهلوی به وجود آمد كه زير نظر وزارت دربار و 
تحت سرپرستی نظاميان مورد اعتماد رضاشاه، مانند كريم بوذرجمهری به انجام وظيفه 
می پرداخت.4 اين اداره در هفت كارپردازی5 به فعاليت پرداخت و در كوتاه زمانی از چنان 
اختيارات و اقتداری برخوردار شد كه در مناطق تحت اداره خود، از انجام وظيفه ادارات 
دادگستری و ش��هربانی و امنيه جلوگيری كرد و همه وظايف ضابطين عدليه را رأساً بر 
عهده گرفت. رضاشاه با فرستادن برخی از افسران خشن خود به شمال كشور و نواحی 
تحت اداره سازمان اماك خود، به آنان دستور داد كه هر مايملك با ارزشی كه می بينند، 

1. صورت مذاكرات مجلس سيزده، مويد احمدی، 1320/7/1. 
2. گذشته چراغ راه آينده است: تاريخ ايران در فاصله دو كودتا 1332-1299، همان، ص102. 

3. همان، ص103. 
4. باقر عاقلی، شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران، تهران، گفتار/ علم، 1380، ج2، ص150. 

5. كارپردازی های هفت گانه عبارت اند از: گرگان، بهشهر، آمل، نوشهر، تنكابن، رودسر و بجنورد. 
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برای ش��اه بگيرند. آز و طمع شاه از نيمه دوم س��لطنتش افزايش يافت و تقريباًٌ قسمت 
اعظم مازندران متعلق به او بود. در خراسان و سيس��تان و فارس و اصفهان هم اماكی 
تدارك ديد.1 پس از خريد زمين ها، صاحبان و مالكان پيش��ين زمين برای آباد ساختن 
آنها به عنوان رعيت بر روی زمين ها به كار پرداختند. اين��ان به عنوان كارگر رايگان بر 
روی اراضی سلطنتی مشغول كار بودند. سرتيپ علی اكبر درخشانی كه مدتی به عنوان 
سرپرست يكی از اين كارپردازی های اين سازمان خدمت كرده است در خاطرات خود 
كه بعد از انقاب اسامی در خارج از كشور منتشر ش��د به معرفی اجمالی اين سازمان 
و چگونگی رفتار مأموران آن با اين كش��اورزان س��يه روز پرداخته اس��ت.2 چهارچوب 
تشكياتی اين سازمان خود مبين بسياری از واقعيت هاس��ت و به طور كلی می توان با 

استفاده از خاطرات او شمای كلی از فرايند كار اين سازمان ترسيم كرد:
1. تش��كيات اداری اماك عبارت اند از هف��ت كارپردازی تحت نظر 
افسران ارتش؛ هر يك از كارپردازی ها دارای چند بخش بود كه آنها را نيز 
استواران و درجه داران جز ارتش اداره می كردند. حقوق و فوق العاده همه 
آنها را لشكر اول پياده كه تحت فرماندهی سرلشكر كريم بوذرجمهری 
بود می پرداخت. حقوق افس��ران بازرس را هم از قس��مت های مربوطه 
پرداخت می كردن��د. يك كادر مجهز كش��اورزی تح��ت  نظر مهندس 
رحمت اهلل شيبانی كارمند عالی رتبه اداره كشاورزی، امور زراعی و دفع 
آفات اماك را سرپرستی نموده آنها هم حقوق خود را از اداره كشاورزی 
دريافت نموده و تمام مصارف الزمه را نيز از بودجه دولت می پرداختند. 
سرلشكر بوذرجمهری سرپرس��تی كليه اماك اختصاصی سلطنتی را 
در تمام كشور به عهده داش��ت و به نام رئيس اداره بازرسی كل اماك 
اختصاصی و با اختيارات تام اماك را اداره می كرد. تمام ادارات گرگان 
و مازندران آماده انجام هر گونه خدمتی ب��رای اماك بودند و هر گونه 

مخارجی را از بودجه دولت به مصرف می رساندند.
2. وسعت اماك و صدور اسناد؛ اين اماك در محدوده ای واقع شده اند 
كه حد شمالی آن دريای خزر و حد جنوبی آن، سلسله جبال البرز بود. 
و حد غربی آن ش��هر الهيجان و حد ش��رقی آن به شهرستان بجنورد 

1. باقر عاقلی، رضاشاه وقشون متحدالشكل، تهران، نامك، 1377، ص65. 
2. علی اكبر درخشانی، همان، ص265-267. 
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می رسيد. در داخل اين محدوده، اماك بزرگ به وسايل مختلفه از قبيل 
تبعيد، حبس، شكنجه و تهديد به اعدام از چنگ صاحبان شان در می آمد 
و سند رسمی به نام خريدار جديد آن صادر می شود. در تمام اسناد نام 
خريدار به اين عنوان ذكر می ش��ود: »ذات مقدس اعليحضرت همايون 
رضاش��اه پهلوی«. پس از خاتمه كار اماك بزرگ، اين اماك به خرده 
مالكين و زارعين صاحب زمين واگذار شد. هفت دفتر اسناد رسمی در 
هفت كارپردازی تأسيس شد كه اين دفاتر با كمال جديت در تمام اوقات 
اداری صبح و عصر با سريع ترين وجهی مشغول صدور سند خريد ملك از 

مردم و رعايا و خرده مالكين به نام ذات مقدس... می بودند. 
مخارج تنظيم س��ند رس��می و س��اير مخارج از هر قبيل، كه تقريباً 
معادل قيمت ملك فروخته شده می باش��د به عهده فروشنده است؛ كه 
پس از انتقال ملك چيزی در دست آنها نمانده و فقط از همان لحظه به 
افتخار رعيتی اعليحضرت همايون شاهنشاهی در می آمدند. اما بعد از 
اين مرحله آنها تحت فشار و تعقيب مباشرين قرار می گرفتند كه بابت 
محصول س��ال گذش��ته، مبلغ هنگفتی را كه كارپردازان يا متصديان 
بخش، تعيين می نمودند بپردازند؛ زيرا اگرچه ملك امس��ال خريداری 
شده است ولی چون س��ال گذش��ته نيت خريد اين اماك شده بود و 
به فهرس��ت آن اداره كل اماك داده ش��ده بود و در دفاتر اماك به آن 
عمل می شد، بنابراين حق مالكانه سال گذشته بايد تأديه می گرديد تا 
در دفاتر حسابداری ثبت و حساب تصفيه گردد. به طور كلی مقرر شده 
بود كه در محدوده فوق الذكر )مازندران،گي��ان ،تنكابن( ملكی به نام 
غير وجود نداشته باشد و هر چه هست سند آن به نام »ذات مقدس...« 

صادر شده باشد.
3. در هيچ يك از دفاتر كارپردازی ه��ا و بخش های مربوطه دفتری به 
نام مخارج وجود نداشت. فقط دفتر عايدات وجود داشت، كه تمام عوايد 
حاصله از منابع ثروت خيز مازندران و گرگان روزانه در آن دفاتر ثبت و 
غروب هر روز به نمايندگی های بانك ملی ك��ه در جوار دفاتر به همين 
منظور گشايش يافته بودند، تحويل می شد. در بيشتر اين شعب بانكی 
فقط يك حساب وجود داش��ت كه آن هم به نام رضاشاه بود و كارشان 
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فقط دريافت وجه و انتقال آن به بانك مركزی بود.
4. به علت گس��تردگی اماك ش��اه در كرانه های دري��ای خزر دفتر 
ويژه ای به نام اماك اختصاصی س��احلی ايجاد ش��د كه عبارت بود از 
تعداد بی شماری دهات بزرگ و مزارع بس��ياری مخصوص برنج كاری، 
پنب��ه كاری، توت��ون كاری، كارخانج��ات پنبه پاك كن��ی، برنج كوبی، 
چای س��ازی، چيت س��ازی، تخته بری، مهمان خانه ها، پاژ ه��ا و غيره. 
كارخانجات اختصاصی را مأمورين اداره كل صناعت به وجود می آوردند 
و بيشتر قيمت آن را از صندوق دولت و كمتر از اداره محاسبات اماك 
دريافت می داشتند. تمام ساختمان ها اعم از ساختمان بنای كارخانجات 
و س��اختمان های اداری و مهمان خانه ه��ا و پاژه��ا و غي��ره به عهده 
كارپردازان اس��ت كه از راه بيگاری و وصول ع��وارض مختلفی از مردم 
شهرنشين فرهم می شوند. اما لوازم ساختمانی از قبيل قفل و دستگيره 
و تيرآهن و شيشه را به اداره حس��ابداری صورت داده و از تهران ارسال 
می گردند. اماك خالصه دولت در مازندران و گرگان به طور كلی به ذات 
مقدس... فروخته شده اند. در اداره اماك گرگان يك سند رسمی ديده 
شد، كه اماك خالصه دولت به ذات مقدس فروخته شده بود. اين سند 
را آقای علی اكبر داور وزير دارايی وقت به نام فروشنده امضا نموده بود. 
خريدار ذات مقدس... و مورد معامل��ه كليه خالصجات دولت در گرگان 
مشتمل بر دهات، مزارع، مراتع، جنگل ها، مستغات، كاخ های سلطنتی 
و باغات شاه عباسی اس��ت كه در چندين صفحه نام برده شده است. به 
عاوه سراسر دشت گرگان به مبلغ 56000 تومان برای شاه خريداری 

شد. فقط اجاره علف چر دشت گرگان 70000 تومان در سال بود. 
5. عوايد اماك ب��ا نظر كارپردازی ه��ا و متصدي��ان بخش ها تعيين 
می ش��ود. گذش��ته از حق مالكانه معمولی عوايد مختلف ديگری نيز با 
سليقه و ابتكار كارپردازی ها وضع و از مردم گرفته می شد. در اين مورد 
به كارپردازی ها اختيار داده شد كه عوايد موضوعه را بافاصله به موقع 

اجرا گذارند.1

1. همان، ص265-267. 
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رفتار رضاشاه با طبقات باال
رضاش��اه در عين جلب نظ��ر خانواده های اش��رافی و با خ��ود همراه ك��ردن آنها، از 
موقعيت هايشان به عنوان بزرگان محلی- جايگاهی كه در سده نوزدهم به دست آورده 
بودند- و از ايفای نقش طبقه حاكم كشور- نقشی كه پس از پايان انقاب مشروطه ايفا 
می كردند- محروم ساخت. او با وادار ساختن برخی از آنها به فروش زمين های خود به 
قيمت ارزان و محروم كردن برخی ديگر، نه تنها از قدرت و ثروت بلكه بيشترش��ان را از 
آزادی، ش��أن و مقام و حتی زندگی خلع يد كرد. سپهدار كه توسط يك بازرس مالياتی 
تهديد شده بود، چاره ای جز خودكشی نيافت. احمد قوام حتی پيش از سلطنت رضاشاه 
به توطئه عليه پادشاه متهم ش��ده بود، به اروپا گريخت. مصدق پس از گذراندن مدت 
كوتاهی در زندان، بر سر اماك خود در نزديكی تهران بازگشت. شيخ خزعل، سميتقو 
و آخرين ايلخان قشقايی وقتی كه در منازل خود تحت نظر بودند، در شرايط مشكوكی 
جان باختند. هشت تن از رؤسای طوايف اعدام و پانزده نفر ديگر به حبس های درازمدت 
محكوم ش��دند كه دو تن از آنها در زندان جان باختند. بنابراين، بی گمان زندگی برای 
اعضای طبقه باالی قديمی، پست و ناچيز نبود اما به آسانی می توانست به چيزی كثيف، 
حيوانی و كوتاه مدت تبديل ش��ود.1 بدين ترتيب رضاشاه موفق ش��د ثروت هنگفتی به 
قيمت بيچارگی روس��تاييان و نابودی بخشی از طبقه اش��راف به ويژه در شمال كشور 
جمع آوری نمايد. روزنامه كوشش )بعد از شهريور 1320( در قسمتی از سرمقاله خويش 

می نويسد:
زارع بدبخت و بيچاره مازندرانی را به روزی انداخته اند كه نه كفش در 
پا و نه لباس در بر و نه برنج در خانه دارد. ش��ب تا صبح نظير انسان های 
ماقبل تاريخ، به واس��طه نداشتن بنيه خريد دو س��ير نفت، در تاريكی 

می نشيند و می خوابد.2 

فساد و اختناق دو پایه بنيادین ثروت اندوزی رضاشاه
به هر روی رضاشاه با بی توجهی و چشم پوش��ی بر اخاقيات توانست بر خواست قلبی 
و ديرينه خود كه همانا س��لطه بر اقتصاد عمومی و اشراف و طبقات ثروتمند مستقل از 
حكومت بود دست يابد و توان هر گونه مخالفتی را از معترضان سلب نمايد. در آخرين 

1. يرواند آبراهاميان، همان،ص187. 
2. روزنامه كوشش به نقل از گذشته چراغ راه آينده است: تاريخ ايران در فاصله دو كودتا 1332-1299، همان، 

ص107. 
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سال حكومت رضاشاه، موجودی نقدی حساب جاری وی در بانك ملی برابر با ششصد 
و هش��تاد ميليون ريال بود كه در آن دوران رقمی ش��گفت آور می نم��ود. نكته جالب 
توجه، يادآوری اين مطلب است كه در آن تاريخ جمع اسكناس های منتشره بانك ملی 
1/550/000/000ريال بود كه البته با يك محاسبه دقيق مشخص می شود، در حدود 
چهل و پنج درصد اسكناس منتشره كشور در حساب جاری شخص رضاشاه بوده است.1 
شايد بعد از حمله آشكار وی به مقدسات دينی، حرص و طمع وی در ثروت اندوزی بيش 
از هر عامل ديگری بر از دست رفتن پايگاه مردمی وی كه در اوايل كارش و در مواجهه 
با دودمان منحط قاجار، س��خت به كمك وی آمده بود، تأثير گذاشت. شايد اين سخن 
نماينده پارلمان انگلس��تان كه با يكی از همكاران خود به ايران آمد و در بازگش��ت به 
انگلستان، نتايج مش��اهدات خود را در يك سلسله مقاالت منتش��ر ساخت، پذيرفتنی 

باشد كه:
...رضاشاه كه دزدان و راهزنان را از سر راه های ايران برداشت و به افراد 
ملت خود فهماند كه منبعد در سرتاسر ايران فقط يك راهزن بزرگ بايد 
وجود داشته باشد... پادشاه س��ابق ايران بی رحم، ستمگر، خيال پرور، 
حريص، طماع و در عين حال با انرژی بود؛ كسی او را دوست نداشت اما 
كسی هم نمی توانست در مقابلش عرض اندام كند؛ او حريفان و مخالفين 
خود را بدون ذره ای رحم و شفقت به زندان می انداخت و يا می كشت.2 

اين كلمات به خوبی بيانگر آن است كه رضاشاه آن مشروعيت نسبی اوايل كار خويش 
را، از دست داده بود و لحظه ای از ثروت اندوزی غافل نشد. به همين مناسبت اين سخن 

عباسقلی گلشاييان نيز شنيدنی و تأمل برانگيز است كه:
در اوت 1941/مرداد1320 هنگامی كه وزير جنگ و رئيس ستاد ارتش 
گزارش پيشروی نيروهای شوروی در ش��مال ايران را به كابينه جنگی 
رضاشاه می دادند يك مرتبه يك عبارتی شاه گفت كه حقيقتاً مايه تأسف 
و تعجب گردي��د؛ گفت: پس اماك ما چه می ش��ود؛ اين نقاط كه تمام 

اماك ماست.3 

1. باقر عاقلی، همان، ص206. 
2. ايران ما، ش547، 1325/3/13. 

3. عباسقلی گلشاييان، گذشته ها و انديشه های زندگی يا خاطرات من، تهران، علمی، ج1، ص563. 
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سقوط رضاشاه و بحران حکومت
دهه 1320 با يك تغيير غيرمنتظره آغاز شد. آتش جنگ جهانی دوم در يك نيمه شب 
به مرزهای ايران رسيد و رضاشاه پهلوی بعد از 16 سال سلطنت بر مردمی كه بی چون 
و چرا تحت فرمان او بودند به يكباره مجبور به اس��تعفا و خروج از ايران شد. رضاشاه در 
اواخر سلطنت خود در اوج تنفر عمومی قرار داشت.1 سقوط رضاشاه از سلطنت تبعاتی 
به دنبال داشت كه بی شباهت به روزهای قبل از كودتای 1299 نبود، اما اين رويداد به 
مثابه حياتی دوباره برای دموكراسی )هر چند ناپايدار و گذرا( قلمداد می شد. از يك سو 
ورود نيروهای متفقين به ايران، ارتش پهلوی را از كار انداخته بود، س��فارت خانه ها هم 
هر كدام برای خود دار و دسته ای تشكيل داده و نام حزب بر آن می نهادند و روانه ميدان 
سياستش می كردند. از سوی ديگر، غضب شدگان از زندان و تبعيدگاه بازگشته و مهيای 
ميدان می شدند. مال باختگان و زمين دارانی كه دارايی ها و اراضی شان را از دست داده 
بودند شروع به داد خواهی كردند و روزنامه ها و جرايد كه مدت  ها مجالی برای فرياد كردن 
نداشتند با آنان هم داستان گشته و بر طبل رسوايی رضاشاه می كوفتند. اعتراضات نسبت 
به اعمال گذشته از مجلس هم گذشت. سراسر ايران موج اعتراض عليه خفقان گذشته 
و ظلم ها بود. دولت فروغي سعي در تسكين فرياد عمومي داشت. رضاشاه مي بايست به 
اتهام صدها مورد زجر و شكنجه، قتل، حبس، تبعيد آزادي خواهان، غصب اموال مردم 
و تجاوز به حقوق عمومي به محاكمه كش��يده مي شد تا اقدامات وي را ديگران ديگر بار 

تكرار نكنند اما اين رؤيا محقق نشد!2 

شروع سلطنت محمدرضاشاه
با سقوط رضا  شاه در آن روزها مشخص بود كه دربار شاهنشاهی ايران قدرت چندانی 
ن��دارد و مجلس، دول��ت، جرايد و احزاب ب��ه ترتي��ب از باالترين ق��درت تأثيرگذاری 
برخوردارند. در ابتدا دولت و در رأس آن فروغی نخس��ت وزير، در بي��ن آن همه جار و 
جنجال می خواست به هر قيمتی كه شده شاه جوان را به تخت سلطنت بنشاند. اما در 
آن سو برخی مجلسيان نيز چش��م به انتخابات قريب الوقوع مجلس چهاردهم دوخته، 
بيكار ننشسته و گويی سال ها خدمتگزاری به ولی نعمت ديروز خود را از ياد برده بودند و 
به شاه سابق حمله می كردند. بسياری نيز می خواستند از اين آب گل آلود ماهی بگيرند. 

1. ريچارد اس��توارت، آخرين روزهای رضاشاه، ترجمه عبدالرضا هوش��نگ مهدوی و كاوه بيات، تهران، معين، 
1370، ص321-322. 

2. جال الدين مدني، تاريخ سياسي ايران، قم، دفتر انتشارات اسامي، 1375، ج2، ص269. 
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علی دشتی1 و هم فكرانش از ميدان داران اين روزهای مجلس بودند؛ گويی مسابقه ای در 
انتقاد از گذشته شروع شده بود. شايعه خروج ناگهانی رضاشاه نيز مزيد بر علت می شود؛ 
گويی همه می خواستند تاوان سال ها سكوت و اختناق را به يك باره بگيرند. ليقوانی از 

وكای مجلس در اين باره در روزنامه اطاعات نوشت:
آيا اين خبر مايه تأس��ف نيس��ت كه پيش از رس��يدگی ب��ه موضوع 
جواهرات سلطنتی و قبل از تسويه حس��اب های بيست ساله مربوط به 
وزارت فرهنگ، پيشه و هنر، كشاورزی، شهرداری، غصب اموال و اماك 
و مس��تغات و پيش از آنكه به عرض و داد افراد و خانواده ها و حبس و 
شكنجه مظلومين، خفه كردن بی گناهان در گوشه زندان ها در محكمه 
عدالت رسيدگی و احقاق حق شود، شاه س��ابق كه مملكت را اين طور 

پريشان و بی چاره ساخته رهسپار اقصی باد خارجه شود؟...2
مطبوعات كش��ور هم تغيير جهت دادند، آنها، خود را در اداره امور س��هيم دانستند. 
روزنامه های اطاعات، ايران، كوش��ش و س��تاره كه تا ديروز با كلمات و جماتی چون 
قائد عظيم الش��أن و اعليحضرت قدر قدرت مطالب خود را پ��ر می كردند، به يك باره در 
مقام انتقاد و اي��راد از كارهای گذش��ته برآمدند و به خودنماي��ی پرداختند. مطبوعات 
جديدالتأسيس در مس��ابقه بدگويی و انتقاد و ايرادگيری، گوی س��بقت را از همگنان 
خويش ربودند.3 روزنامه اطاعات نيز كه س��ابقه درخش��انی در دوران رضاشاه نداشت 

برای همگام نشان دادن خود با مردم می نويسد:
شاه س��ابق را بدون رس��يدگی به حقوق مدعيان خصوصی و عمومی 
كشور، رس��يدگی به جواهرات سلطنتی و عوايد ش��هرداری ها و هزينه 
وزارت جنگ و درآمد نفت و حساب های ارزی و غيره، نگذاريد از ايران 

خارج شود.4
اساس مذاكرات مجلس سيزدهم پس از استعفای رضاشاه )كه فقط يك ماه و نيم دوام 

داشت و مجموعاً 29 جلسه تشكيل داد( بر چند اصل دور می زد:

1. »اغلب اين بيچارگان كسانی هستند كه به ضرب شاق و شكنجه و بر اثر اقامت در زندان ناچار شدند اماك و 
مزارع خود را كه يگانه وسيله اعاشه آنان بوده است در مقابل چندشاهی و احياناً بدون دريافت چندشاهی به رؤسای 
اماك دربار شاه واگذار و اينك كه روز دادخواهی و دادرسی اس��ت انتظار دارند به تقاضای حقه آنان گوش داده 

شود.«؛ يكی از نطق های دشتی در مجلس دوازدهم، 1320/7/1. 
2. اطاعات، 1320/7/3. 

3. باقر عاقلی، همان، ص175. 
4. اطاعات، 1320/7/4. 
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1. رسيدگی به جواهرات سلطنتی كه پش��توانه اسكناس های منتشره كشور بود. اين 
موضوع ابتدا با اعام راديو بی بی سی شروع شد و بر آن اساس علی دشتی و صفوی سؤالی 
تقديم مجلس نمودند. وزير دارايی، گلش��اييان قبل از عزيمت رضاشاه گزارش آن را به 
مجلس داد ولی مجلس قانع نشد و هيئتی را از مجلس و خارج از مجلس تعيين نمودند 

كه جواهرات را معاينه و با ثبت دفاتر تطبيق نمايند.
2. رس��يدگی و ضبط و تحويل اموال رضاش��اه دومين حوزه فعاليت مجلس سيزدهم 
بود.1 موضوع اماك غالباً از سوي نمايندگان مطرح مي شد و در يك جلسه پر جنجال، 
احمد بهبهاني، عبدالوهاب مؤيد احمدي و هاشم ملك مدني خواستار لغو اسناد مالكيت 
رضاشاه گرديدند. در حالي كه ديگران خواهان بازگرداندن اماك به صاحبان اوليه آن 
بدون تشريفات كند و س��نگين قانون گذاري بودند، در اين زمينه اليحه اي به تصويب 
مجلس رسيد كه به موجب آن تنها معدودی موفق به باز پس گرفتن اماك خود شدند: 
اماكي كه مسترد شد به روايتي شامل 1500 تا 2000 روستا و نيز چند مستغات ديگر 

مي گرديد.2
فروغی ناچار شد برای به كرسی نشاندن وليعهد و هم چنين مهار غليان عمومی مردم 
كه تقريباً همه قش��رها و صنوف را در بر می گرفت دس��ت به اقدامی بزند. پس به ناچار 
ابراهيم قوام و دكتر محمد سجادی )از محارم رضاش��اه( را شبانه به اصفهان فرستاد تا 
رضاشاه را متوجه اين واقعيت كنند كه بدون استرداد اموال، سلطنت در خاندان او باقی 
نخواهد ماند، و رضاشاه نيز مجبور می شود قبل از خروج، ثروتش را به پسرش هبه نمايد. 

اين هبه نامه توسط فروغی در مجلس شورای ملی قرائت شد: 
متن صلح نامه رضاشاه

به نام خداوند متعال چون از ابتدای تأس��يس و تشكيل سلطنت خود 
پيوسته در فكر عمران و آبادی كشور بوده و اين مطلب را در مقدمه برنامه 
اصاحات كش��ور خود قرار داده بودم و همواره در نظر داشتم آن رويه 
عمران سرمشق كليه صاحبان زمين و اماك گردد تا در موقع خود بتوانم 
از ثمره اين اماك كليه ساكنين و رعايای كشور خود را بهره مند نمايم 
اين فرصت در اين موقع كه فرزند ارجمندم اعليحضرت محمدرضاشاه 
پهلوی زمام امور كشور را به دست گرفته اند، حاصل شده است. بنابراين، 

1. باقر عاقلی، همان، ص205-206. 
2. فخرالدين عظيمي، بحران دموكراسي در ايران، تهران، آسيم، 1387، ص90. 
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مصالحه نمودم كليه اموال و دارايی خود را )اعم از منقول و غير منقول و 
كارخانجات و غيره( از هر قبيل كه باشد به ايشان مال الصلح ده گرم نبات 
مرغوب، تا به مقتضای مصالح كشور به مصارف خيريه و فرهنگی و غيره 

به هر طريقی كه صاح بدانند برسانند.1
در اين جلس��ه فروغی به نمايندگان مجلس وعده داد كه تا قبل از رسيدگی به مظالم 
و شكايات مردم و تسويه حساب های بيست ساله، اجازه خروج از كشور به رضاشاه داده 
نخواهد شد. بنابر صاح ديد فروغی، محمدرضاش��اه اماك غصبی پدرش را در اختيار 
دولت قرار داد تا چنان چه به اصطاح ادعای غبنی وجود داشته باشد رسيدگی شود و 

فرمان عفو عمومی صادر گردد. متن فرمان مصالحه محمدرضاشاه به قرار ذيل است: 
جناب نخست وزير 

چون منظور اصلی پ��در بزرگوار ما در واگذاری اموال خودش��ان به ما 
اين بود كه به مصرف خيريه برسد و ما هميشه سعی داشته و داريم كه 
وسيله آسايش و رفاه عمومی را از هر حيث فراهم آوريم بنابراين چنين 
تصميم نموديم اموالی كه از قبيل اماك و مستغات و كارخانجات به 
ما واگذار شده است، به منظور ترقی كشاورزی و بهبود مال كشاورزان و 
ترقی اوضاع شهرها و ترقی صنايع كشور و بهبود حال كارگران و ترقی 
فرهنگ و بهداری به دولت و ملت اعطا نمائيم تا برحس��ب اقتضا و برای 
انجام منظورهای باال يا اماك ما را به فروش برسانند و يا با حفظ و توسعه 
آبادی آنها در ملك دولت نگاهدارند و نيز تعهد می داريم كه اگر كسانی 
باشند كه نسبت به اماك ادعای غبنی داشته باشند پس از رسيدگی به 

شكايات آنها از محل همين اماك رفع ادعا بشود.2
1320/6/20

بركناری رضاشاه، بسياری از مخفی كاری های او را در مورد اراضی آشكار كرد؛ اما ميراث 
او را به پسرش رس��اند. ماروين زونيس با ارقامی اين ميراث را به تصوير كشيده است. او 

می نويسد: 
در زمان خلع رضاخان، بيش��تر از 2000 دهكده به دست شاه جديد 
افتاد. با اس��تفاده از معي��اری برابر ب��ا 4/8 نفر در هر خان��واده، حدود 

1. صورت مذاكرات مجلس شورای ملی دوره 12، جلسه 117. 
2. همان.
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235800 نفر رعيت، مس��تقيماً در خدمت اعليحضرت فئودال بزرگ 
بودند.1

محمدرضاش��اه به موجب فرمان ش��هريور 1320 كليه اماك مورد صلح را به دولت 
واگذار و ضمناً مقرر نمود از محل همين اماك به ادعای اشخاص در اين زمينه رسيدگی 
و احقاق حق شود. به همين مناس��بت دولت اداره تصفيه اماك واگذاری را كه يكی از 
ادارات تابعه وزارت دارايی بود برای اداره اين اماك تأسيس كرد و در همين راستا قانون 
اس��ترداد اماك واگذاری مصوب 12خرداد1321 به تصويب مجلس رس��يد و دادگاه 
اختصاصی- هيئت های رسيدگی به امور اماك و واگذاری- به وجود آمد و مقرر شد هر 
كس به هر عنوان، اعم از غبن يا منفعت، ادعايی نسبت به اماك مورد بحث دارد ظرف 
مدت شش ماه از تاريخ تأسيس هيئت های اماك واگذاری در هر حوزه مبادرت به تقديم 
دادخواست نمايد واالاّ بعد از گذشتن موعد مزبور حق او ساقط می گردد.2 دولت اليحه ای 
درباره اس��ترداد اماك واگذاری به مجلس آورد و نمايندگان نطق های پرحرارتی ايراد 
كردند و گفتند كه اين اموال غصب شده بايد به صاحبانش پس داده شود و تأكيد كردند 

كه: 
اين صحيح نيست كه دولت را طبق قانون مالك چيزی كنيم كه حق 
تملك آن را برخ��اف رضای صاحبانش ن��دارد و صاحبان حقوق را كه 

حق شان مسلم است به صورت مدعی درآوريم.3 

انتقال صوری ثروت رضاشاه به دولت
تا مدتی نمايندگان مجلس، در اجرای قانون اساسی و رعايت عدل و انصاف و شرع داد 
سخن دادند. ولی مس��ائل ديگری پيش آمد و اين قانون به دست فراموشی سپرده شد. 
سپس اليحه ديگری مطرح شد. اما نمايندگان ديگر آن حرارت پيشين را نداشتند. لذا 
مجلس در اليحه قيد نكرد كه اماك رضاش��اه غصبی اس��ت و به اين ترتيب با تصويب 
اليحه دولت تصديق كرد كه رضاش��اه صحيحاً مالك شده و دولت هم در نتيجه انتقال، 
مالك ش��ده اس��ت. در حقيقت نمايندگان مجالس دوره ه��ای 13و 14 دين خود را به 
رضاشاه ادا كردند و با قبول بدنامی و ننگ، حاضر نشدند اماك رضاشاه را غصبی اعام 
دارند و در نتيجه اقدام آنها معلوم شد كه رضاشاه آن همه ملك را برای خدمت به كشور 

1. ماروين زونيس، همان، ص100. 
2. سند ش62-32214513، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، ماده1.

3. صورت مذاكرات مجلس 13شورای ملی، جلسه125. 
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فراهم س��اخته بود. بدين ترتيب مردم را چن��ان در پيچ و خم قان��ون و مقررات گرفتار 
ساختند تا خسته شوند و از پای در افتند.1 با اين حال برخی سياست مداران هرگز اين 
اموال را فراموش نكردند و به وقت ضرورت و برای جلب طرف دار، تقس��يم آن را مطرح 
می كردند كه از جمله اينان می توان به احمد قوام و همراهانش در حزب ايران و هم چنين 
اعضای حزب توده ايران اشاره كرد. احمد قوام با تشكيل شورای عالی اقتصاد، از اين شورا 
خواست تا برای توزيع زمين های سلطنتی و كمك به دهقانان برنامه هايی تدوين كند.2 
حزب توده نيز در برنامه ای كه به عنوان مانيفست مطرح كرد خود را طرفدار روستاييان 

خواند و خواهان توزيع زمين های سلطنتی مابين كشاورزان شد.3
اما مهم ترين ركن ماجرا كه ش��اه بود از همان ابتدا نش��ان داد كه ه��دف واقعی او از 
بخشش های ابتدای كارش،4 فقط برداشتن موانع از سر راه سلطنتش بوده است و نه هيچ 
چيز ديگر. شاه اين مسئله را به خوبی در بودجه سال 1321 نشان داد كه موجب اعتراض 

برخی نمايندگان مجلس شد. يكی از آنان به نام طباطبايی گفت:
اول خرجی كه اينجا می بينم وزارت دربار است كه پنج ميليون و يكصد 
و شصت و دو هزار و هفت صد و چهل ريال بوده است. حاال، بنده موقعی 
است كه بايد عرض كنم دربار بايد همه چيز خودش را، رويه خودش را، 
تش��كيات خودش را، اقدام و عمل و ترتيب كار خودش، حتی بودجه 
خودش را بايد تطبيق كند با مصالح مملكت و مقتضيات امروزی و بايد 
يك كاری كند كه نشان دهد كه دربار، دربار سابق نيست و اين قدم اول 
است. درباری كه شصت و چند ميليون تومان كه البته مال مردم بود در 
اختيار داش��ت و اين را عطيه می كرد حاال كه مردم مبتا هستند اصوالً 
پول می خواهد چه كند. ش��ما وضع مملكت و پريشانی مردم را در نظر 
بگيريد و يك  سال صرف نظر كنيد از بودجه خودتان، وزارت دربار برای 

1. گذشته چراغ راه آينده است: تاريخ ايران در فاصله دو كودتا 1332-1299، همان، ص145-146. 
2. يرواند آبراهاميان، همان، ص288. 

3. رهبر،1321/11/10. 
4. شاه يك هفته پس از رسيدن به سلطنت و براي از بين بردن تأثيرات سوء كارهاي پدرش فرمان ذيل را صادر 
كرد: »خريداری بيمارستان 500 تختخوابی و اعطای آن به شهر تهران، اعطای پنجاه ميليون ريال برای كمك به 

لوله كشی شهر تهران و اعطای يك مهمانخانه آبرومند به شهر تهران.« 
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مخارج خودش پول نگيرد.1
ولی اين اعتراضات به جايی نرسيد؛ شاه هم با تظاهر به بی طرفی به دنبال بهبود وجهه 
آسيب ديده سلطنت و افزايش قدرت خود بود. او از هر فرصتی استفاده می كرد تا بتواند 
تأثيرگذاران در عرصه سياست را جلب نمايد و در جس��ت وجوی متحدينی برای خود 
برآيد؛ كه در اين بين ارتش شكست خورده و بی اعتبار، بيشترين پتانسيل را در همكاری 
با شاه داشت. احساس عدم امنيت متقابل، از س��رگيری همكاری نزديك بين آن دو را 
ضروری می س��اخت و بدين ترتيب ارتش با ميل و رغبت در برابر فرمان شاه جديد سر 
فرود آورد. شاه به بهترين وجهی می كوشيد تا ارتش را بازسازی و تجديد سازمان كند 
و روحيه و رفاه ارتشيان را بهبود بخشد2 و ش��ايد در پی اين تفكر بود كه در صدد برآمد 
برای روزنامه ها هم كه با حمات هر روزه خود به رضاشاه به معضلی برای نهاد سلطنت 
مبدل شده بودند با تأمين سرمايه اوليه يك روزنامه به چاره جويی بپردازد، كه ثمره آن 

تأسيس روزنامه كيهان بود.3
واقعيت امر اين بود كه با خروج رضاش��اه از صحنه و با استقرار ترتيبات جديد، قدرت 
دربار كاهش يافت ليكن در ح��دی باقی ماند كه برای تضمين موقعيت ممتاز ش��اه به 
خصوص با توجه به اختافات داخلی ميان نخبگان كفايت كند. با اين همه، تعدد مراكز 
قدرت و تبليغات فراوان پيرامون وجهه شاه جوان به عنوان پادشاهی بی طرف كه قصد 

1. ساختمان كوی دانشگاه شهر تهران؛
ساختمان يك بيمارستان و يك دبيرستان در هر شهری كه متجاوز از ده هزار نفر جمعيت داشته باشد؛

تقسيم معادل ده ميليون ريال دارو به اشخاص بی بضاعت در تمام كشور؛
تشكيل سازمان مخصوص و اختصاصی برای مبارزه دايمی با بيماری ماالريا و تراخم در تمام كشور؛

اعطا و تقس��يم جوايز مهمی از قبيل البراتوار و لوازم فنی و صنعتی به طور س��اليانه به كارشناس��ان پزشكی و 
مهندسين و اشخاصی از دانشمندان خبره كه در هر رشته از علوم صنايع كشفيات يا اختراعاتی بنمايند كه مورد 

گواهی كميسيونی منتخب از اهل فن باشد؛
ايجاد و تأسيس يك كتابخانه و قرائت خانه های عمومی در شهر تهران؛

ساختمان نواخانه در شهر تهران؛
كمك به تهيه سوخت و لباس بينوايان شهر تهران و ساير شهرستان ها )پنج ميليون ريال برای شهر تهران و ده 

ميليون ريال برای ساير شهرستان ها(؛
تأسيس ش��يرخوارگاه مخصوص برای زنان باردار و كودكان در ش��هرهايی كه بنگاه حمايت مادران در آنجاها 

ايجاد شود؛
ساختمان يك پرورشگاه يتيمان در شهرهايی كه دارای بنگاه حمايت كودكان باشد؛

مبلغ معينی تخصيص داده می شود برای تأسيس آسايشگاه در شهرها كه در زمستان ها گرم و كسان بی خانمان 
را جا دهند؛ اسفندياری، مجلس 13ش��ورای ملی، جلس��ه 118، ص118؛ طباطبايی، مشروح مذاكرات مجلس 

شورای ملی دوره14، ص42. 
2. فخرالدين عظيمی، همان، ص31. 
3. حسين فردوست، همان، ص131. 
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دارد مطابق قانون اساسی س��لطنت كند كاربرد قدرت را از سوی او محدود می ساخت. 
ترتيبات سياسی جديد و موجود، سلطنت را واداشت تا ظاهری تدافعی به خود گيرد و 
جز سلطه ای كه بر ارتش داش��ت، در عملكرد خود از حركت های محتاطانه و تدافعی و 

معموالً منفی فراتر نرود.1 اما اين بدين معنی نبود كه شاه همه چيز را رها كرده است.
 در اواخر آذر ماه 1321، مقامات انگليسی از طريق يك منبع كامًا موثق پی بردند كه 
شاه صاحب يك ميليون دالر در امريكاست و در جست وجوی سرمايه گذاری امنی برای 
پول خود می باشد. اين مبالغ وجوهی بود كه به گفته بوالرد می بايست اگر وی روزی از 
شاهی بركنار شود، با آن زندگی خود و احتماالً پدرش و بقيه خانواده اش را تأمين كند.2

ترور نافرجام شاه
شاه با استفاده از سياست گام به گام، و حذف افرادی مانند قوام از صحنه سياست و با 
استفاده از ارتش و بهره گيری از افراد وابسته به خود در پست نخست وزيری مانند ساعد، 
هژير و سهيلی برای تحكيم موقعيت خود فقط نيازمند فائق آمدن بر مجلس بود كه اين 
فرصت به وسيله ترور نافرجام شاه برای او و ساعد كه دولتش در شرايط مستعجل قرار 
داشت پديد آمد. از ديدگاه ساعد سوء قصد به جان شاه درست در لحظه مناسب صورت 
گرفته بود. واقعه مزبور وی را از مقابله با مجلسی علناً ستيزه جو رهايی داد و كابينه ساعد 
را قادر ساخت كه با توسل به اقدامات شديد عليه مخالفان، موقعيت خود را استوار كند.3 
اين گونه ش��اه با بهره گيری از حس هم دردی مردم و اين ادعا ك��ه قاتل به توطئه گران 
كمونيستی- مذهبی وابستگی داش��ت، س��ركوب مخالفان را بافاصله آغاز كرد، همه 
روزنامه ها و مجات مهم منتقد دربار را تعطيل و ح��زب توده را غير قانونی اعام نمود، 
كاشانی را به تركيه تبعيد كرد، اما او وقتی هواپيما در بيروت برای سوخت گيری نشست 
از هواپيما پياده شد و همان جا ماندگار شد. مصدق را در اماك خودش محدود ساخت 
و كوشيد تا پای قوام را نيز به اين توطئه بكش��اند. مهم تر اين كه، شاه بافاصله مجلس 
مؤسسان را تشكيل داد. ش��اه در چند ماه باقی مانده از مجلس پانزدهم، هم چنان از آن 
امتياز می گرفت. دولت ساعد كه اين بار نمايندگان مجلس از او حمايت می كردند وعده 
داد كه نيروهای مسلح را تقويت كند، حقوق ارتشی ها را افزايش دهد و هر نوع تبليغات 

1. فخرالدين عظيمی، همان، ص33. 
2. همان، ص124.
3. همان، ص274.
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مخل قانون عمومی را ممنوع كند.1 بدين ترتيب ش��اه توانس��ت حاميان خود )ارتش و 
نيروهای مسلح( را تقويت و مخالفانش )جرايد، حزب توده و برخی نمايندگان مجلس( را 
تضعيف كند. بنابراين عجيب نبود كه برای تحكيم قدرت خود به سراغ اماك سلطنتی 
برود. ولی اين كار در گرماگرم مس��ئله نفت و با ظاهری خيرخواهانه صورت گرفت. به 
اين صورت می توانست اين اماك را تحت پوش��ش قانونی و مذهبی وقف قرار دهد. در 
هجدهم تيرماه 1327، ضيافت افطاری به ميزبانی دربار با دعوت از نمايندگان مجلس 
برگزار شد كه نتايج آن دو روز بعد آشكار گشت. دو روز بعد، اليحه ای مبنی بر استرداد 
اماك سلطنتی از دولت به مجلس تقديم ش��د )اين همان اليحه ای بود كه در مجلس 
دوازدهم به دولت واگذار ش��ده بود(. در اين مدت چنان فضا به نفع دربار سنگين شده 
بود كه طی اين جلسه غام حسين صاحب ديوانی، از نمايندگان حامی دربار، نه تنها با 
وقفی شدن اين اماك مخالفت كرد بلكه خواستار آن شد كه اين اماك به طور مستقيم 

تحويل شاه داده شود:
بنده با در نظر گرفتن جهات مختلف و وضع درب��ار و مخارجی كه به 
طور اجبار بايد در ش��بانه روز بشود و اش��خاصی كه به طور استمرار در 
حريم سلطنت اعاش��ه می نمايند و عدم خودداری شاهنشاه محبوب از 
بذل و بخشش در راه امور خيريه و حفظ شعائر ملی و عظمتی را كه دربار 
كهنسال ايران از قرون متمادی دارا بوده و حاال هم بايد دارا باشد معتقدم 
كه كليه اماك اعليحضرت فقيد بايستی بدون هيچ گونه قيد و شرطی 
از قبيل عنوان موقوفه و يا عناوين ديگر به ملكيت اعليحضرت همايونی 
واگذار و اعاده شود و علل مخالفت مش��روط خود را هم به علت شرطی 
كه تلويحاً در ماده واحده شده است به عرض آقايان می رسانم. گذشت 
زمان در كشف حقايق و از بين بردن اغراض و نمودار ساختن وقايع عامل 
بسيار مؤثری است كه بيش��تر از همه مورخين از آن استفاده می كنند. 
خوشبختانه بيش از هشت سال نگذشته است كه مردم به خودی خود 
بدون تبليغات و تلقينات با وجود اين كه هنوز هم زمينه آن طور كه بايد 
فراهم نيست به وطن پرس��تی و نبوغ و خدماتی كه اعليحضرت فقيد به 
اين كشور نموده است پی برده اند و هر چه زمان بيشتر بگذرد اين حقايق 
بهتر آشكار می شود... شاهنش��اه فقيد صرفاً برای آبادی و عمران كشور 

1. يرواند آبراهاميان، همان، ص308. 
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اين اماك را خريداری می نمود. اگر در قيمت خريد از طرف مأمورين 
مربوطه نس��بت به بعضی از مالكين قبلی اجحاف شده باشد به خدای 
اليزال كه شاه فقيد گناهی نداشت. چگونه ممكن است شاهنشاهی كه 
يك كشور پهناور را شخصاً اداره می نمود بتواند در خريداری اين اماك 
تا اين حد مراقبت كند كه اجحافی صورت نگيرد... رضاشاه تمام محصول 
عمر خود را در اين كشور گذاشت و رفت. جز مشتی خاك با خود نبرد آن 
روز كه بيگانه پرستان فرياد می كشيدند كه رضاشاه جواهرات و ارزهای 
زيادی با خود برده موجبات تأثر اعليحضرت محمدرضاش��اه به قدری 
فراهم شد كه اعاميه صادر نمودند كه اگر در بانك های خارجی پول و 
ارز از شاهنشاه سابق هست من به كسی كه كاشف آن باشد همه را هبه 

می نمايم.1

کنار رفتن پرده تزویر و بازگشت امالک به دربار 
متعاقب ماده واحده ای كه به تصويب مجلس ش��ورای ملی رسيد و به 
موجب آن از آن تاريخ كليه اماكی كه به مالكيت قطعی دولت درآمده 
بود بافاصله و رقباتی كه بعداً به ملكيت دولت بعد از صدور حكم قطعی 
هيئت های اماك واگذاری در می آمد به ملكيت مجدد محمدرضاشاه 
درآمد كه بنا به تصميمی ك��ه اتخاذ فرموده اند به ن��ام موقوفه خاندان 
پهلوی ناميده می ش��ود و درآمد آن از طرف سازمان شاهنشاهی صرف 
امور خيريه می ش��ود- و بر اس��اس اين قانون اداره اماك و مستغات 
پهلوی به وجود آمد و رقبات را كه بر حوزه های مازندران- شاهی، بابل، 
آمل، س��اری و غيره، گنبد، فريمان، بجنورد، گنب��دكاووس، جيرفت، 
شهسوار، غرب- كرمانشاهان� و ساير نقاط واقع شده بود از وزارت دارايی 
تحويل گرفت ولی حل و فصل دع��اوی مطروحه در هيئت های اماك 
واگذاری با دولت بود. اگر هم اماك و مستغات پهلوی در دفاع از اين 
دعاوی يا تحويل و تحول مورد حكم هيئت ها دخالت می نمود از طرف 

دولت بود.2 

1. صاحب ديوانی، مجلس پانزدهم، 1328/4/20 در رابطه با عودت اموال از دولت به دربار، جلسه 189. 
2. مركز تاريخ معاصر، سند ش62-32214513، ماده دوم. 
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شاه، اسداهلل علم دوست قديمی خود را به سرپرستی موقوفه پهلوی برگزيد. عباسقلی 
گلشاييان كه در آن روزها وزير دارايی بود چنين می نويسد: 

خاصه اماك از تصرف دولت خارج و به سازمان شاهنشاهی واگذار 
شد و جال شادمان از طرف هژير مأمور رسيدگی به اماك و مستغات 
گرديد. اين قانون روز دوش��نبه 20 تيرماه از مجلس گذشت؛ يعنی در 
بحبوحه مش��اجرات نفت كه وكا با هو و جنجال می خواستند روزهای 
اخير مجلس را با نطق های تبليغاتی به خود اختصاص دهند و با اين كه 
معموالً روزهای دوش��نبه اليحه ای از مجلس نمی گذشت و به كارهای 
داخلی رسيدگی می كردند روی فشار دكتر آشتيانی مديرعامل سازمان 
شاهنشاهی خدمات اجتماعی آن روز، اليحه با قيد دوفوريت از مجلس 

گذشت.1
به اين ترتيب شاه كه هفت سال پيش همه چيز را از دست رفته می ديد اينك با تظاهر به 
بی طرفی و هم چنين حذف برخی سياست مداران مستقل در موقعيتی قرار گرفته بود كه 
می توانست با طی كردن اين روند، خود را در اوج قدرت و مكنت ببيند و به اين فكر بيفتد 
كه با حفظ روند فعلی يعنی عدم مداخله آشكار در امور سياسی و انجام برخی كارهای 
تبليغاتی می تواند به روند قدرتمندتر شدن خود شتاب ببخشد. البته دربار تا مدت ها بعد 
از شهريور بيست قدرت چندانی نداشت و حتی وزير دربار قدرتمند آن دوره عبدالحسين 
هژير قربانی قدرت و دعواهای مجلس ش��ورای ملی شد تا ش��اه بفهمد كه هنوز راهی 
طوالنی برای رسيدن به مقصود دارد. از زمان ترور هژير تا بعد از كودتا، محمد رضاشاه و 
دربار روز به روز از قدرت شان كاسته می شد. اشرف به مثابه يكی از بحران سازترين عناصر 
دربار، از ايران اخراج شد و دربار و خانواده س��لطنتی روز به روز با مضيقه مالی بيشتری 
روبه رو می شدند. گزارش مورخ 1330/7/18 حسين عا به محمدرضا پهلوی تا اندازه ای 

حال و روز شاه و دربار را بازگو می كند: 
قربان خاك پای مباركت ش��وم. وزير خارجه به وسيله تلفن استفسار 
نمود اوامر شاهانه در باب مراسم عيد مولود )4آبان( از چه قرار است. به 
عقيده دولت چون تصادف می كند با ماه محرم و بی پولی، بهتر است از 
مهمانی و جشن مفصل صرف نظر شود؛ چه در داخله و چه در خارجه به 

1. عباسقلی گلشاييان، همان، ص810-811. 
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طور ساده و منحصراً با دعوت از اتباع ايران برگزار شود. 1

تقسيم امالک سلطنتی
يك دهه پس از سقوط رضاشاه به دليل تبليغات كمونيستی و فعاليت های حزب توده 
و نبود امكانات مناسب برای كش��اورزی مدرن، ديگر ملك داری اماك بر جای مانده از 
او جاذبه اش را از دست داده بود. به همين دليل بود كه شاه تصميم به فروش و واگذاری 
اماك خود گرفت. البته سابقه اولين تقسيم اراضی به چند سال قبل و به حزب دموكرات 
در آذربايجان می رسيد كه بنا به مرام و مشرب سياس��ی خود، مجبور به اين عمل بود. 
به هر حال ش��اه در تاريخ 21 اسفند 1329 و چند روز پس از كش��ته شدن رزم آرا- در 
پی ماجراهای نفت- شروع به تقسيم اراضی در نزديكی تهران نمود. در طرحی كه شاه 
برای اين تقس��يم اراضی اعام كرد كش��اورزانی كه روی زمين های كشاورزی شاه كار 
می كردند برای زمينی كه آن را شخم زده و كاشت می كردند قباله دريافت می نمودند. 
با وجود تخفيف ها و معافيت های قابل توجه ساالنه، كشاورزان بايد اقساط زمين خود را 
پرداخت می كردند. بعد از بيست و پنج سال، مالكان جديد با پرداخت كارمزد معمولی 
قباله نامه های خود را دريافت كرده مالك مس��تقيم زمين خود می شدند. برای نظارت 
به پرداخت اقساط ساالنه، شاه بانك توسعه و تعاون روستايی )عمران( را تأسيس كرد و 
پيشنهاد نمود كه اين بانك دارايی خود را برای توسعه اين طرح ها به خصوص در حوزه 

كشاورزی سرمايه گذاری كند.2 روزنامه داد در اين باره، اين گونه نوشت:
اولين جلسه قرعه كشی تقسيم اماك س��لطنتی در ورامين در قريه 
داودآباد ك��ه بيش از 50 ميلي��ون ريال ارزش آن اس��ت روز جمعه 16 
اسفند با حضور آقای عا وزير دربار و س��اير اعضای كميسيون به عمل 
آمد و اراضی قريه داودآباد و اراضی قري��ه مذكور كه در دو آيش زراعت 
می شود بين صد و چهل و سه نفر كش��اورز تقسيم شد كه در يك آيش 
به هر كشاورزی چهار هكتار و نيم كه جمعاً به هر يك از زارعين هشت 
هكتار و نيم زمين كه هش��تاد و پنج هزار زرع باشد رسيده است. بهای 
هر سهم هش��ت هكتار و نيمی برای مدت بيس��ت و پنج سال با اقساط 
ساليانه سه هزار ريال تنظيم گرديده كه پرداخته شود. چند سردفتر اين 

1. فرهاد رستمی، همان، ج3، ص17. 
2. ماروين زونيس، همان، ص101. 
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دو روزه در محل مشغول تنظيم اس��ناد انتقال مزبور می باشند. به قرار 
اطاع پس از پايان تشريفات تنظيم اسناد مزبور اعليحضرت شخصاً در 
محل حضور يافته اسناد مزبور را به كشاورزان خواهند داد. از قراری كه 
اطاع می رسد مجموع قرا و قصباتی كه تاكنون به ملكيت اعليحضرت 
درآمده و مشمول فرمان اخير برای تقسيم می باشد دو هزار و چهارصد 
آبادی است كه هزينه نقشه كش��ی و تفكيك پاك ها و تنظيم اسناد و 
مخارج ثبتی انتقال برای اجرای منظور تقس��يم اماك بين كشاورزان 
بيش از چند ميليون تومان می شود. چنانكه هزينه تقسيم اماك تنها 
در يك قريه داودآباد ورامين تا به حال يك صد هزار ريال شده است كه 

اعليحضرت پرداخته اند.1
اين شيوه عملكرد چند پيامد مثبت برای شاه داشت: اوالً اغلب اراضی و اماك مزروعی 
اداره اماك و مستغات پهلوی به داليل عديده به مرور زمان كارآيی و حاصل خيزی خود 
را از دست داده بودند. بنابراين در صورت اداره مستقيم اين اماك توسط شاه عايدات و 
درآمد چندانی در انتظار او نبود و چه بسا مجبور می شد هزينه های مضاعفی جهت اداره 
آنها متحمل شود، اما با فروش اين اراضی به زارعان و كشاورزان و ديگر افراد می توانست 
نقدينگی حاصل از آن را در بخش های باصرفه تر اقتصادی سرمايه گذاری كند. به  ويژه 
اين كه سرمايه گذاری های مجدد اين سازمان در برخی از راه های عامه پسند و ظاهرفريب 
می توانست به صورت پوششی نسبتاً مطمئن در برابر سرمايه گذاری های كان اقتصادی 
آن مورد استفاده قرار گيرد. ثانياً اين كه فروش اماك پهلوی كه عمده ترين بخش آن 
توسط رضاش��اه به زور از مردم غصب ش��ده بود، اذهان عمومی را از اينكه شخص شاه 
اماك غصبی مردم را در تصرف دارد منحرف می س��اخت. همچني��ن اينكه زارعان و 
كشاورزانی كه از اين طريق جديد صاحب زمين مزروعی می شدند بدون اين كه از كنه 
قضايا آگاهی يابند ثروت خود را مرهون بخشش های ش��اه می دانستند. عاوه بر اينها، 
كسانی كه اراضی شان در طی دوران سلطنت رضاشاه از سوی وی و عواملش غصب شده 
بود و احتماالً اندكی اميدواری داش��تند تا در زمان س��لطنت جديد اماكشان به آنان 
برگردانده شود به ناچار از اين افكار دست بر داشتند كه در نهايت نيز مرور زمان تمام اين 

نارضايتی ها را به دست فراموشی تدريجی  داد.

1. داد، س9، ش2052، 1329/12/21. 
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نخست وزیری دکتر مصدق
با نخست وزيری غيرمترقبه  دكتر مصدق در ارديبهشت ماه 1330، به يك باره اوضاع 
تغيير يافت. برنامه تقسيم اراضی فوراً توسط نخست وزير و طرفداران او مورد حمله قرار 
گرفت. آنها معتقد بودند كه شاه تاش می كند برای خود به هزينه اين روستاييان اعتبار 
سياسی به دس��ت آورد. عاوه بر اين، آنها ادعا می كردند كه با فروش اماكی كه مفت و 
بدون هيچ پولی به دست آمده است شاه ثروت كان و شگفت انگيزی به دست می آورد 
كه به جای هزينه آن برای توس��عه آنچن��ان كه خود او ادعا می ك��رد صرف ولخرجی و 
اسراف كاری های خود او خواهد شد.1 شاه كه تا آن تاريخ بيشتر در پس پرده و با كمك 
عوامل نفوذی خود )برخی نمايندگان مجلس و تعدادی از وزرا( فعاليت می كرد، با شدت 
گرفتن درگيری ها بر سر قضيه نفت، به يك باره مجبور شد تا خود وارد بازی شود، و اين 
بار برای حفظ مقام خود با كسی درگير نبرد قدرت ش��ود كه محبوبيتش در نزد مردم 
بيشتر از او بود. ش��اه درباره علت مخالفت مصدق با اين عمل خود را، در كتاب پاسخ به 

تاريخ چنين ارايه می كند: 
مصدق وقتی به نخست وزيری رسيد برنامه ای را كه من برای تقسيم 
اماك سلطنتی بين روس��تاييان فقير داشتم متوقف ساخت. در حالی 
كه اين برنامه يكی از بهترين وسايل عملی برای باال بردن سطح زندگانی 
مردم كش��ور بود... تصور می كنم از اين كه برنامه توزيع اماك رضايت 
عمومی را جلب كرده دچار حسد شده بود و چون خود از ماكين عمده 
بود و به دارايی خويش دلبس��تگی بس��يار داش��ت از اجرای اين برنامه 
تقسيم اماك سلطنتی احساس شرمساری می كرد. خوشبختانه قبل از 
اين كه مصدق بتواند اين مخالفت را به مرحله عمل برساند سقوط كرد.2

ولی مصدق بنا به داليل اصولی تر به اين كار مشكوك بود. اوالً از نظر وی اين عمل بدون 
كارشناسی صحيح صورت گرفته بود و توزيع اراضی به س��بك شاه، به چند دهه زمان 
نياز داشت. دوم اينكه وی اين س��ؤال را مطرح می كرد: در حالی كه قيمت محصوالت 
كشاورزی نسبت به دوره رضاشاه در حدود ده برابر افزايش داشته است چرا متوليان اين 
اماك مدام از ضرر و زيان چند ميليونی صحب��ت می كنند؟ به نظر مصدق، درباريان با 
اظهار اين سخنان، در ش��رايطی كه دولت از لحاظ مالی در مضيقه بود قصد آسيب زدن 

1. ماروين زونيس، همان، ص103. 
2. محمدرضا پهلوی، پاسخ به تاريخ، ترجمه حسين ابوترابيان، تهران، زرياب، 1379، ص174. 
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به دولت را داشتند.1 سوم اينكه مصدق اعتقاد داشت به فرض درست اجرا شدن تقسيم 
اراضی، اين كار نارضايتی عظيمی را بين كشاورزان ديگر مناطق برمی انگيزد و به همين 

خاطر در نهايت خود او پيشنهاد كرد: 
با وضعيت فعلی راه منحصر به فردشان اين است كه از عوائد مالكين تا 
آنجا كه از سرپرستی اماك خود مأيوس نشوند گرفته شود و قسمتی از 
آن صرف بهبود حال زارعين و قسمت ديگری صرف امور اجتماعی محل 

شود كه اين كار شده است و بايد با احسن وجه آن را احيا كرد.2
با تبعيد اسداهلل علم به بيرجند و خانواده شاه به خارج از ايران، مصدق در 19 ارديبهشت 
به يك پيروزی بزرگ دس��ت يافت و آن استرداد اماك س��لطنتی به دولت بود كه به 
موجب قانون مصوب 20 تير 1328 به شاه واگذار ش��ده بود. در مقابل، دولت موافقت 
كرد سالی شصت ميليون ريال به بودجه سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی كمك 
كند كه با نظارت دولت به مصرف امور رفاهی برسد.3 بدين ترتيب در صورت اجرای اين 
اليحه دربار سلطنتی بخش عمده درآمد خود را از دست می داد و شاه ديگر نمی توانست 
مخارج فعاليت هايی را كه برای حفظ سلطنت به عمل می آمد، بپردازد و برای خود ياران 
و پيروانی تهيه كند. اگر ب��ر درآمد و هزينه های دربار از ط��رف مجلس و دولت نظارت 
می شد در مرحله اول به معنای حذف قدرت اقتصادی و اجتماعی سلطنت و در پی آن 

رژيم سلطنتی بود.4
با شكست كودتا در بيست و پنجم مردادماه 1332 و متعاقب آن فرار فضاحت بار شاه 
به بغداد و رم، شاه دچار وضعيت بد مالی بود و حتی سفير ايران در رم حاضر به ديدار شاه 
نشد و شاه برای اولين بار طعم فقر و نداشتن مشروعيت را چشيد. عده زيادی معتقدند 
كه محمدرضاشاه پهلوی تا قبل از مرداد 1332هيچ گونه مداخاتی در امور مالی نداشت. 
به همين جهت وقتی به رم رفت نگران آينده خود و فاميلش از نظر زندگی بود ولی از آن 
تاريخ به بعد و با افزايش روزافزون قدرت، اطرافيان كم و بيش او را مداخله دادند.5 چنان 
كه دو تن از نزديكان وی در آن دوران هم به اين تغيير روحيه شاه پی بردند. احمد مهبد 
كه آن روزها از مقربان دربار و مشاور عالی شاه بود اين سخنان را بعد از بازگشت شاه به 

1. محمد مصدق، خاطرات و تألمات مصدق، تهران، علمی، 1379،ص282. 
2. همان، ص285. 

3. فخرالدين عظيمی، همان، ص444. 
4. شاپور رواسانی، دولت و حكومت در ايران، تهران، شمع، بی تا، ص155.  

5. مصطفی الموتی، ايران در عصر پهلوی، لندن/ انگلستان، 1989، ج7، ص3. 
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ايران به ياد می آورد: 
آنجا مزه فقر و مسكنت را چشيد. موقعی كه برگشت به ايران درصدد 
بر آمد كه پول و پله برای خودش تهيه بكند. خود شاه به من چند بار اين 

حرف را زد و اين شعر را برای من گفت:
فري���دون فرخ فرشت��ه نب��ود               ز مشك و ز عنب�ر سرشته نبود
به داد و دهش يافت اين ني�كويی          تو داد و دهش كن فريدون تويی

می گفت شاه مشرق زمين بايد ثروتی داش��ته باشد؛ برای اينكه مردم 
گرفتارند متوسل به شاه می شوند، كمك از شاه می خواهند، دست من 
خالی باشد نمی توانم كمك كنم. يك قسمت از سلطنت لنگ است. اين 

توجيهی بود كه می كرد برای اينكه يك اندوخته ای درست كند.1
احمد آرامش هم درباره اوضاع مالی شاه قبل از كودتا نوشته است:

محمدرضاشاه پهلوی كه در 25مرداد 1332 از رامسر به بغداد گريخت 
جز نقدينه مختصری ]كه انگليس��ی ها از بقايای موجودی رضاشاه در 
بانك های لندن در اختيار او گذاش��ته بودند[، چيزی نداشت. ولی حاال 
چه؟ بدون هيچ مبالغه و اغراق اكنون ثروت او مبلغی است بين يك هزار 
و پانصد تا دو هزار ميليون دالر و او همه اين ثروت را پس از بازگشت از رم 

به تهران و به دست گرفتن قدرت، دزديده و چپاول كرده است.2

زمينه های شکل گيری بنياد پهلوی برای مدیریت ثروت خاندان سلطنتی
عمر خانه به دوشی شاه بسيار كوتاه بود؛ فقط سه روز بعد در تاريخ 28 مرداد ماه سال 
1332 با پيروزی عمليات آژاكس توس��ط c.i.a و دربار و همراه��ی جماعتی از اراذل و 
اوباش و تعداد زيادی از افسران اخراجی ارتش، عمر اين فقر و فاكت نيز به پايان رسيد. 
به هر روی با كن��ار رفتن مصدق، تاش  ها ب��رای پالودن محيط سياس��ی از مخالفان و 
منتقدين و فراهم آوردن محيطی مناس��ب برای تاخت و تاز شاه آغاز شد. از فردای 28 
مرداد، ترور و اختناق سراسر ايران را فرا گرفت. دستگاه مخوف فرمانداری نظامی رژيم 

1. ahmad mahbud, in an interview, recorded by habib ladjevardi,1985, Geneva 
Switzerland, IOHCHU, p85.

2. احمد آرامش، هفت سال در زندان آريامهر، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1358، ص30.
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به كار افتاد و سازمان های سياسی مخالف، يكی پس از ديگری سركوب شدند.1
حزب توده نيز كف��اره خيانت های خود ب��ه نهضت نفت را به به��ای گزافی پرداخت؛ 
مخفی گاه ها و چاپ خانه های حزبی، يكی پس از ديگری كشف شدند. بيشتر كادرهای 
حزبی دس��تگير و تس��ليم دادگاه های نظامی ش��دند. گروهی به خارج گريختند يا با 
ابراز تنفر نس��بت به حزب توده آزاد گش��تند.2 حزب توده كه پيش تر به دليل تبليغات 
روشنفكرانه توانسته بود بسياری از روشنفكران و نويسندگان جوان را به خود جذب كند 
با اين ضربه عمًا، بسياری از طرفدارانش را از دست داد. قلع و قمع حزب توده فرصتی 
طايی را، در اختيار برنامه ريزان رژيم پهل��وی قرار داد تا به جذب برخی از اين نخبگان 
بپردازد. تئوريسين های فرهنگی رژيم از اين فرصت برای جذب برخی از اين روشنفكران 

استفاده كردند. 
بين سال های 1332 تا ابتدای سال 1337 ش��اه و دربار از هيچ فرصتی برای انباشت 
ثروت كوتاهی نكردند. در حقيقت شاه هم قدرتش را همانند پدرش بر روی سه ستون 
نيروهای مسلح، شبكه حمايتی دربار و ديوان ساالری گس��ترده دولتی قرار داد. شبكه 
حمايتی دربار، شاه را قادر می ساخت تا از راه پرداخت حقوق و مزايای هنگفت و فراهم 
ساختن مشاغل بی دردسر ولی پردرآمد، تاش ها و خدمات پيروان و پشتيبانان خود را 
تافی كند.3 به باور نگارنده برای بهره گيری از همين فرصت تاريخی بود كه نه تنها بنگاه 
ترجمه و نش��ر كتاب، بلكه به تدريج ساير سازمان های پول س��از متعلق به دربار، مانند 
شركت بيمه ملی، شركت ملی نفت كش يا بانك عمران تأسيس يا از نو سازماندهی شدند 

و زمينه های الزم برای شكل گيری بنياد پهلوی فراهم شد.

1. غامرضا نجاتی، جنبش ملی ش��دن صنعت نفت ايران از كودتای 28 مرداد 1332، تهران، ش��ركت سهامی 
انتشار، 1372، ص488. 

2. همان، ص489. 
3. يرواند آبراهاميان، همان، ص535. 
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بهزاد قاسمي1
چکيده

هدف اين پژوهش تبيين نگاه امام خمينی)ره( به مس��ائل و چالش هاي جهان اسام 
و تمدن اسامی در نيم قرن اخير اس��ت. پژوهش حاضر ضمن بررسي نگاه امام)ره( به 
مشكات جهان اسام از بعد نظری و عملی، چگونگي اوضاع جهان اسام بعد از انقاب 
اسامي را تبيين كرده و الهام بخشي انقاب در آينده تحوالت كشورهاي اسامي را نشان 
مي دهد. سؤال اصلی مقاله اين است كه چالش های اساسی جهان اسام از ديدگاه امام 
خمينی)ره( كدام اند؟ و انقاب اسامی چه تأثيری در فرآيند كنونی و آينده جهان اسام 
خواهد گذاشت؟ بر اساس برخي يافته هاي پژوهش توسعه تمدن اسامی در عصر حاضر 
از طريق توليد و بازتوليد هنجارهاي فرهنگي صورت مي گيرد. به نظر می رسد تحوالت 
امروزين غرب آسيا و شمال آفريقا متأثر از حركت و انديشه امام خمينی)ره( است. چون 
امام به خوبی نشان داد امت اسامی با تكيه بر فرهنگ ديني خود، ساز و كاری مناسب 
در عرصه جهان در اختيار دارد. امروزه تجسم واقعي از تأثير و الگوگيري از مدل انقاب 

1. دانشجوي دوره دكتري تاريخ انقاب اسامي و پژوهشگر 

مسئله شناسي چالش های اساسی جهان اسالم
 از نظرگاه امام خمينی )ره( 

»با نگاهي به مسائل كنوني خاورميانه« 
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اسامي در خيزش هاي مردمي منطقه بيانگر اين موضوع بوده، و نشان از اين دارد كه بار 
ديگر تاش براي تعيين سرنوشت به دست مردم صورت گرفته  است؛ جنبش هاي اخير 
ملت هاي خاورميانه را بايد به مثابه درخواست هاي سياسي دانست كه در انقاب مردم 
ايران در س��ال 1357 تجلي كرد. ولي امروزه عاوه بر اين كه مسائل و مشكات جهان 
اسام وجود دارد بلكه از پيچيدگي خاصي نيز برخوردار است. اين مسائل نياز به شناخت 

دقيق و عميق از واقعيت ها دارد تا راهبردي مناسب در اين باره ارايه شود. 
كليدواژه ها: مسئله شناسی، امام خمينی)ره(، جهان اس��ام، تمدن اسامی، انقاب 

اسامي، خيزش های خاورميانه.

مقدمه
بر اس��اس نگاه و انديشه سياس��ی امام خمينی)ره(، تغيير و تحول بنيادين در جوامع 
اسامی و آزاد كردن مسلمانان از واگرايی، بدون برنامه ريزی اساسی، بنيادين و ريشه دار 
امكان پذير نيست؛ زيرا وضعيت كنونی جهان اسام، معلول شرايط و عوامل بسياری از 
جمله انحطاط فكری، فرهنگی و اعتقادی مسلمانان و سلطه قدرت های استعمارگر بر 
آنان است؛ اس��تعمارگرانی كه همواره در جهت مسخ هويت فكری و فرهنگی امت های 
اس��امی و نيز غارت منابع زيرزمينی آنان گام برمی دارند. رهايی از اين وضعيت و نيل 
به وضعيت مطلوب و آرمانی تنها در پرتو زدودن ريش��ه های انحطاط فكری، فرهنگی و 
عقيدتی امكان پذير است. اين امر، بيش از پيش، ضرورت بسيج همه امكانات ملت ها و 
دولت های اسامی را تحت يك استراتژی مش��خص و فراگير روشن می سازد. بنابراين 
جهان اسام به عنوان مجموعه ای واحد، كه دارای سوابق تاريخی، فرهنگی، عقيدتی و 
سياسی مشترك هستند می بايد بازگشت به اصالت تاريخی و فرهنگی را سرلوحه حركت 
خود قرار داده، و مؤلفه های هويت دينی و ملی را به خوبی شناسايی و درونی نمايند. امام 
خمينی)ره( اثبات نمودند كه اس��ام، به معنای واقعی كلمه، جهانی است، ولی از نظر 
بعضی اسام شناسان غربی، جهانی بودن اسام، بيشتر ابهام انگيز و پر از مسائل پيچيده 
و حتی ترسناك است؛ تا حاكم بودن يك تفكر منسجم بر آن. با وجود اين مشخص است 
كه جهانی بودن اسام پديده ای بدون وابستگی به زمان و مكان است. اين تفكر از آن برهه 
نقش محوری يافت كه انقاب ايران را از صحنه جدال های تعصبی و تجارب تئوری های 
سياس��ی نظريه پردازان، خارج نموده و به راه و رس��الت تاريخی خود، كه بهره مندی از 
تمدن اسامی است هدايت نمود؛ تا آنجا كه مس��لمانان توانستند انقاب مردمی خود 
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تحت رهبری دينی را به مرحله حقيقی در رهايی از س��لطه حكومت برسانند.1 يكی از 
اساسی ترين نيازهای نظام اس��امی امروز تبديل كردن مفاهيم كلی برگرفته از قرآن 
كريم و سنت به مفاهيم كاربردی و عملياتی است. به بيان ديگر مفاهيم نظری بايد امكان 
تبديل به ضرايب كمی را پيدا كنند تا بتوان از كارآمدی مدل سازی اسامی برای برپايی 
تمدن نوين اسامی نويد داده شود. بنابراين برای طراحی تمدن اسامی وجود يك مدل 
كارآمد بسيار ضروری است. كارويژه های اصلی برای تحقق فرمان الهی درباره طراحی 
مدل و چهارچوب نظام اسامی بر پايه سه مؤلفه در آرمان شهر اسامی بنا نهاده شده، كه 
عبارت اند از مدل توليد، معادالت كاربردی و مدل طراحی برنامه های اجرايی.2 حضرت 
امام)ره( راه جلوگيری از انحراف و از بين رفتن اسام و از بين بردن اتهام ها از اسام ناب 
را در مرحله اول، روشنگری نسل ها و سپس تشكيل حكومت اسامی و در نهايت اجرای 

احكام اسام و صدور آن به جای جای دنيا می داند. امام در اين مورد می فرمايند :
ما موظف ايم ابهامی را كه نسبت به اس��ام به وجود آورده اند برطرف 
سازيم، تا اين ابهام را از اذهان پاك نكرده ايم هيچ كاری نمی توانيم انجام 
دهيم. ما بايد خود و نسل آينده را وادار كنيم و به آنها سفارش كنيم كه 
نسل آتيه خويش را نيز مأمور كنند اين ابهامی را كه بر اثر تبليغات سوء 
چند ساله نسبت به اسام در اذهان حتی بسياری از تحصيل كرده های 
ما پيدا شده رفع كنند. جهان بينی و نظامات اجتماعی اسام را معرفی 
كنند، حكومت اسامی را معرفی نمايند تا مردم بدانند اسام چيست و 

قوانين آن چگونه است.3 
امام خمينی)ره( قبل از پيروزی انقاب اسامی همواره ملت های اسامی را به اتحاد و 
برادری و به استقال و بازگشت به هويت دينی و اسامی دعوت می كردند و در عمل نيز 
برای حركت جنبشی در احيای تفكر اسامی برای تشكيل حكومت ترديدی نداشتند و 
در سال 57 حكومت ظالم ستمگر را در ايران با حمايت ملت از صحنه سياسی سرنگون 
كردند و به تشكيل حكومت اس��امی اقدام نمودند. جمهوری اسامی اكنون توانسته 
است در همه احوال ملجأ مظلومان عالم و به عنوان ام القرای جهان اسام الگويی مدرن 

1. سفير اختر، »به ياد امام خمينی«، گزيده مقاالت همايش انديشه امام خمينی)س( در نگاه انديشمندان جهان، 
مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)س(، 1383، ص48.

2. عبدالعلی رضايی، مهندسی تمدن اسامی؛ موانع و الزامات، قم، فجر واليت، 1388، ص123. 
3. مسعود معينی پور، »بررس��ی برخی علل و زمينه های بشری انقاب اس��امی از ديدگاه امام خمينی)ره(«، 

مطالعات انقاب اسامی، س4، 1387، ش12، ص135.
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از حكومت اسامی با پيام وحدت برای مسلمانان، استقامت و پايداری در مقابل استكبار 
باشد. بر اين اساس براي حل بسياري از مسائل و مشكات جهان اسام در انديشه امام 
و قانون اساسي به آنها برمي خوريم. در سياست خارجي جمهوري اسامي ايران بر پايه 
يك سري اصول و مباني بنا ش��ده اس��ت كه اين اصول و مباني راهنماي رفتار و كنش 
سياست خارجي جمهوري اس��امي ايران در عرصه بين المللي قرار مي گيرند. برخی از 
مهم ترين اصول سياست خارجی جمهوری اسامی ايران عبارت اند از: نفي سلطه گري 
و س��لطه پذيري، حمايت از مس��تضعفان و جنبش هاي آزادي بخش، حمايت و دفاع از 

مسلمانان، عدم دخالت در امور داخلي كشورها و احترام متقابل به ديگر كشورها. 
در اين باره گفتني است انديش��ه ش��كل گيری و تحقق امت واحده اسامی بر بنيان 
اعتقادی و ايدئولوژی اسامی، از ديرباز مورد اهتمام و تأكيد مصلحان دينی و پيشگامان 
نهضت اسامی قرار داشته است. استراتژی وحدت حول محوريت امت واحده اسامی، 
در انديشه سياسی- دينی حضرت امام)ره( از جايگاه بلندی برخوردار بوده است. رابطه 
عميق و همه جانبه اعتقادی و دينی ميان نهضت های اس��امی موجب شد كه حضرت 
امام)ره( از طريق ترويج و اش��اعه دكترين امت واحده اسامی، انقاب اسامی ايران را 
با نهضت های اسامی جهان پيوندی اس��توار و ناگسستنی بخشيده و تحقق اين ايده را 
كارسازترين استراتژی در مبارزه با جهان خواران و نيل به پيروزی عنوان نمايد. می توان 
گفت به هر ميزان وحدت و انسجام اجتماعی، سياسی، وحدت و همبستگی ملی درونی و 
نيز اتحاد جهان اسام در برابر دشمنان بيشتر باشد، جهان اسام با داشتن آرمان و اهداف 
مشترك، در مسيری واحد به سوی اهداف مورد نظر حركت خواهد كرد. ملتی كه دارای 
همبستگی ملی است و از وحدت و يك دلی بهره می برد به سادگي به اهداف متعالی نظام 

سياسی خويش دست خواهد يافت.1

نابساماني و چالش هاي اساسي کشورهاي اسالمي
مهم ترين و اولين ويژگي تمدن اس��امي اصالت و غناي فرهنگ اسام است. در اين 
تمدن قرآن مركز و نقطه اساسي علم و علم آموزي است. در مرتبه پس از قرآن، سخنان 
و تعاليم پيامبر كه از آن به سنت تعبير مي ش��ود، قرار دارد. پس از آن نيز تعاليم ائمه و 
بزرگان دين قرار دارد. در اين قس��مت به برخی از مشكات و نابسامانی های موجود كه 

1. داوود تاروديزاده و آذر تاجور، وحدت و همبستگی جهان اسام در انديشه سياسی امام خمينی)ره(، دانشگاه 
پيام نور، 1388، ج1، ص145. 
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گريبان گير جهان اسام و تمدن اسامی شده، اشاره می شود.
1. فرقه گرايی

شيوه سنتی بهره كش��ی از ملت ها پراكندن تخم نفاق ميان آنهاس��ت. در قرآن نيز به 
اين موضوع اشاره شده كه فرعون نيز از همين ش��يوه برای به برده كشيدن مردم دوره 
خود استفاده می كرد. فرعون و فرعونيان زمان نيز از همين شيوه در به بردگی كشاندن 
مس��لمانان بهره می جويند. امروزه فرقه های متفاوتی از جمله ش��يعه و سنی، حنفی و 
مالكی، وديوبندی و... در ميان مسلمانان ديده می شود. گرايش به مسئله فرقه گرايی از 
خواسته های امپرياليسم است كه از اين طريق جهان اسام را مجبوركند هويت اساسي 
خود را از دس��ت داده و به فرقه های مختلف گرايش پيدا كند. فرقه گرايی در پاكستان 
موجب كشته شدن صدها شخصيت مهم گرديده، ش��دت اين فرقه گرايی ها، به حدی 
رسيده كه به انفجار بمب، آتش سوزی و حمات انتحاری در مساجد به هنگام خواندن 
نماز انجاميده اس��ت و دولت مردان در مهار اين خطر ناتوان مانده اند و اگر چه بعضی از 
اعضای سازمان های فرقه گرا را دستگير و بعضی از اين سازمان ها از فعاليت منع و تعدادی 
از عامان، به اعدام محكوم شده اند اما تا به حال كسی در ارتباط با اين جرايم محاكمه 
نشده است. امام خمينی)ره( حامی اصلی اتحاد و دوستی ميان مسلمانان و ايجاد برادری 

ميان مكتب های فكری مختلف بودند:1 
تفرقه موجود در بين كشورهای مس��لمان يا از خيانت سران ممالك 
اسامی و يا از جهل و بی اطاعی آنان است. سنی و شيعه مطرح نيست، 
در اسام كرد و فارس مطرح نيست، در اسام همه برادر و با هم هستيم. 
يك دسته از مسلمانان س��نی، يك دسته حنفی و دس��ته ای حنبلی و 
دس��ته ای اخباری هس��تند، در يك جامعه ای كه هم��ه می خواهند به 
اسام خدمت كنند و برای اسام باش��ند، اين مسائل نبايد مطرح شود. 
ما همه برادر و با هم هستيم... اينها دليل اختاف نيست، ما نبايد با هم 
اختاف و يا يك تضادی داشته باش��يم. برادران شيعه و سنی بايد از هر 
اختافی احتراز كنند. امروز اختاف بين ما تنها به نفع آنهايی است كه 
نه به مذهب شيعه اعتقاد دارند و نه به مذهب حنفی و يا ساير فرق. آنها 
می خواهند نه اين باش��ند و نه آن. ما بايد توجه به اين معنی بكنيم كه 

1. زاهد زاهدی، »اسام و جهاني سازي«، گزيده مقاالت همايش انديشه امام خمينی)س( در نگاه انديشمندان 
جهان، همان، ص184.
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همه ما مسلمان هستيم و همه ما اهل قرآن و اهل توحيد هستيم و بايد 
برای قرآن و توحيد زحمت بكشيم و خدمت كنيم.1 

به عقيده ام��ام خمينی)ره( وحدت، از جمل��ه عناصر مهم در نظام اس��امی با وجود 
گوناگونی نژادی و قوميتی ملت های مس��لمان اس��ت؛ چراكه تحقق پ��روژه عمومی و 
بزرگ اس��امی با وجود اختاف های مذهبی و قومی و نژادی ميسر نيست در حالی كه 
شايسته است اسام تمام ويژگی های اختصاصی اين ملت ها را در خود ذوب كرده، آنان 
را زير پرچم توحيد، متحد ساخته، به وحدت كلمه برساند تا مسلمانان همدل، يك دل 
و يك زبان و با يك موضع يكسان، رو در روی دش��منان به مقاومت بپردازند. زيرا تداوم 
تفرقه و جدايی بين مس��لمانان تهديد داخلی پيش روی مس��لمانان قرار داده، و آنان 
را در رويارويی با دش��منان خارجی ضعيف می س��ازد. در جايی ديگر حضرت امام)ره( 

می فرمايند: 
... اگر مس��لمين وحدت كلمه داشتند، امكان نداش��ت اجانب بر آنها 
تسلط پيدا بكنند. اين تفرقه در بين مسلمين است كه باعث شده است 

كه اجانب بر ما تسلط پيدا بكنند...2 
و يا می فرمايند: 

... آنچه كه بر سر مسلمين آمده است، از اين قدرت های بزرگ است و 
آنچه كه بايد اين مشكات را حل بكند، وحدت كلمه مسلمين است...3

امروزه نيز مقام معظ��م رهبری تأكيد دارند در دنيای اس��ام مهم ترين خطری كه ما 
را تهديد می كند تفرقه اس��ت. اين درس��ت همان نقطه ای اس��ت كه صهيونيست ها و 
امريكايی ها از آن زيان می بينند و همه تاش خود را عليه آن به كار انداخته اند. اختافات 
قومی، مذهبی، طايفه ای، سياسی و ارضی، همه تحريك شده دشمنان است. زمينه های 
اين گونه اختاف ها در بين خود ما وجود داشته، منتها ما غفلت كرده ايم و آن زمينه ها را 
از بين نبرده ايم، آنها هم آمده اند از غفلت امت اسامی استفاده كرده اند و اين اختافات 
را تش��ديد كرده اند، و ما را به جان هم انداخته اند.4 امروزه دنيای اس��ام از افراط  گرايی 
دينی رنج می برد. زيرا اسام دين صلح، دوس��تی و گفت وگو است و با خشونت و ترور و 

1. صحيفه امام، ج12، ص259.
2. همان، ج6، ص83.

3. همان، ج15، ص518.
4. محمدرحيم عيوضی، »چالش های سياسی جهان اسام و آينده ايران«، دانش سياسی، 1387، س4، ش2، 

ص157.
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افراط گرايی مخالف است. افراط گرايی موجب تفرقه و تشتت بين مسلمانان خواهد شد؛ 
نمونه آن را در گروه هاي تكفيري در سوريه ش��اهد هستيم؛ و يا مي توان به جريان هاي 

القاعده، سپاه صحابه، لشكر جهنگوي و... اشاره كرد.
2. نابسامانی ها و چالش های ناشی از جهانی شدن

جهانی شدن چه در سطوح توليد و چه در سطح ابزار و روش ها، چالش های بی شماری 
را برای فرهنگ اس��امی با خود به همراه آورده اس��ت. در اين زمينه بايد اعتراف كنيم 
كه ما در روش هاي آموزشی و برخورد با مش��كات و پديده های نوين جهانی، هنوز هم 
به طور انفعالی عمل می كنيم. در مسئله جهانی ش��دن ابتكار عمل را در دست نداريم؛ 
روش پرداختن ما به مسائل، تكراری، سنتی و كند است و نوآوری در آن ديده نمی شود. 
ملت ها و جوامع اسامی از نفوذ فرهنگی غرب در رنج به سر می برند. چنانچه اين نفوذ و 
اين هجوم فقط فرهنگی بود ما می توانستيم چهارچوب آن را مشخص كنيم و گونه های 
آن را ثبت نماييم، ولی عاوه بر آن، شاهد نفوذ تبليغاتی و رسانه ای هستيم كه از طريق 
سينما، تلويزيون و ماهواره در هر خانه رخنه كرده است و اگر چنانچه تاكنون دست آن 
به همه خانه  و خانواده ها نرسيده چيزی نخواهد گذشت كه اكثريت خانواده ها را نيز در بر 
می گيرد. اين نفوذ رسانه ای می تواند به طور جدی افكار نسل آينده را دست خوش تغيير 
قرار دهد. با اينكه جهان اسام هنوز نتوانس��ته خود را با رسالت و گفتمان جهانی دين 
اسام به طور كامل وفق دهد و اختاف های فرقه ای، مذهبی و جغرافيايی هنوز هم در 
رفتار و روش ملت های مسلمان و جنبش های اسامی تأثيرگذار است، باز هم می بينيم 
كه هر گاه مسئله حمله به جهان اس��ام صورت می گيرد همه به يك باره متحد شده و 
موضع مشتركی از خود نشان می دهند، ولی اين امر متأسفانه زاييده يك لحظه آنی است 
و به مرحله برنامه استراتژيك مش��ترك و تأثيرگذار نمی رسد. برای مقابله با چالش ها و 
توطئه جهانی شدن فرهنگی، ملت های مس��لمان و نيروها و جنبش های اسامی، بايد 
سطح گفتمان خود را با هوشياری ارتقا بخشند تا به گفتمانی زيركانه و متناسب با حجم 
و سطح چالش ها و خطرات پيش  روی آنها تبديل گردد. با توجه به واقعيت های كنونی 
جهان اس��ام، به وضوح می توان دريافت كه نقش��ه و توطئه امريكا و جهان غرب برای 
تبديل جهان اسام به دولت های كوچك و رژيم های ساختگی دارای اختاف با يكديگر با 
موفقيت همراه بوده است. در همين راستا، امام خمينی)ره( پروژه اسامی و متمدنانه ای 
را برای مقابله فراگير با آنان ارائه داده اند كه بر پايه  اصولي اس��توار است. وحدت كلمه 
مسلمانان و برشمردن اتحاد به عنوان هدفی دائمی، مسئوليتی شرعی و آرمانی كه امام 
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خمينی)ره( به آن چشم دوخته بود، عبارت اند از:
- ايجاد اتحاد محك��م از طريق گام های حساب ش��ده ای كه از هم��كاری اقتصادی و 
همبستگی سياسی آغاز شده و به تأسيس بازار مشترك اسامی و انجام باالترين درجه 

هماهنگی برای رويارويی با استكبار امريكا و صهيونيسم جهانی منتهی می گردد.
- هم گرايی حكومت های كشورهای اسامی بر اساس برادری اسامی و ياری مظلومان 

و مخالفت با روش های استكباری و سلطه گرانه قدرت های بزرگ.
- توزيع عادالنه ثروت ها به گونه ای كه اخت��اف طبقاتی از ميان برود. اين اصل خود، 
شكل پيشرفته ای از مبارزه با شركت های احتكارگر و قدرت های استكباري و استعمارگر 

می باشد.
- برپاسازی روابط انسانی متعادل و عادالنه، بر اس��اس پرستش خدا و مساوات ميان 
انسان ها در راستای عمل به ديدگاه های قرآن. رساندن پيام اسام به جهان با حكمت، پند 
و اندرز نيكو و باز كردن راه گفت وگو ميان اديان و فرق، فرهنگ ها و انديشه های مختلف، 
بدون پيش فرض های نادرست و نفاق و وابستگی، با توجه به اصول و پايه های يادشده كه 
امام خمينی)ره( هميشه آنها را مورد تأكيد قرار داده و رهبری انقاب اسامی ايران، بر 

اساس آن عمل نموده است.1 
امروزه مسئله جهاني شدن خود را در قالب جهانی شدن فرهنگ به مثابه »كثرت گرايی 
فرهنگی« نش��ان داده  است. از مهم ترين آس��يب پذيری های فرهنگی جهانی شدن در 
رويكرد »امپرياليس��م فرهنگی« مي توان ب��ه: ارائه بديل های متن��وع و جذاب در برابر 
ارزش های مس��لط دين داران و انقابيون )غلب��ه نس��بی گرايی و اباحه گرايی(، ايجاد 
اختال در فرايند انتقال ارزش های نسل های پيشين به نسل های جديد جامعه انقابی 
)شكاف نسلی(، گسترش شبهات دينی و ابتذال اخاقی - اجتماعی از طريق بهره گيری 
از فناوری های اطاعاتی - ارتباطی جديد )ماهواره، اينترنت و...(، تبليغ نامناسب و عدم 
توجه به زمينه پروردگی و زمانه پروردگی ارزش ها از س��وی برخی دين داران و مبلغان 
دينی، كاهش مقبوليت و مش��روعيت گروه های مرجع سنتی نزد مس��لمانان، ناكامی 
متوليان رس��می و مروجان ارزش های انقاب اس��امی در تبديل آنه��ا به هنجارهای 
اجتماعی )ناكامی در جامعه پذير كردن ارزش های انقابی( و تبليغ پلوراليس��م دينی 
تحت عناوينی مانند صراط های مستقيم اشاره كرد. همچنين عواملی مانند فقر توليد 

1. محمد خلف الجراد، »اس��ام و جهاني سازي«، گزيده مقاالت انديش��ه امام خميني)س( در نگاه دانشمندان 
جهان، 1383، ص132.
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آثار فاخر فرهنگی در عرصه های رسانه ای )تئاتر، تلويزيون، سينما(، تفردگرايی، گسست 
نسلی و مسائل ديگری كه در اين مختصر نمی گنجد، وجود دارد. به نظر می رسد رويكرد 
غالب نسبت به مسئله جهانی شدن در بعد فرهنگی، در متن و بطن جهان اسام و انقاب 
اسامی ايران، به منزله نوعی »امپرياليسم فرهنگی« است. كه خواهان تحميل فرهنگ 
و سبك زندگی اجتماعی غربی- ليبراليستی بر فرهنگ دينی- ملی ايرانيان می باشد. و 

از آن به »هجمه فرهنگی« تعبير و تفسير می گردد.
3. رهبری امت اسالم

با تأمل در انديش��ه امام)ره( درمي يابيم كه ريش��ه بس��ياري از مش��كات و مسائل 
امت اس��ام، نبود رهبری يا خأل تئوريك رهبري اس��ت. اين كمب��ود، موجب تضعيف 
سازمان  های اسامی از جمله سازمان كنفرانس اسامی ش��ده است. يك فرد در مقام 
رهبری بايد جهت حل مس��ائل امت اس��ام بينش سياسی داش��ته و برای رويارويی با 
نيروهای اس��تثمارگر، از شهامت و ش��جاعت كافی برخوردار باش��د. امام خمينی)ره( 
رهبری با اين خصوصيات برای ملت ايران بودند و تمام رهبران جنبش های اسامی از 
ايشان الهام گرفته و دنباله رو راه ايش��ان می باشند.1 اصلی ترين مشكل امت اسامی در 
ارتباط با موضوع رهبری است. فقدان رهبری درست و وفادار به اسام و مسلمين علت 
تمام مشكات عصر حاضر است. امت اسام نياز به رهبری واقعی دارد كه بينش عميق 
سياسی و شهامت رويارويی با دش��منان را داشته باش��د و در اصول اسام به مصالحه 

نپردازد و ايمان و اعتقاد راسخی به خداوند داشته باشد.
با مطالعه نقش و جايگاه رهبري در انقاب اسامي و جنبش هاي اخير در كشورهاي 
اس��امي و به ويژه در مصر درمي يابيم كه از جمله عوامل مهم پي��روزي و تداوم انقاب 
اس��امی ايران، رهبری حض��رت امام بود؛ در واق��ع رهبری انقاب اس��امی در لباس 
مرجعيت و نمايندگی از ناحيه امام زمان)عج( ظهور كرده بود كه رد حكم او رد حكم امام 
زمان)عج( و رد حكم امام زمان)عج(، رد حكم خداست و آن هم موجب كفر و خروج از 
اسام است.2 لذا عمل به بيانيه های امام از طريق شبكه های اطاع رسانی و رسانه سنتی 
در طول انقاب به عنوان عمل به دستورات اسام تلقی می شد؛ در انقاب اسامی ايران 
رهبر پيش از وقوع انقاب در تحوالت بوده و رهبری و هدايت مردم و انقاب را بر عهده 
داشت، ولی در انقاب مصر پس از وقوع انقاب بحث خأل رهبری و جبران و تقويت اين 

1. زاهد زاهدي، همان، ص98.
2. غامرضا خواجه سروی، »نسبت انقاب اسامی ايران با بيداری اسامی؛ وجوه تشابه و تمايز«، مطالعات انقاب 

اسامی، س9، 1391، ش28، ص108.
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نقيصه پيش می آيد. اين خود موجب كند شدن روند انقاب در مصر شد.
رهبري يكی از مهم ترين مشخصات انقاب اس��امی ايران است؛ به حدي كه انقاب 
اسامی ايران بدون»رهبري« به پيروزي نمی رسيد. در واقع، مهم ترين منبع بسيج كننده 
در انقاب ايران و سمت وسودهنده به اين بس��يج، رهبري امام خمينی)ره( بوده است. 
دليل اين امر، از يك س��و به مرجعيت مذهبی امام)ره( در ميان گروه هاي اس��ام گرا و 
سازش ناپذيري ايشان در برابر شاه باز می گشت. و از سوي ديگر، ناشی از پذيرش رهبري 
ايش��ان در ميان ديگر گروه ها بود. در واقع، نيروها و اس��تراتژي گروه هاي غيراسامی 
يا چريكی )اعم از مذهبی و غير مذهبی(، پس از دو دهه مبارزه، س��ركوب ش��ده يا به 
بن بست رسيده بودند. امام و س��بك رهبري و ش��يوه مبارزاتی تجويزي ايشان بود كه 
توانس��ت جنبش انقابی را عام و فراگير كند و انقاب را به پيروزي برس��اند. مهم ترين 
فرصتی كه عامل رهبري براي جنبش انقاب��ی مردم ايران فراهم می كرد، جلوگيري از 
انحراف و مصادره انقاب از سوي قدرت هاي بزرگ و عوامل رژيم و هشدارهاي بهنگام 
در اين خصوص تا دس��تيابی به موفقيت كامل بود. برای نمون��ه »رهبري«،  در جنبش 
انقابی مصر در مقايس��ه با جنبش انقابی ايران، بيشتر به جنبش هاي نوين اجتماعی 
شبيه است تا جنبش هاي كاس��يك. از جمله تفاوت هاي جنبش هاي جديد اجتماعی 
و جنبش هاي كاس��يك يا قديم، نبود رهبری در رأس جنبش است. در اين جنبش ها 
رهبري صفتی جمعی و غيرمتعين در شخص خاص می باشد و جنبش اجتماعی، پيش 
از آنكه حول يك فرد جمع شود، حول ايده اي خاص مثل برابري خواهی، حقوق بشر يا 
دموكراسی خواهی، بسيج و جمع می شود. اين وضعيتی است كه در انقاب هاي مصر و 
تونس، به وضوح قابل مشاهده بود. در اين انقاب ها، رهبري كاريزماتيك، جايش را به 
رهبري جمعی داد كه بعضاً در فضاي مجازي شكل می گيرد، و پس از آن عمل می كند. 
انقاب مصر، هيچ رهبري نداش��ت و هيچ حزب يا گروه خاصی، آن را هدايت نمی كرد، 
خود مردم بودند كه از طريق رسانه هاي جديد و در رأس آنها اينترنت، به سازمان دهی و 
مديريت جريان اعتراضات اقدام می كردند. اين ويژگی، سبب شده است انقاب مصر در 
برابر ورودي هاي آشوب س��از همچون دخالت خارجی، عوامل رژيم پيشين و گروه هاي 
مصادره كننده انقاب، آسيب پذيري بيشتري نسبت به انقاب ايران داشته باشد و نياز به 

فعاليت و حضور جنبش انقابی، پس از سقوط مبارك، همچنان احساس شود. 
4. حاكميت حكام ظالم و فاسد

از نگاه امام خمينی)ره( بخش عظيمی از نابسامانی های موجود در جهان اسام ناشی 
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از وجود حكام جور است. اصوالً بخش��ی از گرفتاری ها از قبيل وابستگی به قدرت های 
ظالم، احساس حقارت در برابر قدرت های سياسی و اقتصادی از ناحيه حاكميت طاغوت 
و قدرت های غير مش��روع در جوامع اس��امی می باش��د. حضرت امام در اين خصوص 

می فرمايد: 
ش��رع و حق حكم می كند كه بايد نگذاريم وضع حكومت ما به همين 
صورت ضد اسامی يا غير اسامی ادامه پيدا كند؛ داليل اين كار واضح 
اس��ت، چون برقراری نظام سياس��ی غير اس��امی، نظامی شرك آميز 
است، چون حاكمش طاغوت است و ما موظف ايم آثار شرك را از جامعه 
مس��لمانان و از حيات آنان دور كني��م و از بين ببريم. ب��از به اين دليل 
كه موظف ايم شرايط اجتماعی مس��اعدی برای تربيت افراد مؤمن و با 
فضيلت فراهم سازيم و اين شرايط درست ضد شرايط حاكميت طاغوت 
و قدرت های ناروا است. شرايط اجتماعی كه ناشی از حاكميت طاغوت 
و نظام شرك آميز است، الزمه اش همين فسادی است كه می بينيد. اين 
همان فساد فی االرض است كه بايد از بين برود و مسببين آن به سزای 
اعمال خود برسند. ما چاره ای نداريم جز اين كه دستگاه های حكومتی 
فاسد و فاس��د كننده را از بين ببريم و هيئت های حاكمه خائن و فاسد 
و ظالم و جائر را س��رنگون كنيم. اين وظيفه ای است كه همه مسلمانان 
در يكايك كشورهای اس��امی بايد انجام دهند و انقاب اسامی را به 

پيروزی برسانند.
در فرازی ديگر می فرمايند: 

اين حكومت ها هس��تند كه به واس��طه روابط ش��ان ب��ا ابرقدرت ها و 
سرسپردگی شان با ابرقدرت های چپ و راست مشكات را برای ما و همه 

مسلمين ايجاد كردند.1 
با وجود حاكمان مس��تبد در كشورهای اس��امي حاش��يه خليج  فارس و به ويژه در 
عربستان بايد اش��اره كرد كه شهروندان عربس��تان حتي در زمينه حقوق و آزادي هاي 
اجتماعي با محدوديت مواجه هس��تند. به ويژه جامعه زنان و اقليت شيعيان بيشترين 
محدوديت ها و تبعيض هاي اجتماعي كه به عرصه هاي سياس��ي نيز كشيده مي شود را 
متحمل مي ش��وند. در عرصه محدوديت هاي زنان، نداش��تن كارت شناسايي و هويتي 

1. روح اهلل خمينی، واليت فقيه در حكومت اسامی، تهران، اميركبير، 1360، ص35.
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مستقل تا سال هاي گذشته، همچنين ممنوعيت رانندگي، از تبعيض هاي بارز محسوب 
مي شود. با اين حال به برخي نابرابري ها در عرصه هاي حقوقي، سياسي و اقتصادي نيز 
مي توان اش��اره كرد. عاوه بر آن مي توان به تبعيض ها و اهانت هاي به شيعيان در نظام 
آموزشي و... اتفاق مي افتد، اشاره كرد.1 بر اين اساس به رغم پيش بيني هاي اوليه مبني 
بر عدم س��رايت جنبش هاي مردمي به حوزه خليج فارس، اي��ن جنبش ها به بحرين و 
عربستان نيز سرايت كرد. اما اعتراض در عربستان به قشري خاص محدود شد همچنين 
پس از سال 2011 تاكنون جنبش هاي مردمي در ميان ش��يعيان تداوم داشته و حتي 

گسترش يافته است.
5. اسالم امريكايی

بازخوانی گفتارهای امام خمينی)ره( نشان می دهد كه ايشان همواره از برداشت های 
سوء و نادرست از اسام نگران بود. مهم ترين نگرانی درباره روايتی از اسام بود كه بعدها 
در گفتار ايشان با عنوان اس��ام امريكايی از آن نام برده ش��د. جالب است كه در مسير 
انحراف جامعه ايران، اسام نيز دست خوش تعابير سوء قرار گرفته بود؛ به طوری كه يا 
اسام به حاشيه رانده شده؛ يا از آن چهره ای غيرسياسی ارائه شده بود.2 بنابراين از منظر 
امام خمينی)ره( مذهب نه تنها می بايست در زندگی سياسی وارد شود، بلكه هم به عنوان 
ابزار قدرت و هم راه و روش در حوزه سياست بايد جدی گرفته شود. بحث اسام ناب در 
انديشه امام خمينی)ره( منظومه و مجموعه فكری و عملی جامعه ای است كه از غنای 
مطلق برخوردار بوده و در ارتباط با زندگی انسان برنامه های دقيق و همه جانبه به همراه 
دارد. اسام ناب، در قرائت امام، به دليل جامعيت، جذابيت، جهان شموليت و بهره مندی 
از زمينه های اعتقادی در درون ملت ها، از استعداد و توان و قدرت كافی برخوردار است. 
اگر اسام خوب عرضه شود، قادر است مجد و عظمت دوباره جهان اسام را به مسلمانان 

برگرداند.3 در يك بيان از عمق باور امام)ره( اسام ناب را اين گونه معرفی می كنند: 
اسام ناب محمدی، اس��ام فقرای دردمند، اسام پابرهنگان، اسام 
تازيانه خوردگان، تاريخ تلخ و شرم آور محروميت، كوبنده سرمايه داری 
مدرن و كمونيسم خون آشام، نابود كننده اس��ام رفاه و تجمل و اسام 

1. علي اكبر اسدی، »جنبش هاي مردمي در جهان عرب و تأثيرات آن در عربستان«، خاورميانه 9، تهران، ابرار 
معاصر، 1391، ص433.

2. حسين پوراحمدي، انقاب اسامي و نظام جمهوري اسامي ايران در بازتاب جهاني شدن )هم سويي، تقابل 
يا تعامل(، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني)ره(، 1386، ص115. 

3. محمد فوالدی، »استراتژی وحدت جهان اسام در انديشه امام خمينی«، 1387، س17، ش126، ص34.
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التقاط و اسام سازش و فرومايگی، اسام مرفهين بی درد و در يك كلمه 
اسام امريكايی...1 

در حالي كه امروزه اسام مدنظر عربستان، تركيه و قطر متفاوت است. درباره گروه های 
افراطي اس��ام گرا بايد به گروه هاي تكفيري، سلفيه س��نتي، القاعده و ساير گروه هاي 
افراطي اشاره كرد. سازمان يافته ترين و كارآمدترين جريان تكفيري معاصر را مي توان در 
سازمان القاعده سراغ گرفت. رهبران القاعده از تكفير براي توجيه اعمال خشونت آميز 
خود عليه ديگران بهره مي برند و تاش دارند به طور گسترده از اين واژه و مفهوم فقهي 
براي توجيه جنايات خود عليه مسلمانان و غير مسلمانان بهره برداري كنند. كشورهايي 
چون عراق، پاكستان و به ويژه س��وريه قرباني فتاواي تكفير ش��ده و شاهد كشتارهاي 

فراواني بوده اند.2 
6. مشكل وابستگی

بزرگترين وابستگی ملت های مستضعف به ابرقدرت ها و مستكبرين، وابستگی فكری 
و درونی است كه ساير وابستگی ها از آن سرچشمه می گيرد. تا زمانی كه استقال فكری 
برای ملتی حاصل نشود، اس��تقال در ابعاد ديگر حاصل نخواهد شد. امام خمينی)ره( 

شعار »نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسامی« را سر داده و در اين زمينه گفته اند: 
... وظيفه ماست كه در مقابل ابرقدرت ها بايستيم و قدرت ايستادن هم 
داريم، به شرط اينكه روشنفكران دست از شرق و غرب و غرب زدگی و 
شرق زدگی بردارند و صراط مستقيم اسام و مليت را دنبال كنند. ما با 
كمونيسم بين الملل به همان اندازه در ستيزيم كه با جهان خواران غرب 
به سركردگی امريكا، و با صهيونيسم و اسراييل شديداً مبارزه می كنيم...3 

امام خمينی)ره( خطاب به ملت های مسلمان می فرمايند: 
ملت ها خودشان بايد در فكر اسام باشند، مأيوس ايم ما از سران اكثر 
قريب به اتفاق مسلمين، لكن ملت ها خودشان بايد به فكر باشند و از آنها 

مأيوس نيستيم.4 
از ويژگی های رهبری امام خمينی)ره( پايبندی به منافع و مصالح اسام و مسلمين و 

1. در جست وجوی راه از كام امام، 1362، ص340.
2. فرزان شهيدي، »سلفيه سوريه بين اصاح و تكفير«، مطالعات راهبردي جهان اسام، 1392، س14، ش54، 

ص57-158.
3. صحيفه امام، ج12، ص202.

4. در جست و جوی راه از كام امام، همان، ص179.



مقاالت
114

دوره سوم سال يازدهم شماره 39  بهار 93

خاف جريان حاكم حركت كردن است؛ پيامبران الهی نيز در هدايت و رهبری جامعه 
اين گونه بوده اند. توضيح اينكه اوج و عمق اي��ن كام را زمانی درك می كنيم كه بدانيم 
جامعه آن روزی كه مقارن بروز انقاب و جريان های انقاب اسامی به رهبری حضرت 
امام)ره( بود، بدنه روشنفكری كشور ما به گونه ای بود كه گويی سرسپرده دو جريان غرب 
يا شرق بود كه س��ركردگی غرب را امريكا كه به تعبير حضرت امام)ره(، شيطان بزرگ 
بود به عهده داشت و سركردگی شرق را شوروی س��ابق عهده دار بود. در چنين جامعه 
غرب زده به تعبير جال آل احمد يا شرق زده، عظمت رهبری امام خمينی)ره(، در دفاع 
از منافع ملی و عدم سرس��پردگی به هيچ كدام از جريان های فوق بود و همين مسئله، 
اوج رهبری امام)ره( را می رساند كه بعدها در قالب شعار بسيار حساس و سرنوشت ساز 
» نه شرقی نه غربی، جمهوری اسامی« تجلی يافت. اوضاع جامعه روشنفكری ايران آن 
عصر را اين گونه ترسيم كردند: نخبگان ايران يا مروج تمدن غربی بودند يا بخش عمده 
ديگری به قطب مخالف جهان سرمايه داری وابس��ته بودند.1 در اين رابطه هم می توان 
گفت با مقاومت و تقابل موفقيت آميزی كه انقاب اس��امی به رهبری امام خمينی در 
مقابل قدرت های بزرگ به وي��ژه امريكا صورت داد و بر همه جوامع اس��امی كه طعم 
حقارت و سلطه استكبار و استعمار را چشيده بودند، اثرات خود را بر جای گذاشت؛ اين 

امر نيز مرهون اثرات و بازتاب های انقاب اسامی است.2

نابساماني و مشکالت تمدن اسالمي 
در بررسی عوامل ضعف و انحطاط مسلمانان از منظر امام خمينی)ره(، فاصله گرفتن از 
اسام اصيل و خودباختگی در مقابل غرب مطرح است. از ديدگاه امام، فاصله گرفتن از 
اسام اصيل و تعاليم عزت بخش آن، افزون بر مشكات گذشته، روزهای بسيار غم انگيزتر 

و نكبت بارتری برای جامعه اسامی در پی خواهد داشت:
چنانكه كراراً اعام خطر كرده ام اگر ملت اسام بيدار نشوند و اگر اسام 
واقعی كه... ضامن سيادت و استقال ملل مسلمان و كشورهای اسامی 
می باشد، به دس��ت عوامل و ايادی اجانب همين طور در زير پرده سياه 
استعماری پوشيده بماند روزهای س��يا ه تر و نكبت بارتری برای جامعه 

1. محمدحسن حسنی، نوسازی جامعه از ديدگاه امام خمينی)ره(، تهران، عروج، 1377، ص211.
2. منوچهر محمدی، »بازتاب انقاب اس��امی در جهان اسام«، مجله دانش��كده های حقوق و علوم سياسی، 

1383، ش21، ص35.
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اسامی در پيش است.1
هنگامی كه مسلمانان، اسام و تعاليم آن را عامل عزت و رشد و تعالی خود ندانند، به 
يقين، مكتب ها و انديشه های ديگر برايشان با اهميت جلوه می كند، و اين آغاز انحطاط 
مسلمانان در طول تاريخ بوده است. حضرت امام منشأ بيشتر بدبختی های مسلمانان، 
بلكه همه ملت ه��ا را خودباختگی در برابر غرب و وابس��تگی فكری ب��ه غرب می داند و 

می فرمايد: 
كمال تأسف است كه كش��ور ما كه حقوق اسامی و قضای اسامی و 
فرهنگ اسامی دارد، اين فرهنگ را، اين حقوق را ناديده گرفته است و 
دنبال غرب رفته است. غرب در نظر يك قشری از اين ملت جلوه كرده 
است؛ كه گمان می كنند غير از اين غرب هيچ خبری در هيچ جا نيست 
و اين وابستگی فكری، وابستگی عقلی، وابستگی مغزی به خارج، منشأ 

اكثر بدبختی های ملت هاست و ملت ماست.
جدايی دين از سياست و ملی گرايی: از جمله مسائلی كه سبب شده است اداره جوامع 
اسامی به دست عده ای از وابستگان غربی و شرقی باش��د و متعهدان و دلسوزان از آن 

كناره گيری كنند تفكر جدايی دين از سياست است. حضرت امام می فرمايند: 
در ذهن بسياری، بلكه اكثری، بيشتر از اهل علم... اين است كه اسام 

به سياست چه كار دارد... آخوند چه كار دارد به سياست.2 
متحجر نشان دادن اسالم: يكی از نقشه های پليد استعمار متحجر نشان دادن اسام 
است؛ به گونه ای كه می كوشد از نظر فكری و فرهنگی و در پی آن، اقتصادی، بر جوامع 
اسامی سيطره يابد. »از بدبختی هايی كه بر دول اسامی پيش آمده است، از جمله آنها 
اين است كه  يك مدت زيادی دول استعمارطلب مشغول شده اند پيغمبر اسام را كوچك 
كنند... بعدش دنبال اين رفتند كه احكام اس��ام يك احكامی است كه مال هزار سال 
پيش است و حاال چه و چه شده است، و مملكت مترقی شده است و امثال ذلك و اسام 
نمی توانند اشباع كنند آن خواسته های ملل را«؛ همچنين »دست استعمار در ممالك 
اسامی يكی از فعاليت هايی كه ]اسام را[ می كند اين است كه يك طريقت عقب افتاده 

كهنه شده معرفی كند.«3

1. حسين ارجينی، »عوامل انحطاط و پويايی جوامع اسامی از ديدگاه امام خمينی«، فصلنامه پژوهشی انقاب 
اسامی، 1387، س4، ش1، ص110.

2. همان.

3. همان.
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توقعات و انتظارات امام از مسلمانان و كس��انی كه خواهان عدالت هستند بدين قرار 
است: 

1. حفظ تقويت انقاب اسامی، وظيفه همه مسلمانان اس��ت. مبارزه جهت استقرار 
حكومت عدل، بخشی از وظايف مسلمانان می باشد.

2. وحدت بين توده امت اسام واجب است. مسلمانان نبايد به تقسيمات ملی و فرقه ای 
اهميت بدهند.

3. مس��لمانان به ايدئولوژی كه آنها را از خود بيگانه می كند احتي��اج ندارند و بايد به 
استعداد و توانايی خودشان اعتماد داشته باشند.

4. عدالت شاخصه اسام است و بايد در بين افراد و جامعه مشهود باشد.
5. حاكمان و مسئوالن انقاب اسامی بايد به مستضعفين خدمت كنند، زيرا خدمت 

به مستضعفين و فقرا باعث خشنودی خدای سبحان و تعالی است. 
6. با رعايت صحيح اصول اسامی، مسلمانان بايد بدانند كه امريكا به عنوان يك كشور 
تروريس��تی، می خواهد با خودخواهی اراده خود را بر اراده ديگ��ران تحميل كند. تنها 
كسانی می توانند در برابر استيای تروريست هايی چون امريكا بايستند كه ايمان قوی، 

شجاعت و بصيرت داشته باشند.1

راهکارهای مقابله با مسائل و مشکالت جهان اسالم از نگاه امام)ره(
1.ضرورت وحدت

به نظر می رسد امام خمينی)ره( طرح راهبردی تحقق »وحدت سياسی جهان اسام« 
را در قالب يك نظريه سياسی و تلقی وحدت به عنوان امری راهبردی و استراتژيك طی 
چند فرايند و مرحله  به تصوير می كشد كه شامل ايجاد بستر و شرايط مناسب برای تحقق 
وحدت، فعال شدن نخبگان سياس��ی و مذهبی به عنوان مجريان وحدت، به كارگيری 
ابزارهای الزم برای حركت در مسير اتحاد سياسی مسلمانان و در نهايت تشكيل دولت 
بزرگ اس��امی می ش��ود.2 اما امروزه، به ويژه پس از پيروزی انقاب اس��امی، نبايد از 
تهديدها و چالش هايی كه اس��تكبار جهانی برای نظام اسامی ما به وجود آورده غفلت 
كرد. جالب اينكه، با دقت در كام امام راحل)ره(، دو رويكرد )تقريب و وحدت( به وضوح 
به دست می آيد.3 وحدت امت اسامی به معنای تحقق وحدت اسامی در مجموعه امت 

1. سفير اختر، همان، ص121.
2. محمد فوالدي، همان، ص214.

3. داود تاروديزاده و آذر تاجور، همان، ص184.
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اسام و سراسر جهان اسام است، به گونه ای كه در نهايت نويدبخش تشكيل امت واحد 
اسامی باشد: 

و ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاتقون.1 
همانا اين امت شماست، امتی يگانه، و من پروردگار شما هستم، از من 

پروا كنيد. 
در تفكر دينی هرگز مراد از وحدت كنار نهادن س��اير مذاهب نيست. وحدت اسامی 
بكارگيری ابزار تحقق امت واحد، به عنوان يك آرمان نهايی، در سطوح جوامع در جهان 
اسامی خواهد بود. اسام آماده است تا تمام ملل دنيا را، عرب، عجم، ترك، فارس، همه 

را با هم متحد كند و يك امت بزرگ به نام امت اسام در دنيا برقرار كند.2 
2.ضرورت خودباوری

با تحليل و بررس��ي آثار امام)ره( چاره ای برای ما نيس��ت، جز به راه انداختن جنبش 
و حركت فراگيری ك��ه طی آن امت به خود آي��د تا بتواند داش��ته ها و امكانات مادی و 
توانايی های معنوی خود را در جهت تجديد اعتبار در ميان امت های ديگر، به كار گيرد. 
تكيه بر ديگران و وابستگی به آنها در هر صورتی كه باشد، با تعاليم اسام كه بر استقال 
شخصيت مس��لمانان، چه در مسائل اعتقادی و حوزه انديش��ه و چه در مسائل ظاهری 
و چه در رفتار و كردار، تأكيد فراوان دارد، س��ازگار نيس��ت؛ بنابراين پيروی و اطاعت از 
ديگران در مسائل اعتقادی و رفتاری، جز با ضعف ايمان و يا عدم اعتقاد و وفاداری به خدا 
توجيه پذير نيست.3 تفكر و طرح امام خمينی)ره( در واقع تلفيقی از هويت و توسعه بود. 
در  حالی   كه رهبران پيشين جنبش بيداری اسامی چون سيدجمال به دنبال توسعه و 
تجدد بودند؛ برخی هم به صورت كمرنگی بر هويت تأكيد داشتند.4 توجه به ارزش های 
سنتی، فرهنگی و خوداتكايی باعث نوعی خودباوری در بين ملل اسامی و آزادی خواه 
می گردد. يكی از مدافعان جنبش الهيات رهايی بخش امريكای جنوبی، مفاهيم تازه ای 
از نوگرايی ارائه كردند كه در آنه��ا با تأكيد بر راه های مختلف موجود برای توس��عه، به 
ارزش  های س��نتی، فرهنگی و خوداتكايی در اين فرايند توجه ويژه ای می شود. به اين 
ترتيب در دهه های 1970 و 1980 مجموعه سومی از الگوها در واكنش عليه الگوهای 

1. قرآن كريم، سوره مؤمنون، آيه52.
2. صحيفه امام، ج13، ص443.

3. محمد خلف الجراد، همان، ص218.
4. علی اكبر واليتی، فرهنگ و تمدن اسامی، قم، معارف، 1388، ص251.
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پيشين مطرح شد كه آن را وحدت گرا و رهايی بخش ناميدند.1 
3. ضرورت احيای تفكر اسالمی از منظر امام)ره(

امروزه در جهان اس��ام به ويژه در خليج ف��ارس فعاليت های دينی مجدداً س��ازمان 
يافتند و روند احياگری اسامی به عنوان يك حركت اجتماعی وسيع در مقابله با بحران 
نوسازی غربی ظهور يافته است. در بسياری از اين كشورها اكثر جوانان مسلمان به ويژه 
كسانی كه عضو طبقات متوسط و پايين می باشند اس��ام را به عنوان فرهنگی كه آنان 
را از خودبيگانگی و نااميدی های مفرط نجات می دهد، و مدل عملی حيات سياس��ی، 
اقتصادی و فرهنگی را در جهان تحت سلطه غرب ارائه می كند، پذيرفته اند. در يك كام 
امروز اسام همچنان نيروی قدرتمند فرهنگی در جوامع اسامی و در خاورميانه است؛ 
در دورانی كه دولت های سكوالر با پيروی از انديشه های غربی تاش داشتند نوسازی را 

در كشورهای خود پيگيری كنند ولی در عمل با ناكامی مواجه شده اند.2 
4. ضرورت استمرار بيداری اسالمی 

بيداری اس��امی برخاف تنوع گرايش ه��ا و زيرمجموعه های متف��اوت، منادی پيام 
واحدی در تاريخ بدين مضمون است: ما دوباره برگشتيم تا دين را به عرصه زندگی فردی 
و اجتماعی انسان بازگردانيم. اين احساس و خودآگاهی، تركيبی از دو حالت شرمندگی 
و قصد بازگش��ت به ارزش های ناب و راستين گذشته است. ش��رمندگی در برابر عزتی 
كه خداوند به مؤمنين وعده داده است و امروز مسلمانان از آن بی بهره اند و بازگشت به 
اسام به اين معنا كه عقب ماندگی ما ناشی از دور شدن از اسام است. معنا و پيام بيداری 
اسامی، اين است كه به اس��ام ناب برگرديم تا عزت گذشته خويش را بازيابيم يا عزت 
به باد رفته خود را به دست آوريم. بدون شك احياگری و بيداری جهان اسام با پيروزی 
انقاب اسامی معنا و مفهوم جديدی پيدا كرد و از مرحله نظر به عمل و واقعيت رسيد؛ 
اگر چه از حدود يك قرن قبل انديشمندانی همچون سيدجمال الدين اسدآبادی در جهان 
اسام ظهور كردند، و ندای بازگشت به اس��ام و تقابل با فرهنگ غرب را سر می دادند و 
در اين مسير نهضت ها و گروه هايی نيز شكل گرفت؛ ولی پيروزی انقاب اسامی به همه 
مسلمانان به اثبات رساند كه مسئله بازگشت به اسام تنها يك خيال و نظر نبوده است، 

1. ناصر باهنر، رسانه ها و دين؛ از رس��انه های سنتی اس��امی تا تلويزيون، تهران، مركز تحقيقات صدا و سيما، 
1387، ص195.

2. حسين پوراحمدي، همان، ص187.
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بلكه می تواند واقعيت هم داش��ته باش��د.1 در موج جديد بيداری اسامی، امام خمينی 
و روحانيان هم فكر وی كوش��يدند كه سياس��ت را بر محور مرجعيت بازگردانند. طيف 
مذهبی جنبش دانشجويی نيز به تحقق اين هدف كمك كرد. برای تبيين اين انديشه، 
می توان از »معنويت گرايی در سياست« و »بازگشت به خويشتن انسان مسلمان ايرانی« 
اس��تفاده كرد. امام خمينی برای تحقق اي��ن هدف به تقويت ح��وزه علميه پرداخت.2 
امروزه نيز اهداف مردم منطقه در خيزش بيداري اس��امي بر محور مبارزه با س��اختار 
سياسی مستبد و فاسد )استبداد و استكبارس��تيزي( كه هيچ اميدی به اصاح و تغيير 
آن نبوده، قرار دارد و استعمارستيزی و عدم وابستگی به كشورهای خارجی به خصوص 
امريكا و رژيم صهيونيستی به در خيزش های مردمی به چشم می خورد. مردم معترض 
كشورهای اسامی به دنبال استقال سياسی كشور خود هستند و می خواهند حق تعيين 
سرنوشت داشته باشند. از مهم ترين داليلی كه موجب بروز چنين تظاهرات گسترده ای 
در كشورهای اسامی شده تعالی خواهی و هويت  طلبی است. تحقق چنين مسئله ای در 
گرو احيای اسام اصيل است. خيزش مردم با چنين درخواستی موجب كسب و حفظ 

كرامت و منزلت انسانی می شود.3

تأثير انقالب اسالمي در حل مشکالت برخي کشورهاي اسالمي 
در راستاي تأثير رويكرد انقاب اسامي و انديشه هاي امام خميني)ره( در خاورميانه 
مي توان به تاش ه��ا در زمينه برق��راري اتحاد اس��امي، استكبارس��تيزي، مقابله با 
توسعه طلبي امريكا در منطقه، حمايت از مسلمانان منطقه به  ويژه مردم لبنان و تاش 
در جهت بازسازي عراق و برگرداندن ثبات به منطقه و همين طور تاش در جهت برطرف 
كردن دغدغه هاي امنيتي اشاره كرد و شاهد حل برخي مشكات و مسائل بود. همچنين 
مي توان به جهت گيري هاي ايران نسبت به خيزش هاي مردمي منطقه، استكبارستيزي 
و مقابله با زياده خواهي هاي امريكا در منطقه، حمايت از مس��لمانان لبنان و فلسطين و 

همچنين گفتارها و رفتارهاي ايدئولوژيك ايران در عراق اشاره كرد.4

1. مرتضي شيرودی، »انقاب اسامی و بيداری اس��امی )تأثيرگذاری و نمونه ها(«، مطالعات انقاب اسامی، 
1388، س5، ش16.

2. علی اكبر واليتي، همان، ص268. 
3. بهزاد قاسمي، »اجاس جهاني استادان دانشگاه ها و بيداري اسامي«، مطالعات راهبردي جهان اسام، 1391، 

س13، ش51، ص205.
4. كيهان برزگر، »سياس��ت خارجي ايران از منظر رئاليسم تدافعي و تهاجمي«، روابط خارجي، تهران، 1388، 

س1، ش1، ص115.
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با اين وصف، رويكرد انقاب اسامی و در حقيقت ديپلماسی آن در قبال جايگاه مردم 
در خاورميانه در اينجا اهميت دارد. در رويكرد ديپلماتيك هميشگی جمهوری اسامی 
به نقش مردم در تعيين سرنوشت خود در مسئله فلسطين تأكيد شده و ضديت با رژيم 
صهيونيستي، رش��د ش��يعه در عراق با احترام به جايگاه و نقش آنها، پيروزي حزب اهلل، 
مسئله سوريه )طرح راه حل سياسی به جای راه حل نظامی كه معنای آن دخالت دادن 
مردم برای تعيين آينده سياسی سوريه است( و مس��ئله قيام های مردمی در سال های 

اخير، مورد توجه قرار گرفته است.
انقالب اسالمي ايران و جنبش هاي مردمي فلسطين

با پيروزي انقاب اسامي ايران و اس��تقرار نظام جمهوري اسامي، امام خميني)ره( 
همواره بر ضرورت دفاع از مستضعفين جهان و مردم مظلوم فلسطين تأكيد داشته و آن 
را يك تكليف ديني دانس��ته اند. در واقع حمايت هاي ايران از لبنان، فلسطين و جنبش 
حماس را مي بايست در راس��تاي عملياتي كردن اصول انقاب اسامي دانست. در اين 
راستا عربس��تان و اياالت متحده تاش دارند با دخالت در مس��ئله حل و فصل بحران 
فلسطين، جمهوري اسامي را به چالش بكشند و از قدرت نفوذ آن بكاهند.1 هدف ايران 
استقرار يك جامعه اسامي با محوريت امت اسامي اس��ت؛ حمايت ايران از حماس و 
گروه هاي فلسطيني سني مذهب موجب كم رنگ ش��دن نقش مذهب در رابطه با اين 
گروه ها و جمهوري اسامي ايران شده است. در مقابل، اياالت متحده و عربستان تاش 
دارند با حمايت از گروه هاي سني در مقابل ايران موازنه سازي كنند.2 اين در حالي است 
كه جمهوري اسامي ايران همواره در منطقه خاورميانه به جايگاه مردم در نقش تعيين 

سرنوشت خود چه از طريق انتخابات و چه ديگر سازوكارها، احترام گذاشته است.
موضع گيری رهبری نظام در خصوص راه حل مسئله فلسطين چنين بيان مي شود: 

ما همه پرسی از ملت فلسطين را پيشنهاد مي كنيم. ملت فلسطين نيز 
مانند هر ملت ديگر حق دارد سرنوشت خود را تعيين كند و نظام حاكم 
بر كشورش را برگزيند. همه  مردم اصلی فلسطين، از مسلمان و مسيحی 
و يهودی )نه مهاجران بيگانه( در هر جا هس��تند؛ در داخل فلس��طين، 
در اردوگاه ها و در هر نقطه  ديگر، در يك همه پرسی عمومی و منضبط 

1. پرويز نادري نسب، »چالش هاي روابط جمهوري اسامي ايران و عربستان در منطقه«، سياست، مجله دانشكده 
حقوق و علوم سياسي، 1389، س10، ش1، ص328. 

2. محمد جميري، »بررسي و تبيين نقش فرامنطقه اي اياالت متحده امريكا در روابط جمهوري اسامي ايران و 
عربستان سعودي پس از 11سپتامبر«، ره آورد سياسي، 1389، ش2، ص145.
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ش��ركت كنند و نظام آينده  فلس��طين را تعيين كنند. آن نظام و دولت 
برآمده  از آن، پس از اس��تقرار، تكليف مهاجران غير فلسطينی را كه در 
ساليان گذشته به اين كشور كوچ كرده اند، معين خواهد كرد. اين يك 
طرح عادالنه و منطقی اس��ت كه افكار عمومی جهانی آن را به درستی 
درك مي كند و مي تواند از حمايت ملت ها و دولت های مستقل برخوردار 
شود. البته انتظار نداريم كه صهيونيست های غاصب به  آسانی به آن تن 
در دهند، و اين جاست كه نقش دولت ها و ملت ها و سازمان های مقاومت 
شكل مي گيرد و معنی می يابد. مهم ترين ركن حمايت از ملت فلسطين، 
قطع پشتيبانی از دشمن غاصب اس��ت؛ و اين وظيفه  بزرگ دولت های 

اسامی است.1 
اين ايده ای است كه بر اساس آن همه مردم فلسطين با هم برابر خواهند بود و همه از 

حقوق بشر و حقوق شهروندی خود در يك جامعه دموكراتيك استفاده خواهند كرد. 
قدرت گيري شيعيان عراق به  واسطه نقش مردم در حق تعيين سرنوشت

با حمله نظامي اياالت متحده در مارس 2003 به عراق، رژيم بعثي سرنگون شد و عراق 
به اشغال نظامي امريكا درآمد. با اشغال عراق و رشد محور شيعه در عراق، ايران نيز نفوذ 
قابل توجهي در عراق پي��دا كرد. از يك طرف روي كار آمدن ش��يعيان آن هم از طريق 
الگوي مردم ساالري در عراق به قدرت گيري شيعيان و روي كار آمدن افراد و گروه هاي 
غير هم س��و با اياالت متحده منجر شده اس��ت؛ و از منظر ديگر روي كار آمدن اكثريت 
شيعي در عراق كه خود می تواند مس��ئله امنيتي اي را براي منطقه شيعي نشين شرقي 
عربستان سعودي به وجود آورد؛ منافع عربستان و متحدش واشنگتن را به خطر انداخته 
است.2 ورود نظاميان شيعي به ارتش عراق )نيروي صدر و سپاه بدر( و همچنين روي كار 
آمدن حزب الدعوه و مجلس اعلي انقاب اسامي عراق در انتخابات ژانويه 2005 كه از 
مدافعان ايران هستند، نگراني كشورهاي عربي و غربي و به ويژه واشنگتن را برانگيخته 
است؛3 چراكه اين امر به معناي س��رآغاز نفوذ ايران در منطقه و قدرت گيري گروه ها و 

تشكيل رژيم هاي غيرهم سو يا ضدغربي و امريكايي در منطقه خاورميانه خواهد شد. 

www.khamenei.ir :1. رك
2. حميد صالحي، »مناسبات راهبردي امارات متحده عربي با جمهوري اس��امي ايران«، مطالعات راهبردي، 

1390، س14، ش52، ص160.
3. نبي اهلل ابراهيمي، »شوراي همكاري خليج  فارس و برنامه هسته اي ايران«، شرق، 1386، ش622، ص270.
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مسئله سوريه
در مسئله سوريه واشنگتن راهكار سياسی و نظامي را برای حل بحران سوريه مطرح 
مي كند؛ در حالي  كه نقش بش��ار اس��د در مرحله انتقال قدرت را مردم س��وريه تعيين 
خواهند كرد. جمهوري اس��امي ايران نيز دخالت دادن مردم برای تعيين آينده نظام 

سياسی سوريه را همواره تأكيد مي كند.
تحليل گر امريكايی درباره مسئله سوريه تشريح كرده است كه: 

امريكا با هر حركت دموكراتيك در جهان مخالف اس��ت. علت آن نيز 
اين اس��ت كه امريكا تمايلی به ايجاد نظام ه��ای دموكراتيك مخالف با 
سياس��ت های خود ندارد. امريكا به علت سياس��ت هايش دشمنانی در 
تمام جهان دارد و به همين علت طبيعی اس��ت ك��ه از وجود نظام های 
دموكراتيك كه تمايل ملت ها در رد سياست های امريكا را دنبال می كند، 

نگران باشد. 
چامسكي معتقد است:  

هنگامی كه امريكا از رژيم های دموكراتيك سخن می گويد، منظورش 
آن رژيم هايی است كه از وی حمايت می كنند، اما اگر در همين كشورها 
انتخاباتی برگزار ش��ود و دولتی با رويكرد مخالف امريكا روی كار بيايد، 
واشنگتن اين انتخابات را دموكراتيك نخواهد خواند،  به عنوان مثال اين 
اتفاقی بود كه در انتخابات فلس��طين در سال 2006 روی داد و جنبش 

حماس در جريان آن پيروز انتخابات شد. 
اشاره چامسكی به انتخاباتی است كه نتيجه آن به نفع جنبش حماس تمام شد اما از 
آنجايی كه اين نتيجه دلخواه امريكا نبود، كارشكنی كردند و اين پيروزی را به رسميت 
نشناختند. همين كار باعث شد، فلسطين دو پاره شود و بخشی از فلسطينی ها در نوار 
غزه مستقر شوند.1 مجموعه اين اتفاقات فقط يك معنا دارد؛ دموكراسی ای مورد پسند 
امريكايی هاست كه فرد دلخواه آنها از صندوق رأی بيرون آيد. در غير اين  صورت كشور 
هدف آنها متهم به تقلب در انتخابات می شود و فرد پيروز آماج حمات متعدد از جمله 
فشارهای اقتصادی قرار می گيرد و اگر هيچ كدام از اين اقدامات به نتيجه منجر نشود، 
راهكار نظامی در دستور كارشان قرار می گيرد و اين دقيقاً همان سناريويی است كه در 
سوريه در حال اجرايی شدن است. تقابل موضع گيری جمهوری اسامی ايران و امريكا 

www.farsnews.com :1. رك
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در قضيه سوريه به نوعی نشان دهنده پايبندی ايران به راه حل سوری و نقش ملت سوری 
و عدم پايبندی امريكا به آن است.

مسئله قيام های مردمی در سال های اخير
در مسئله قيام هاي مردمي كشورهاي عربي منطقه، جمهوري اسامي ايران به موضوع 
مردم ساالري تأكيد كرده  است. بر اين اس��اس، راهبرد واكنش اياالت متحده امريكا در 
دوران رياست جمهوري اوباما پس از شكست سياست مهار جنبش ها و قيام هاي مردمي 
در كشورهای عربي، بر هدايت و كنترل قيام هاي مردمي با هدف روي كار آوردن رهبران 
هم سو يا دست كم جلوگيري از روي كار آمدن رهبران انقابي و غرب ستيز تعلق گرفته 
است. در حالي  كه شواهد عيني تحوالت اخير منطقه بيانگر اين است كه در طرح انقاب 
اسامی برای منطقه، پايبندی عملی به حق تعيين سرنوش��ت مردم وجود دارد اما در 
طرح »خاورميانه ب��زرگ امريكايی«! چنين پايبندي وجود ن��دارد؛ بلكه تمامي اهداف 
امريكا در راستاي منافع ملي خود بوده است. اين شواهد نهايتاً پارادوكس عميق ميان 
آرمان و واقعيت را در سياست خارجي امريكا به نمايش مي گذارد. به عبارت ديگر، ناتواني 
واشنگتن در حل اين پارادوكس تاريخي ميان آرمان هاي دموكراتيك و محافظه كاري، 
مانعي در راه دموكراتيزاس��يون واقعي و عملي دولت هاي عربي به شمار مي رود و نهايتاً 
موجب طرح مطالبات حقوقي و سياسي شهروندان در جوامع اسامی در قالب مردمي و 
بيداري اسامي شده است. همه اين شواهد گوياي عيني اين مسئله است كه تحوالت 
منطقه، غرب و امريكا را با چالش جدي مواجه كرده و نيز عدم پايبندي آنها به انديش��ه 
و رفتارشان را آشكار س��اخته  اس��ت. به اين ترتيب با افزايش نقش و جايگاه مردمي در 
منطقه و رشد و گسترش مردم ساالري اسامي پيروزي هايي در آينده نصيب انقابيون 

خواهد شد.

شاخص  هاي عيني از خيزش هاي اخير منطقه )الهام بخشي انقالب اسالمي( 
پيروزي انقاب اسامي ايران تأثيرات عميقي بر معادالت منطقه اي به ويژه كشورهاي 
عربي حوزه خليج  فارس بر جاي گذاشته  اس��ت. همچنين الگوي انقاب اسامي تأثير 
عميقي بر مسلمانان جهان اسام به ويژه مردم منطقه و شمال آفريقا داشته كه امروزه 
در قالب بيداري اس��امي بروز و ظهور كرده  اس��ت. خيزش هاي مردمي منطقه عاوه 
بر تهديد براي دولت هاي محافظه كار و غيردموكراتي��ك منطقه تهديدي براي غرب و 
امريكا به شمار مي رود. عاوه بر آن بيداري اسامي منطقه و شمال آفريقا موجب تقويت 
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جايگاه مردم ساالري ديني و الگوي انقاب اسامي ش��ده و همواره فرصتي در راستاي 
افزايش قدرت منطقه اي ايران، و تقويت محور مقاومت اسامي خواهد بود. گزاره هاي 
عيني و نمونه هايي از تغييرات و فرصت هاي ايجادشده در منطقه، نشان از تأثير الگوي 
مردم ساالري بوده و خود بستري براي تقويت جايگاه اس��ام و نقش مردم را در آينده 
فراهم خواهد نمود. از جمله اين موارد عبارت اند از: سقوط برخي از رژيم هاي مستبد و 
وابس��ته به غرب و امريكا، همچنين تداوم مطالبات مردمي؛ افزايش حمايت  مردمي و 
منطقه اي از فلسطين و تهديد جايگاه رژيم صهيونيستي؛ قدرت گيري اسام گرايان يا 
حداقل قدرت گيري گروه هاي غير هم سو با غرب و امريكا؛ سقوط سران مرتجع هم سو 
با غرب و مخالف انقاب اسامي؛ ادامه اعتراضات و به هم ريختن نظم موجود منطقه و 
تبعات منفي حاصل از آن براي غرب، امريكا و رژيم صهيونيستي و حضور توده هاي مردم، 

نخبگان، زنان، جوانان و همه قشرهاي مردم در خيزش هاي منطقه. 

نتيجه گيري
دشمنان امت اس��امی همواره برای نابودی و عقب نگه داشتن مسلمانان به گسترش 
دامنه اختافات مذهبی و قومی اقدامات مؤثری انجام داده اند، و از تمام توان سياسی و 
اقتصادی و حتی تهاجم فرهنگی برای به زانو درآوردن تمدن اسامی بهره جسته و در 
برخی مواقع به اهداف خود نيز نائل گرديده اند. كشتارهای مداوم مسلمانان در بسياري 
از كشورهاي اسامي به دس��ت عناصر و گروه های فريب خورده و جاهل )تكفيري ها و 
افراطي ها( نمونه ای از به ثمر نشس��تن بذر تفرقه  است. در هر برهه ای از زمان مصلحان 
و بزرگانی در جهان اسام پيدا شدند تا در برابر نقش��ه های شوم دشمنان بايستند و به 
بيدارگری امت اس��امی بپردازند. طحطاوی و خيرالدين تونس��ی، س��يد جمال الدين 
اسدآبادی و محمد عبده در يك قرن اخير برای بيداری مسلمانان از خوابی كه باعث افول 
تمدن اسامی شده تاش بسياری كردند؛ و البته در عصر حاضر، امام خمينی)ره( هم به 
لحاظ نظری و تئوريك و هم در عمل توانستند قابليت های اسام و مسلمانان را برای اداره 
جامعه به جهانيان نشان دهند. امام خمينی)ره( اسام را تنها هويت امت اسامی معرفی 
كرده، اما كشورهای غربی و دست نش��اندگان آنان تشكيل دولت های ملی گرا و تقسيم 
جهان اسام را توصيه می كنند. امروزه نيز بيداري اسامي را بايد به نوعي الگوگيري از 
انديشه سياسي امام و انقاب اسامي دانس��ت. چون جمهوري اسامي ايران به دنبال 
حفظ نظم عادالنه منطقه بوده و جهت استقرار عدالت به دنبال نظم نوين بوده و از طريق 
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نقش آفريني مردم همانند انتخابات و س��اير س��ازوكارها اهداف خود را دنبال مي كند. 
امروزه حركت انحرافی سلفی تكفيري و وهابيت بزرگترين خطر و مشكل جهان اسام 
است. چون برخي كشورهاي عربي، امريكا و اسراييل از جريان هاي تكفيري حمايت و به 
آنها كمك مي كنند. عاوه بر اينكه گروه هاي تكفيري در بسياري از كشورهاي اسامي 
چالشی جدی و اساسی به وجود آورده اند، در آينده نيز مسئله اي براي به چالش كشيدن 

انقاب و نظام جمهوري اسامي به شمار مي روند.
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نورالدين اكبری كريم  آبادی1
مقدمه 

تأثير رسانه ها و نقش مسلط آنها در شكل  دهی، جهت دادن و مديريت افكار عمومی بر 
هيچ كس پوشيده نيست. از اين  رو رسانه های جمعی، منبع مهم قدرت در جهت منافع 
افراد، گروه ها و كشورها به حساب می آيند.2 امروزه نيز رسانه های غربی نقشی اساسی در 
ايجاد و تغيير نگرش افراد به جهان پيرامون و واقعيت های زندگی دارند، زيرا رخدادها 
را آن گونه كه می خواهند بازنمايی می كنند. از همين رو رسانه ها يكی از عوامل مؤثر بر 
ساخت ذهنيت يكايك افراد جامعه درباره يك موضوع مشخص و به عنوان ابزار بازنمايی 
جهان واقعی و پيرامونی به شمار می روند. در اين جهت رسانه های وابسته به نظام پوسيده 
س��رمايه داری، متناس��ب با اهداف و ايدئولوژی خاص خود، تصويری از ايران و انقاب 
اسامی بازنمايی می كنند كه ميان آن تصوير بازنمايی شده و روايت شكل گرفته از آن با 

واقعيت، تفاوتی آشكار وجود دارد.

1.كارشناس ارشد علوم سياسی دانشگاه تربيت مدرس 
2. جان گالبرايت، آناتومی قدرت، ترجمه محبوبه مهاجر، تهران، سروش، 1371، ص58. 

نقش رسانه های غربی در شكل گيری پدیده ایران هراسی 
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بررس��ی آث��ار موج��ود نش��ان می ده��د امروزه 
رس��انه های غربی، وقايع و حوادث جهان را با نگاه 
خود رصد و ب��ه مخاطب��ان منعك��س می كنند و 
مخاطبان آنها به طور عمومی واقعيتی تخريب شده 
را درمی يابن��د و فهم ناقصی از ي��ك رويداد واقعی 
كسب می كنند. در بيش��تر اين متون هدف اصلی 
مقابله با جمهوری اسامی ايران و مهار و جلوگيری 

از گسترش و نفوذ معنوی ايران در منطقه است. 
تئوری پ��ردازان غ��رب و جهت دهن��دگان ب��ه 
رس��انه های ارتباط جمع��ی به طور كام��ل به اين 
نكته اساس��ی واقف اند ك��ه تغيي��ر در واقعيت ها، 
دشوار و گاهی عمًا ناممكن است، اما تغيير دنيای 
ذهنی انس��ان ها و افكار عمومی با ارايه داده های غلط به آنها امكان پذير است؛ بنابراين 
كامًا مشخص است كه هدف از القای س��وژه       های تكراری غيرواقعی، ايجاد يك تصوير 
منفی وارونه و ذخيره و بازياب��ی اطاعات در مورد محرك ه��ا و داده های مربوط به آن 
تصوير اس��ت و در مقابل داده های عينی، حتی اگر اين داده      های جديد مغاير با تصاوير 
ذخيره شده باشند، نوعی سوگيری در پردازش اطاعات جديد به نفع تصاوير ذخيره شده 
قبلی ديده می شود. با عنايت به اين س��وگيری ها و تحريف هاست كه تصورات قالبی و 
غيرواقعی درباره ايران و مردم ش��كل می گيرد، در حالی كه واقعيت چيز ديگری است. 
در پس اين تحريفات، القای وارون��ه مفهوم صدور انقاب در آرمان ه��ای ملت ايران و 
ترويج ايران هراس��ی در رأس اهداف قرار دارد. بنابراين دش��من می كوشد با استفاده از 
جريان سازی خبری به كمك رسانه هايی كه در اختيار دارد يا رسانه های وابسته ای كه 
به نوعی خوراك تبليغاتی خود را از رسانه های امريكا و متحدانش دريافت می كنند و در 
برخی موارد تأمين مالی می ش��وند )از بودجه های اختصاص يافته توسط سنای امريكا 
به اين امر( و همچنين از سوی رس��انه هايی كه دارای اهداف مشتركی عليه جمهوری 
اسامی ايران هستند، س��ناريوی های مختلفی را طراحی كند و به شيوه های مختلف، 
جمهوری اس��امی ايران را در مجامع جهانی محكوم نمايد يا با هدايت و جهت دهی به 
افكار عمومی جهان بس��تر اقدامات را عليه جمهوری اس��امی ايران از تحريم تا ساير 
اقدامات فراهم كند. در اين نوشتار تاش می شود تا با تكيه بر روش های كيفی و تجزيه 

بررسی آثار موجود نشان می دهد 
امروزه رسانه های غربی، وقایع 
و حوادث جهان را با نگاه خود 
رصد و به مخاطبان منعكس 
می كنند و مخاطبان آنها به طور 
عمومی واقعيتی تخریب شده را 
درمی یابند و فهم ناقصی از یک 
رویداد واقعی كسب می كنند. 
در بيشتر این متون هدف اصلی 
مقابله با جمهوری اسالمی ایران 
و مهار و جلوگيری از گسترش و 
نفوذ معنوی ایران در منطقه است
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و تحليل اطاعات و داده های استخراج شده از متون، نش��ريات و سايت های اينترنتی، 
ضمن تشريح علل و زمينه های شكل گيری پديده ايران هراسی، نقش رسانه های غربی 

در تبليغ و ترويج آن بررسی شود. 

الف. زمينه های سياسی- اجتماعی شکل گيری ایران هراسی 
پيروزی انقاب اسامی و فروپاشی رژيم پهلوی در ايران در سال 1979، باعث ظهور 
ايران به عنوان بازيگر عمده منطقه ای و معارض امريكا در خاورميانه شد. به اذعان برخی 
اعضای جامعه سياسی امريكا، انقاب اسامی در ايران به عنوان يكی از مهم ترين وقايع 
منطقه خاورميانه پس از جنگ جهانی دوم، توازن قوا در منطقه را بر هم زد و ايران با اصل، 
»نه شرقی و نه غربی« در سياست خارجی خود به عنوان قطب جديد قدرت كه مبتنی 

بر ايدئولوژی اسامی بود در صحنه ظاهر شد.
مطالعه تحوالت پيشين و بررس��ی تاريخ معاصر ايران خود مؤيد اين واقعيت است كه 
پس از پيروزی انقاب، غرب و قدرت های بزرگ عمًا امتياز حضور و دخالت مس��تقيم 
در جريان مسائل داخلی ايران را از دست دادند و در اين ميان حتی بازيگران حاشيه ای 
نيز به ش��دت تحت تأثير قرار گرفتند. برای مثال، بيش از هش��تاد درصد واردات نفت 
اسراييل از ايران تأمين می شد كه هرگونه خللی در اين امر ضربه سنگينی بر اقتصاد اين 
رژيم وارد می ساخت. از سوی ديگر اسراييل هم پيمان نظامی نيرومندی را از دست داد 
و با سياست های جديد ايران در قبال فلسطين و حمايت آنها تا سر حد حذف اسراييل، 
عمًا منجر به درهم ريختگی برنامه ها و سياست های آنها شد. ژروسالم پست در همين 
زمينه می نويسد: »سقوط ش��اه نه فقط بر وضع جغرافيايی و سياسی خليج فارس تأثير 
خواهد داشت بلكه بر موازنه نيروها به طور اعم تأثير خواهد گذاشت.«1 در واقع انقاب 
اسامی كشوری را كه طی سال ها به عنوان جزيره ثبات، ژاندارم منطقه و يكی از پايه های 
اساسی سيستم سد نفوذ كمونيس��م بود به عامل بی ثباتی و بر هم زننده ساختار و نظم 
مورد نظر امريكا تبديل كرد. اين پديده، انفجاری در دس��تگاه های امنيتی و منطقه ای 
امريكا بود و در كارويژه های آن اختافات جدی ايجاد كرد. اگر در گذشته امريكا با نفوذ 
برون مرزی شوروی سابق درگير بود، امروزه امريكايی ها به اعتراف خود آنها با مشكلی 
به مراتب جدی تر و نگران كننده تر كه افكار عمومی دنيا را تحت تأثير قرار داده اس��ت، 
روبه رو شدند. امريكايی ها از اين كه اين انقاب در دو منطقه حساس و استراتژيك يعنی 

1. منوچهر محمدی، بازتاب جهانی انقاب اسامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسامی، 1386، ص18.
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خليج فارس و حوزه خزر به وقوع پيوسته و پيامدهای آن همواره تهديدكننده است و نيز 
هژمونی امريكا را بيش از پيش محدود می كند و به چالش كشانده است نگران هستند؛ 
به گونه ای كه كاندوليزا رايس وزير وقت امور خارجه امريكا به صراحت اعام كرد: »ايران 
تنها كشوری است كه مهم ترين چالش های اس��تراتژيك را برای اياالت متحده امريكا 
و شكلی از خاورميانه كه ما )امريكا( خواهان آن هس��تيم پديد آورده است.« در همين 
جهت ری تكيه عضو ارشد شورای روابط خارجی امريكا در مقاله ای با عنوان »هزينه های 
بازدارندگی ايران« كه نش��ريه فارين افرز در تاريخ 29آوريل2008 آن را منتشر كرد به 
برخی از چالش ها اشاره می كند و اذعان می دارد: »ايران مشكاتی اساسی برای اياالت 
متحده پديد آورده است. تاش ايران برای دستيابی به توانايی های هسته ای، دخالت های 
زيركانه آن در عراق، مخالفت های آزاردهنده ايران با فرايند صلح اس��راييل و فلسطين 
فهرستی سهمگين از گايه های امريكا از ايران را تشكيل می دهد.«1 ايران بارها ابرقدرت 
بزرگ جهان )امريكا( را تحقير كرده و موجبات شكست دولت های اين كشور را فراهم 
ساخته است. شكس��ت جيمی كارتر رئيس جمهور امريكا در دور دوم، ناشی از شكست 
وی در برخورد با انقاب اسامی و اشغال سفارت اين كشور در سال 1980بود. رسوايی 
و فضاحت ماجرای مك فارلين برای دولت رونالد ريگان و جرج بوش پدر هنوز به عنوان 
»ايران گيت« زبانزد خاص و عام است. ايستادگی و مقاومت جمهوری اسامی در قبال 
تهديدها، تحريم ها و حتی كودتاهای برنامه ريزی شده و در نهايت جنگ هشت ساله كه 
با تشويق و حمايت ش��رق و غرب عليه جمهوری اسامی راه اندازی شد، دنيای غرب به 

ويژه امريكا را به شدت مستأصل و درمانده كرده است.2 
با اين اوصاف واكنش امريكا و غرب در مقابل اين قدرت نوظهور و شكست های ناشی 
از سياس��ت ها و عملكرد آن، طيف وس��يعی از سياس��ت ها و اقدامات مداخله جويانه و 
سلطه طلبانه نظير بلوكه كردن دارايی های ايران، رويداد طبس، پشتيبانی امريكا از عراق 
در جنگ تحميلی، تحريم فروش جنگ افزار و صدور تكنولوژی با كاربری های دوگانه، 
حضور نظامی امريكا در خليج فارس، حمله به هواپيمای مسافربری ايران، كوشش برای 
منزوی كردن ايران، پيگيری سياس��ت مهار دوجانبه، زدن اتهاماتی چون پشتيبانی از 
تروريسم و نقض حقوق بشر و كوشش برای دستيابی به جنگ افزارهای كشتار جمعی و 
به ويژه جنگ افزار هسته ای دادن القاب و عناوينی به نظام جمهوری اسامی ايران چون 

1. ری تكيه و ولی نصر، »هزينه های بازدارندگی ايران«، ترجمه اعظم مايی، اطاعات سياسی- اقتصادی، س22، 
ش245و246، 1386، ص6-7.

2. منوچهر محمدی، استراتژی نظامی امريكا بعد از11 سپتامبر، تهران، سروش، 1382، ص159.
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بنيادگرايی افراطی، محور شرارت، دولت خودسر 
و ياغی و مهم تر از همه كوش��ش در زمينه صدور 
قطعنامه های چهارگانه ش��ورای امنيت )1835، 
1803، 1737، 1747( بر ضد اي��ران و...1را در بر 
می گيرد و اكنون نيز با پيگيری همان سياس��ت ها 
و در جهت تخفيف و تضعيف قدرت ايران در قالب 
طرح »ايران هراس��ی« می كوشد ايران را تهديدی 
عليه صلح و امني��ت منطق��ه ای و جهانی معرفی 
كنند كه در ادامه به برخی ديگر از مهم ترين علل و 

زمينه های آن اشاره می شود: 
1. قدرت ايران

دقت در تاريخ سياست بين الملل حكايت از آن دارد كه دولت های قدرتمند، همواره در 
ديگران احساس تهديد ايجاد كرده اند؛ زيرا آنان هرگز مطمئن نيستند كه اين دولت ها 
همواره از توانايی های خود اس��تفاده نكنن��د. در واقع به موازاتی ك��ه قدرت يك دولت 
افزايش می يابد، ديگران نگران اس��تفاده احتمالی اين دولت از قدرت خود می شوند و 
در پی جلوگيری از آن بر می آيند. بنابراي��ن افزايش قدرت يك دولت به طور طبيعی به 
افزايش تمايل ديگران ب��رای محدود كردن و موازنه آن خواه��د انجاميد. ايران به طور 
تاريخی به لحاظ قدرت، از همسايگان خود به ويژه همسايگان جنوبی، برتر بوده است. 
از اين رو آنان همواره نگران قدرت ايران بوده اند. دق��ت در تاريخ معاصر روابط خارجی 
ايران نشان می دهد اين نگرانی با فراز و فرودهايی ادامه داشته و هر گاه در قدرت ايران 
تغييرات آش��كاری رخ داده، اين نگرانی به هراس تبديل شده است. ايران در حوزه های 
مختلف قدرت از جمعيت تا وسعت، منابع و موقعيت ژئوپلتيك، از توان درخور توجهی 
در منطقه خاورميانه برخوردار اس��ت و همين امر به طور طبيعی نگرانی و هراس را در 

ديگران برمی انگيزد. 2
از نظر سران كاخ سفيد و اسراييل، وجود كشور مسلمان و نيرومندی مثل ايران ميان 
دو منبع انرژی )خزر و خليج فارس( كه 68 درصد منابع انرژی جهان را به خود اختصاص 

1. جواد اطاعت، »ايران و امري��كا؛ رويارويی يا تعامل«، اطاعات سياس��ی- اقتصادی، 1388، س22، ش11 و 
12، ص8.

2. محسن شريعتی نيا، »ايران هراسی؛ داليل و پيامدها«، روابط خارجی، 1389، س2، ش6، ص194.

به اذعان برخی اعضای جامعه 
سياسی امریكا، انقالب اسالمی 
در ایران به عنوان یكی از 
مهم ترین وقایع منطقه خاورميانه 
پس از جنگ جهانی دوم، توازن 
قوا در منطقه را بر هم زد و ایران 
با اصل، »نه شرقی و نه غربی« 
در سياست خارجی خود به 
عنوان قطب جدید قدرت كه 
مبتنی بر ایدئولوژی اسالمی بود 

در صحنه ظاهر شد
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داده، در قرن بيست و يكم برای استراتژی، اهداف و 
منافع ملی غرب خطرناك است.1

حوزه گس��ترده تمدن اس��امی كه بخش بسيار 
زيادی از منطقه آسيای جنوب غربی و آفريقا را تحت 
نفوذ خود دارد و نيز گستره تمدن ايرانی كه از شرق 
و ش��مال ش��رق تا مناطقی از غرب و شمال غرب را 
تحت تأثير خود قرار داده است بر قابليت و توان ايران 

اسامی در جهت بهره برداری از فرصت ها و افزايش قدرت افزوده است.
بنابراين قابليت های ايران در حوزه های س��نتی و جديد قدرت در مقياس منطقه ای 
به اندازه ای است كه اين كش��ور را به عنوان تنها گزينه بالقوه هژمون منطقه ای مطرح 
می كند. از اين رو يكی از عوامل نگرانی از ايران يا در شكل حاد آن ايران هراسی، قدرت 

ايران است.
2. تضاد ارزشی و ايدئولوژيك

انقاب اسامی ايران از آن رو كه مبانی رفتاری و فلسفی جديدی را كه منبعث از اصول 
و انگاره های اصيل اسام بود، بنا نهاد، در تعارض و تقابل ماهوی با ارزش های حاكم بر 
فلسفه سياسی غرب ملهم از ارزش های ليبراليستی قرار گرفت و از اين رهگذر مقطعی 
جديد كه آكنده از تخاصم و دشمنی ميان آنان بود، پديدار شد. مغايرت های نظام ارزشی 
حاكم بر امريكا با نظام ارزشی حاكم بر جمهوری اسامی ايران را در مواردی چون: نگاه 
تك بعدی به انسان، ش��كاكيت اخاقی، تكثرگرايی ضدالهی، تقابل در امور علم و دين، 
دين و سياست، ماديت و معنويت، دنيا و آخرت، انسان و خدا و از همه مهم تر غلبه خوی 
استكباری و استعماری در غرب و... می توان ذكر كرد. اين مؤلفه امكان همكاری مبتنی 
بر احترام متقابل را منتفی می سازد. غرب پس از رنسانس، سعادت را در نفی خداوند از 
زندگی اجتماعی و نداش��تن حاكميت قوانين الهی بر قوانين حكومتی تعريف كرد. در 
حالی كه در نظام اسامی ايران راه سعادت فردی و اجتماعی مبتنی بر حاكميت قوانين 
الهی در جامعه است. به عبارت ديگر، حكومت های برخاسته از فلسفه اومانيستی غرب 
و حكومت اسامی مبتنی بر وحی، دو فلس��فه حكومتی هستند كه موفقيت هر يك به 
معنای نفی ديگری است. بنابراين هراس نظام س��لطه از جمهوری اسامی ايران امری 

1. خان اوغان خدايی، دكترين امنيت ملی امريكا: ژئوپلتيك نوين تش��يع در خاورميانه، كتاب امريكا)7( ويژه 
دكترين امنيت ملی امريكا، تهران، ابرار معاصر، 1384، ص359.

در واقع انقالب اسالمی كشوری 
را كه طی سال ها به عنوان جزیره 
ثبات، ژاندارم منطقه و یكی از 
پایه های اساسی سيستم سد نفوذ 
كمونيسم بود به عامل بی ثباتی و 
بر هم زننده ساختار و نظم مورد 

نظر امریكا تبدیل كرد
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ذاتی است. ريچارد مورفی معاون پيشين وزير امور خارجه امريكا در گزارشی خطاب به 
نمايندگان كنگره امريكا گفت: 

ارجحيت های امريكا مبتنی بر حفظ جريان آزاد نفت از خليج فارس، 
مهار كردن نفوذ روسيه و جلوگيری از راديكاليسم اسامی است. پديده 
انقاب اس��امی ديگر فقط يك مس��ئله اس��تراتژيك متعارف نيست؛ 
مسئله امواجی است كه اين انقاب پديد آورده و بنيادهای تمدن معاصر 

كاپيتاليستی و سوسياليستی غرب را به لرزه انداخته است.1
ريچارد نيكسون رئيس جمهور سابق امريكا، در كتاب پيروزی بدون جنگ در اين باره 

نوشت: 
اس��ام خمين��ی و بنيادگراي��ی اس��امی ب��رای م��ا خطرناك تر از 
ش��وروی اس��ت... در جهان اس��ام از مغرب )مراكش( ت��ا اندونزی در 
ش��رق بنيادگرايی اس��امی جای كمونيس��م را به عنوان وسيله اصلی 
دگرگون سازی قهرآميز گرفته اس��ت. تغيير در جهان سوم آغاز شده و 
بادهای آن به مرحله طوفان رسيده است. ما قادر نيستيم آن را متوقف 
كنيم؛ نظريه پردازان غربی معتقدند آرام ساختن طوفان اسامی فقط در 
سايه استحاله جمهوری اسامی ايران يا شكست انقاب اسامی ميسر 

است.2 
همچنين جيمز بيل متفكر و محقق امريكايی در فصلنامه مسائل خارجی نشريه وزارت 

خارجه امريكا، امواج پويای انقاب اسامی ايران را چنين توصيف می كند: 
موجی از شناخت و بيداری توده های جهان اسام را فرا گرفته است؛ 
از يوگساوی و مراكش در غرب تا اندونزی و مالزی در شرق تداوم دارد. 
اين موج مولود انقاب اسامی ايران است. اين اسام نوظهور كه به لحاظ 
ظاهری يكپارچه نيست، ولی به لحاظ ايدئولوژيك منسجم است...اين 
نيروی توده ای و مردمی كه اغلب به عنوان بنيادگرا توصيف می شود از 
مرزهای جغرافيايی گذشته و به عنوان ايدئولوژی اسامی حكومت های 
ملی را نيز فرا گرفته اس��ت. دولت ها در بس��ياری از كشورهای اسامی 
شاهد رشد سياسی و اسامی اند، حكومت های محافظه كار طرفدار غرب 

1. حسن واعظی، ايران و امريكا؛ بررسی سياست های امريكا در ايران، تهران، سروش، 1381، ص314.
2. همان، ص315-317.



مقاالت
134

دوره سوم سال يازدهم شماره 39  بهار 93

از خطر حمله اسام مردمی )پوپوليستی( مصون نيستند. بنابراين بقای 
جمهوری اسامی ايران كيان امريكا و غرب را به مخاطره می اندازد.1

اكنون در گزارش هايی كه وزارت دفاع، سازمان اطاعات مركزی و وزارت امور خارجه 
امريكا منتشر می سازند، نام ايران در زمره كش��ورهای تهديدكننده منافع ملی امريكا 
محسوب می شود. اين امر بيانگر آن است كه در استراتژی امريكا، ايران در محور اصلی 

تقابل آنها قرار دارد.
3. بيداری اسالمی و احيای هويت مسلمانان

عامل ديگر مورد توجه در اي��ن چهارچوب، فرايند احيای هويت در جوامع اس��امی 
است. جوامع اس��امی پس از آن كه در طول دهه های قرون پيشين در حالتی انفعالی 
قرار داشتند و بر اثر شكست های پی در پی، مرحله به مرحله در حال عقب نشينی بودند 
و اين تفسير در جوامع غالب شده بود كه در فرايند جهانی شدن بايد از مبانی و مظاهر 
هويت خودی دست برداشت، در دهه های پايانی قرن بيستم به تدريج به مبانی هويتی 
خود برگشتند و چاره موفقيت را احيای هويت اسامی يافتند. پيروزی انقاب ايران از 
نخستين جلوه های اين فرايند در جهان اس��ام بوده و امروز خيزش هويتی در سراسر 
جهان اسام جلوه های متعددی پيدا كرده است. اين خيزش هويتی باعث شد مسلمانان 
در مقابل ظلم، سركوب و تحقير تاريخی ايس��تادگی كنند. مقاومت در مقابل اشغال و 
تجاوزگری در فلسطين، عراق و ساير جوامع اسامی نمود گسترده ای پيدا كرده است. 
هراس از اين احساس مقاومت و ظلم س��تيزی در سردمداران جوامع توسعه طلب باعث 
شد آنها روحيه س��تيزش و مقابله با اسام و مس��لمانان را در جوامع خود ايجاد كنند و 

توسعه دهند.2 
در اين ميان ايران به عنوان كانون بيداری اسامی و سرچشمه الهام بخش ديگر كشورها 
در صدر برنامه ها و توطئه های نظام س��لطه قرار دارد؛ چون بيداری اسامی پيامدهايی 

به شرح زير داشته است:
1. ايجاد هسته های مقاومت و نهضت های آزادی بخش اسامی در سراسر جهان اسام 
مانند حزب اهلل در لبنان، جنبش های اس��امی در مالزی )باس(، »جماعت اس��امی« 
به رهبری شيخ ابوبكر باعشير و »لش��كر جهاد« به رهبری شيخ جعفر عمر در اندونزی 
و جنبش» النهضه« به رهبری راش��د الغنوش��ی در تونس، جنب��ش »جامعه صلح« يا 

1. رضا گرمابدری، »واقعيت يك تهديد؛ تهديدات اس��راييل عليه ايران و پرونده هسته ای«، خبرگزاری فارس، 
.1387

2. بهادر امينيان، »اسام ستيزی در غرب؛ داليل و ويژگی ها«، سياست خارجی، 1387، س22، ش1، ص115.
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»حمس« به رهبری شيخ محفوظ نحناح در الجزاير، جنبش اسامی موريتانی معروف 
به »تواصل« به رهبری افرادی همچون ش��يخ الدود و محمد جميل منصور، گروه های 
اسامی »اخوان المسلمين« و»جماعه االساميه«در مصر و »جماعت عدل و احسان« 
به رهبری شيخ عبدالسام ياس��ين در مراكش، حركت های اسامی در آسيای مركزی 
و جمهوری های مس��لمان فدراسيون روس��يه و... 2. كس��اد ش��دن بازار انديشه های 
سكوالريسم و ليبراليسم و طرد آنها از جوامع اسامی به طوری كه در تركيه بعد از 80 
سال حكومت سكوالرها، احزاب اسامی با بهره برداری از سازوكارهای دموكراسی غربی 
به قدرت رسيدند. 3. دولت های وابس��ته به غرب در جهان اسام تحت فشار ملت های 
مسلمان خود قرار گرفته و اين اوضاع را می توان در بحرين، عربستان سعودی، الجزاير، 
مصر و مراكش مش��اهده كرد. 4. قرار گرفتن غرب به ويژه اياالت متحده به عنوان نماد 
مش��خص كفر جهانی و دش��من جهان اس��ام.1 بنابراين هراس غرب از اسام ناشی از 
ريشه های صرفاً سياسی آن نيست، بلكه ريشه های اسامی سياست غرب را به وحشت 
انداخته است. مذهب و سياست هميش��ه بوده اند، اما برداشت مذهبی از سياست برای 
غرب مشكل آفرين شد.2 هنری كيس��ينجر استراتژيست پير و از اعضای مجامع مخفی 
ماس��ونی و يهودی در س��ال1990 ميادی با درك خطر بزرگی كه از س��وی اسام و 

مسلمانان غرب را تهديد می كند، نوشت: 
در ده سال آينده افزايش چشمگير جمعيت مس��لمانان، بزرگ ترين 
خطر برای امريكا خواهد بود و امريكا بايد برای جلوگيری از اين خطر، با 
همكاری صادقانه و مخلصانه حكومت های كشورهای اسامی، اقدامات 
گسترده ای انجام دهد و در همه كشورهای اسامی استفاده از ابزارها و 

داروهای كنترل كننده جمعيت رواج پيدا كند.3 
از اين رو به نظر می رسد احساسات ضد امپرياليستی كه اكنون متوجه اياالت متحده 
امريكا و اسراييل در هر يك از كش��ورها و در درون جنبش های احياگری است، از آغاز 

احياگری جديد اسامی تاكنون، به عنوان يك خصلت باقی  مانده است.
4. ايجاد ترديد در نظام ليبرال دموكراسی غربی

علت و انگيزه ديگری كه می توان برای ترويج و تبليغ ايران هراسی از سوی نظام سلطه 
عليه جمهوری اس��امی ايران بر ش��مرد، ترس نظام اس��تكباری از تبديل شدن مدل 

1. منوچهر محمدی، بازتاب جهانی انقاب اسامی، همان، ص47.
2. حميد حاذق نيكرو، »حساسيت های غرب و گسترده نفوذ انقاب اسامی«، 15خرداد، س7، ش23.

3. محسن مطلبی جونقانی، »اسام ستيزی به سبك قرآن ستيزی«، پيام انقاب، 1389، ش40، ص29.
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حكومت مردم ساالری دينی ايران مبتنی بر اصل مترقی واليت فقيه به الگوی جايگزين 
ليبرال دموكراسی غربی اس��ت. مردم س��االری يكی از ايده های جديد انقاب اسامی 
است كه دشمنان تاب تحمل آن را ندارند، از اين رو برای مقابله با آن دست به هر كاری 
می زنند. سال هاست استكبار اين فكر را به جامعه تزريق كرده است كه غايت آمال بشر، 
نظام ليبرال دموكراسی غربی است و برای سعادت بشر راهی غير از آن وجود ندارد، به 
طوری كه فرانسيس فوكو ياما اس��تاد اقتصاد سياسی دانش��گاه جانز هاپكينز در سال 
1989م در كتاب پايان تاريخ خود با اعام پايان جنگ سرد و شكست كمونيسم توسط 

نظام ليبرال دموكراسی نوشت: 
واقعيتی كه اكنون شاهد عينی آن هس��تيم فقط پايان جنگ سرد يا 
عبور از يك دوران تاريخی جنگ سرد نيست بلكه اين واقعه نقطه پايان 
تحول ايدئولوژيكی بشری و جهانی س��ازی ليبرال دموكراسی غربی به 

عنوان شكل نهايی حكومت بشری است.1 
البته همزمان با ط��رح نظريه پايان تاريخ فوكوياما، نظري��ات ديگری همچون: »موج 
س��وم« آلوين تافلر، »دهك��ده جهانی« مك لوه��ان، »برخورد تمدن های« س��اموئل 
هانتينگتون، »جهانی ش��دن و جهانی س��ازی« رابرتس��ون، هابرماس و گيدنز و نظريه 
»عدالت جهان« راولز به عنوان مكمل های نظريه پايان تاريخ طرح و برنامه ريزی ش��د. 
اما انقاب اسامی با ارايه يك ايده نو و جديد همه معادالت جهانی را بر هم زد و به دنيا 
اثبات كرد راه ديگری به نام مردم ساالری دينی وجود دارد كه با تكيه بر آرا و ديدگاه های 
مردم و اجرای احكام اسام از سوی فقيه اسام شناس می توان جامعه را به خوبی اداره 
كرد. واليت فقيه كه در رأس نظام مردم س��االری دينی قرار دارد، يكی از اصول مترقی 
و نورانی اسامی اس��ت كه دشمن به خوبی آن را شناس��ايی كرده و ضربه زدن به آن را 
در اولويت نخست قرار داده است تا بدين وسيله بتواند الگوی ارايه شده از سوی انقاب 

اسامی را در هم شكند.
اما تا زمانی كه ملت ما به اس��ام معتقدند توطئه های دش��منان ممكن اس��ت برای 
مردم دردسر ايجاد كند اما نخواهد توانست اين بنای مستحكم را متزلزل كند. بنابراين 
گسترش ايده مردم س��االری دينی و نيز جايگزينی آن با مدل ليبرال دموكراسی غربی 
پايانی بر حيات ايدئولوژيك غرب و خط بطانی بر ادعای بی بديل بودن الگوی حكومت 
سكوالر به حساب می آيد. چون فرهنگ اس��امی، ليبرال دموكراسی غرب را تهديد و 

1. افسانه بها، »سازمان سيا و نفوذ به نهادهای دانشگاهی و فرهنگی«، پيام انقاب، 1389، ش40، ص75.
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ماهيت دموكراس��ی دروغين آنها را افشا كرده اس��ت؛ به همين علت امريكايی ها كينه 
شديدی از اين فرهنگ تعالی بخش به دل گرفته اند.

ب. ویژگی رسانه های غربی در روند ایران هراسی
پيش از تحلي��ل ويژگی های رس��انه های غربی، الزم اس��ت انواع گوناگون رس��انه را 
بشناسيم. به طور كلی می توان رس��انه ها را به سه نوع تقس��يم كرد: رسانه های چاپی، 
رسانه های الكترونيك و رس��انه های عصر جديد. به عاوه رسانه های چاپی، خود شامل 
روزنامه ها، مجات، خبرنامه ها، كتاب ها و حتی بروشورها و جزوه ها می شوند. رسانه های 
الكترونيك نيز ش��امل تلويزيون، راديو و نيز فيلم ها، سی دی ها و دی وی دی ها هستند. 
عاوه بر اينه��ا جديدتري��ن ابزارهای الكترونيك��ی از جمله گوش��ی های تلفن همراه، 
كامپيوترها و اينترنت نيز بيشتر به عنوان رس��انه های عصر جديد شناخته می شوند.1 
يك سازمان قدرتمند در غرب بايد همه اين سه نوع رسانه را داشته باشد تا بتواند جای 
پای ثابتی را در بازار جهانی رس��انه ها به دست آورد. لذا رس��انه ها به مثابه مهم ترين و 
مؤثرترين ابزار در خدمت دستگاه های عمليات روانی با القای اغراض دولت های صاحب 
فناوری ارتباطاتی، جهان را به گونه دلخواه خود ش��كل می دهند. تاكنون حدود 170 
نوع روش عمليات روانی شناسايی ش��ده است كه امروزه نظام رس��انه ای از عمده آنها 
عليه جهان اس��ام به طور اعم و عليه جمهوری اس��امی ايران به طور اخص به شكلی 
حرفه ای استفاده می كند. نظام سلطه در راستای پيش��برد گفتمان جنگ بين تمدنی 
هانتينگتون از روش های مختلف عمليات روانی از جمله دشمن  سازی، استعاره سازی، 
اهريمن س��ازی، تفرقه  افكنی، وارونه ك��ردن، القای يأس و نااميدی و غير آن اس��تفاده 
می كند. در واقع استراتژيس��ت های عمليات روانی و متخصصان تبليغاتی و كارگزاران 
رسانه های بين المللی فرماندهان اين نبرد رسانه ای هستند و سربازان اين جنگ در ظاهر، 
نويسندگان، خبرنگاران، مفسران، تصويربرداران، توليدكنندگان خبری و مطبوعاتی، 
كارگردانان، تهيه  كنندگان و عكاسان رسانه  ها هستند. ساح و تجهيزات اين سربازان نيز 
راديو، تلويزيون، اينترنت، ماهواره، خبرگزاری ها، دوربين ها، كاغذ و قلم و دستگاه های 
چاپ و نش��ر و... اس��ت. ليكن واقعيت آن است كه در پش��ت صحنه عمليات رسانه ای، 
سياست رسانه ای قدرت ها و نظام س��لطه به مثابه راهبرد اين حركت قرار گرفته است 

1. U ttara, M. (2010) Different Types of Mass Media, Buzzle. com. [online], available: 
http:// www. buzzle. com/ articles/ different_types_of mass_ media. Html [accessed 20 
sep 2011].
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كه به صورت رسمی و س��ازمان يافته- اما پنهان- با اختصاص بودجه ای سری از سوی 
سازمان های اطاعاتی و امنيتی و دستگاه های جاسوسی و تشكيات ويژه نظامی هدايت 
می شود. در همين جهت در اواخر سال گذش��ته ميادی، كنگره امريكا اليحه ای عليه 
ايران تصويب و باراك اوباما را موظف كرد 90 روز پس از تصويب اين قانون، گزارشی از 
تاش های دولت مردان كاخ سفيد برای پخش برنامه های جهانی و مورد حمايت امريكا 
و استفاده از بودجه مربوط به رس��انه ها و ارزيابی تأثير اين مبالغ در روند تبليغات عليه 
ايران، بيان كند. بر اساس اين اليحه، در بودجه پنتاگون هزينه هايی را برای نفوذ در ايران، 
مقابله با فيلترينگ ايستگا ه های اينترنتی ضدايرانی، تحريك قربانيان سانسور در ايران، 
آموزش الكترونيكی ايرانيان مخالف نظام برای براندازی نرم و شبكه سازی اينترنتی آنها 
و ارايه آموزش های الزم رسانه ای و رايانه ای برای راه اندازی ايستگاه  های اينترنتی برای 
اطاع رسانی به ش��بكه های اختاپوسی غرب پيش  بينی شده اس��ت.1 همچنين اياالت 
متحده با 444 ميليارد دالر سرمايه   گذاری در زمينه اطاعات )IT( در رتبه نخست اين 
فناوری قرار دارد و از بستر الزم برای راه اندازی جنگ رسانه ای و مجازی )سايبر( عليه 
هر كشوری كه در مغايرت با سياست ها و منافع آن باشد برخوردار است. فضايی كه در 
حوادث پس از انتخابات نيز به عنوان جوالنگاه گروه های تابلودار ضد انقاب برای ايجاد 
جو منفی و ايجاد ناآرام��ی و نافرمانی مدنی مورد بهره برداری قرار گرفت و بس��ياری از 

شايعه پراكنی ها و فرا فكنی ها نيز از طريق فضای رسانه و سايبر انجام گرفت.

ج. آفند رسانه ای و تبليغاتی امریکا درباره ایران هراسی
نگاهی به فعاليت های امريكا در زمينه ايران هراسی به ويژه در چند سال اخير حاكی 
از آن است كه اين فعاليت ها در تمامی حوزه ها- كارتون، انيميشن، بازی های رايانه ای، 
صنعت سينما، اخبار و تهمت های كذب و در نوع مبتكرانه- وجود داشته و شدت گرفته 
است. امريكا برای اينكه بتواند وجهه خود را نزد افكار عمومی خود و جهان حفظ كند، 
هميش��ه قبل از انجام هر گونه اقدام خصمانه ابتدا دس��ت به ارايه يك سری تهمت ها و 
آماده سازی اذهان عموم زده و سپس فشارها و اقدامات تجاوزگرايانه عليه فرد يا كشور 
مخالف خود را عملی می كند. به طور كلی می توان گفت كه امريكا رويكرد خود در قبال 
ايران را برای منزوی سازی و اهريمن س��ازی آن افزايش داده است. برای آشنايی با اين 

1. حسين بابايی و علی قاسمی، »نبرد رسانه ای و دكترين امنيت ملی امريكا«، 1389، به نشانی اينترنتی: 
http://www.gerdab.ir/fa/ news/2084 
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فعاليت ها ارايه برخی از آنها قابل توجه می باشد:

موضوعنوع

ادعای كنگره امريكا مبنی بر همكاری ايران با القاعدهخبر1

ادعای سی ان ان مبنی بر كشته شدن ده ها تن از نظاميان امريكا توسط ايرانخبر2

ادعای سناتور امريكا مبنی بر حمله ايران به امريكا تا سال 2015خبر3

متهم كردن ايران به تاش برای ترور سفير عربستان در خاك امريكاخبر4

وب گاه5
نمايشگاه  شماری در وب گاه »اتحاد عليه ايران هسته ای« برای توجيه اقدامات 

خصمانه امريكا عليه ايران

انتشار مستند »ايرانيوم« و متهم ساختن ايران به داشتن ساح هسته ایفيلم مستند6

ادعای حمله ايران به امريكا از طريق بمب ای ام پیفيلم مستند7

ساخت فيلم »تبديل شوندگان 3« و حمله آتوبات ها به كشور هسته ای ايرانفيلم سينمايی8

معرفی ايران به عنوان كشوری تروريستی در قسمتی از فيلم »آشوب«سريال تلويزيونی9

توجيه استفاده بمب اتم توسط امريكا در جنگ جهانی دوم و تجهيز رژيم انيميشن10
صهيونيستی به آن برای مقابله با ايران

توجيه اذهان عمومی برای حمله امريكا به ايران در كارتون »مرد خانواده«كارتون11

تروريست اعام كردن ايران، حمله به تهران و اشغال آنبازی رايانه ای12

كتاب13
انتشار كتاب داستانی آخرين پرواز كارل و معرفی ايران به عنوان آغازگر 

جنگ جهانی سوم

1. انتشار فيلم »ايرانيوم« و متهم كردن ايران به داشتن سالح هسته ای
در 19 بهم��ن 1389 )2011/02/08( فيلم مس��تندی با نام »ايراني��وم« كه تلفيق 
دو واژه »ايران« و »اورانيوم« اس��ت، توس��ط صندوق كاريون منتشر شد. اين مستند 
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60 دقيق��ه ای كه ب��ه زبان های انگليس��ی، عربی، 
فرانسوی و فارسی است، س��عی دارد اين گونه القا 
كند كه ايران تهديدی برای همه كش��ورها بوده و 
به ساح اتمی دس��ت خواهد يافت. در ساخت اين 
مس��تند از مصاحبه با تعدادی ايران��ی و امريكايی 
فعال در عرصه ايران س��تيزی استفاده شده است. 
گفتمانی كه در اين مس��تند و ديگر اخبار مرتبط 
با فعاليت های هس��ته ای ايران به كار گرفته شده 
اس��ت، به گونه ای اس��ت كه به مخاطب اين گونه 
تلقين می كند كه ايران نه تنها در حال ساخت بمب هسته ای است بلكه در نظر دارد از 
آن برای نابودی جهانيان و سلطه بر جهان استفاده كند. چنين ادعاهايی در حالی صورت 
می گيرد كه بازرسان آژانس بين المللی سازمان ملل هيچ گاه نتوانسته اند مدركی دال بر 

ساخت ساح هسته ای توسط ايران ارايه دهند.
2. ادعای سناتور امريكا مبنی بر حمله ايران به شرق امريكا تا سال 2015

س��ناتور اينهوف به عنوان عضو كميته نيروهای مسلح كنگره در صحبت های خود در 
اوكاهاما برای رأی دهندگان، دست به بزرگنمايی در خصوص برنامه هسته ای ايران زده 

و آن را بسيار مرگبار ارزيابی كرد.
وی در سخنان خود مدعی شد: 

ما می دانيم- و حتی اين اطاعات ديگر محرمانه نبوده و من می توانم 
به ش��ما نيز بگويم- كه ايران تا س��ال 2015 به توانمندی س��اح های 
كش��تار جمعی برای هدف قرار دادن غرب اروپا و ش��رق اياالت متحده 
دست خواهد يافت. من اين اتفاق را قريب الوقوع ترين تهديد فعلی كشور 

می دانم. اين مشكلی است كه ما با آن رو به رو هستيم.1
بر خاف بيانيه اينهوف، مايكل المن، كارش��ناس دفاع موش��كی مؤسس��ه مطالعات 
استراتژيك و بين الملل امريكا، موضع وزارت دفاع امريكا را در اوايل سال جاری اين گونه 
توضيح داده اس��ت: »در گزارش وزارت دفاع به كنگره در آوريل 2010 آمده اس��ت كه 
»با كمك های خارجی مناسب، ايران احتماالً بتواند تا سال 2015، برنامه موشك های 

1. »ايران تا سال 2015به شرق امريكا حمله می كند«، 1390/6/5، در سايت:
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/63888

از نظر سران كاخ سفيد و اسرایيل، 
وجود كشور مسلمان و نيرومندی 
مثل ایران ميان دو منبع انرژی 
)خزر و خليج فارس( كه 68 درصد 
منابع انرژی جهان را به خود 
اختصاص داده، در قرن بيست 
و یكم برای استراتژی، اهداف و 

منافع ملی غرب خطرناک است
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بالس��تيك قاره پيما با قابليت هدف قرار دادن اياالت متحده را توس��عه داده و آزمايش 
كند.« عبارات مهم در اينجا »توسعه و آزمايش« است. در اين گزارش از در اختيار داشتن 
موشك های بالستيك قاره پيمای عملياتی تا سال 2015 سخنی به ميان نيامده است. 
بلكه ايران می تواند آزمايش های مقدماتی و تأييدی موشك های بالستيك قاره پيما كه 

قادر به رسيدن به اياالت متحده باشند را تا سال 2015 انجام دهد.« 
3. متهم كردن ايران به تالش برای ترور سفير عربستان در خاک امريكا

در 19 مهر 1390 )2011/10/11( شبكه تلويزيونی VOA امريكا در خبری فوری 
ادعا كرد كه ايران در چند ترور و انفجار، مداخله داشته است. اين شبكه مدعی شد كه يك 
ايرانی به اتهام تاش برای ترور سفير عربستان و انفجار سفارت های عربستان و اسراييل 

در امريكا دستگير شده است.
در همين راستا، وزير دادگستری امريكا و رئيس اف بی آی نيز مدعی شدند كه دو ايرانی 
به نام های منصور ارباب سير و غام شكوری كه فرد اول دستگير شده و ديگری به ايران 
گريخته است، قصد ترور سفير عربستان در خاك امريكا را داشته اند. همچنين ادعا شد 
كه اين دو نفر از اعضای سپاه قدس ايران بوده و برای انجام اين عمليات يك و نيم ميليون 

دالر پول دريافت كرده و با كارتل های مواد مخدر مكزيك نيز همدست بوده اند.
مقامات امريكايی حتی س��ليقه به خرج داده و بر روی اين طرح ادعايی نام »عمليات 
ائتاف قرمز« را نهاده اند. تاريخ ميادی اعام اين اتهامات نيز در خور توجه است، چرا 
كه به گونه ای  است كه می توان به آسانی آن را به ذهن سپرد و در ارجاعات بعدی از آن 

استفاده كرد.

د. نقش و عملکرد رسانه های غربی در روند ایران هراسی
در سطح بين المللی، جنگ نرم رسانه ای عليه ايران از ابتدای پيروزی انقاب و به طور 
خاص پس از تسخير النه جاسوس��ی آغاز شد. انقاب اس��امی به عنوان انقابی عليه 
استعمار خارجی و استبداد داخلی، واكنش تند محافل رسانه ای غربی را در پی داشت. 
بافاصله گفتمان شرق شناسی فعال شد و انقاب اسامی به عنوان انقابی ارتجاعی و 
فناتيك و نظام جمهوری اس��امی به عنوان نظامی بنيادگرا، متعصب و خشونت طلب 
بازنمايی شد. از آن زمان تاكنون، ايران با عناوين اسامگرا، افراطی، حامی تروريست ها، 
دشمن، تهديدی برای غرب و صلح جهانی و... مورد حمله قرار می گيرد. مواضع مستقل 
ايران در سياست خارجی به عنوان تمرد و سركشی، مخالفت با روند سازش در خاورميانه 
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با عنوان مخالفت با صلح خاورميانه و حمايت از جنگ جويان اسامگرا، احيای ارزش های 
دينی و فرهنگی با عنوان تعصب و بنيادگرايی و حمايت از جنبش ها و سازمان های مبارز 
و مظلوم فلسطينی و لبنانی با عنوان حمايت از تروريسم معرفی می شود و اخيراً دستيابی 
جمهوری اس��امی ايران به فناوری صلح آميز هس��ته ای به عنوان كوششی برای توليد 

ساح های هسته ای و كشتار جمعی و تهديد برای جهان وانمود می شود.
رس��انه ها به ويژه ش��بكه های تلويزيونی در بازتولي��د و توزيع اين گونه كليش��ه ها و 
انگاره سازی از ايران در سه دهه گذشته بس��يار مؤثر بوده اند، چون اين شبكه ها معموالً 
پوشش��ی فراگير و مخاطبان گس��ترده ای دارند و در مقايس��ه با هر رس��انه ديگری از 
تأثيرگذاری بيشتری برخوردار بوده اند. در طول اين دوره، شبكه های تلويزيونی از ايران 
تصويری ارايه كرده اند كه نزد بيش��تر ايرانيان و مسلمانان ناخوش��ايند، غيرمنصفانه، 
اغراق آميز، خدشه دار و كليشه ای جلوه كردند و نزد بيشتر مخاطبان به ويژه مخاطبان 
غربی تهديدآميز، افراط گرايانه، مشاركت گريز و آش��فته بوده است. آنچه مستندهای 
تلويزيونی، اخبار و گزارش های خبری، كليپ های تبليغاتی، گفت و گوها و ميزگردهای 
تلويزيونی از اي��ران و ايرانی و اس��ام و مس��لمانان بازنمايی كرده ان��د، اغلب حاكی از 
جنگ طلبی و خشونت گرايی آنها، افراط گرايی دينی، حمايت از تروريسم و ارتكاب ترور، 
ظلم و تبعيض در قبال زنان، ارتجاع و عقب ماندگی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنها و 
در مقابل شفقت و دلسوزی، همدلی و همدردی غربی ها و مشاركت جويی و صميميت، 

سخاوت، نرمی و تعامل گرايی آنها به نظر رسيده است.1 
نتيجه و تأثير فعاليت اين رسانه ها را می توان در نگاه بخش��ی از مردم امريكا به ايران 
لمس كرد؛ در يك نظرس��نجی عمومی كه در س��ال 1981 از مردم امريكا انجام شد، 
76 درصد پاسخ دهندگان اظهار داشتند اعتقاد چندانی به ايران ندارند، 56 درصد گفتند 
وقتی به ايران اشاره می ش��ود بافاصله واژه گروگان به ذهن متبادر می شود و بسياری 
معتقد بودند كه شنيدن نام ايران مسائلی نظير خشم، نفرت و آشوب و كشوری دشوار و 
پردرد سر را به ذهن آنها متبادر می سازد.2 همچنين »براساس نظرسنجی مؤسسه گالوپ 
در سال2006، بيشتر امريكايی ها ايران را به عنوان بزرگ ترين دشمن امريكا می دانند. 
در اين نظرسنجی بدون مشخص كردن نام كشور مشخصی، از امريكايی ها خواسته شده 

1. عبداهلل بيچرانلو، »بازنمايی اسام و ايران در رسانه های غرب«، رسانه، س20، ش1، شماره پياپی 77، 1388، 
ص85-86.

2. فوازی جرجيس، امريكا و اسام سياسی، ترجمه محمدكمال سروريان، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردی، 
1382، ص89.
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بود يك كشور را در هر نقطه از جهان نام ببرند كه 
از نظر آنها امروز بزرگ ترين دشمن امريكا محسوب 
می شود. نتيجه نظر سنجی نشان داد كه به اعتقاد 
31درصد امريكايی ها، ايران بزرگ ترين دش��من 
امريكاست، در حالی كه 22درصد عراق، 15درصد 
كره شمالی و10درصد چين را بزرگ ترين دشمن 
امريكا دانس��ته بودند.«1 نويس��نده كتاب چگونه 
هاليوود سياست خارجی را ترسيم می كند كه آمار 

نظرسنجی يادشده را ارايه كرده است، در فصل مربوط به ايران اين گونه نتيجه می گيرد: 
امريكا، جمهوری اسامی ايران را يك كشور شر می داند چون مستقل 
است و متحد امريكا نيست. با وجود اتهامات و لفاظی های امريكا درباره 
حمايت ايران از تروريس��م و جاه طلبی های هسته ای اين كشور، امريكا 
از اين موضوع آگاه اس��ت كه ايران، خاری بر سر راه سلطه امريكا و يك 
يادآور تلخ اين موضوع است كه برخی كشورها از مخالفت كردن با امريكا 

هراسی ندارند.2
همچنين بر اس��اس نظرس��نجی كه مؤسس��ه گالوپ در ماه فوريه 2010 انجام داد، 
حدود نود درصد امريكايی ها معتقدند ايران تهديدی جدی برای منافع حياتی امريكا به 
شمار می رود. در يك نظرسنجی ديگر كه در ماه آوريل 2010 از سوی شبكه تلويزيونی 
فاكس نيوز و مؤسس��ه اوپينيون ديناميكس انجام شد، شصت و پنج درصد امريكايی ها 

موافق تدابير نظامی برای مانع شدن از دستيابی ايران به ساح های هسته ای هستند.3
عاوه بر اين، چگونگی پوش��ش اخبار مربوط به فعاليت های هسته ای ايران و مواضع 
مسئوالن جمهوری اسامی ايران و مردم از سوی رسانه های خارجی نيز در همين جهت 
قابل ارزيابی است. رسانه های خارجی و به طورعمده رسانه های كشورهای غربی با هدف 
تحت تأثير قرار دادن تصميم های مسئوالن جمهوری اسامی ايران و نيز ايجاد ارعاب با 
توسل به انواع روش های حرفه ای و روانی اخبار مربوط به فعاليت هسته ای صلح آميز ايران 

1. Totman Sally- Ann, Howlly wood projects foreign policy, palgrave and Macmillan, 
2009p51.

2. Lbid, p70.
3. استيون سيمون، به نقل از پايگاه جهان نيوز، نظرسنجی از مردم امريكا درباره ايران )2010(، )13مرداد1389( 

قابل دسترسی به نشانی اينترنتی: 
http://www.jahannews. com/ prtjvaevtuqe 8 oz. fsfu. html

انقالب اسالمی ایران از آن 
رو كه مبانی رفتاری و فلسفی 
جدیدی را كه منبعث از اصول و 
انگاره های اصيل اسالم بود، بنا 
نهاد، در تعارض و تقابل ماهوی 
با ارزش های حاكم بر فلسفه 
سياسی غرب ملهم از ارزش های 

ليبراليستی قرار گرفت 
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را تا كنون پوشش داده اند. برخی محورهای خبری مرتبط با رويدادهای ايران و چگونگی 
عملكرد رسانه های غربی و اهداف آن به اختصار به اين شرح است:

- رزمايش نظامی ايران؛
- انتقال فناوری هسته ای ايران به كشور های منطقه؛ )اين محورها با هدف نشان دادن 

تهديد آميز بودن ايران برای جهان، از سوی رسانه های غربی پوشش داده می شود.(
- افزايش سفر مقامات امريكا يی به منطقه؛

- هشدار به اين مسئله كه ايران قدرت مسلط آينده در خاورميانه خواهد بود. اين اخبار 
با هدف ترغيب جهان عرب برای مقابله با ايران پوشش داده می شود؛

- ادعای حمله به ايران همزمان با احتمال اعمال تحريم؛
- اعطای تضمين امنيتی به ايران در دستور كار امريكا قرار ندارد؛

- القای نزديك شدن ديدگاه چين و روسيه به ديدگاه اروپا و امريكا عليه ايران؛
- تأكيد بر تشديد تحريم ها؛

- تاش برخی رسانه های امريكا برای نشان دادن اين كه واشنگتن نه فقط برای مذاكره 
مستقيم تصميمی ندارد، بلكه علتی هم برای ارايه تضمين های امنيتی به ايران نمی بيند.

)اين محورها با هدف ارعاب ايران پوشش داده می شود.(
- امريكا برای حمله به ايران تحت فشار است؛

- خواست تعدادی از سياست مداران امريكا برای گفت وگوی مستقيم با ايران؛
- برای امريكا گفت وگوی مستقيم با ايران بهترين راه حل برای مناقشه هسته ای است؛

- تاش بيشتر رسانه های امريكا به منظور بزرگ نمايی خواست برخی از مقامات ايران 
برای گفت وگوی مستقيم با امريكا؛

- بی نظير جلوه دادن مجموعه مشوق های غرب برای ايران در ازای توقف غنی سازی؛
- گزارش های تصويری از ايران كه نش��ان دهد مردم ايران خواه��ان ايجاد رابطه بين 
تهران و واشنگتن هستند؛ )اين محورها و اخبار غير واقعی نيز با هدف تشويق مقامات 

ايران برای مذاكره مستقيم پوشش داده می شود.(
- بی.بی.سی، صدای امريكا و ديگر رسانه های غربی حجم زيادی از مطالب خود را به 

مشكات كشور اختصاص می دهند؛
- توجه غيرواقعی به مسئله قوميت ها در ايران؛

- بزرگنمايی كاستی های اقتصادی؛
- بزرگنمايی برخی مشكات اجتماعی نظير مسئله سوخت؛
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- بزرگنمايی تورم؛ )اين محورها نيز با هدف تضعيف دولت از س��وی رسانه های غربی 
پوشش داده شده و می شود.(1 از سويی حمايت از تروريس��م و گروه های تروريستی از 
اتهاماتی است كه به ايران نسبت داده می شود و درباره آن تبليغات گسترده ای صورت 
می گيرد. بنابراين در يك نگاه اجمالی تاش رسانه ها در اين باره در جهت محورهای زير 

به راحتی مشاهده می شود: 
1. برقراری پيوند ميان ايران، اسالم و تروريسم اسالمی از سوی رسانه ها: در اين زمينه 
اگر عناوين خبری و حجم فراوانی ها و مقوله های مرتب��ط، مدنظر قرار گيرد، ماحظه 
می شود كه با مطرح شدن تز اسام- تروريسم در جهان و محكوم كردن همه مبارزات 
آزادی بخش جهان اسام با عنوان عمليات تروريس��تی اين رابطه برقرار خواهد شد. در 
 اين زمينه بی. بی. سی فارسی نقش بيشتری را ايفا كرد ولی نيويورك تايمز و سی.ان.ان2

برخورد محتاطانه تری با اين موضوع داش��ته اند اما در مجموع س��ير حركتی و پوشش 
خبری اسام و تروريسم تقريباً هماهنگ و هم پوشانه بوده است. ماحظه نوسان، شيوه 
عمليات روانی را نش��ان می دهد كه پس از حجم وسيع حمات روزهای نخست پس از 
حادثه 11 سپتامبر به مسلمانان و اسام شاهد حركات نمادينی هستيم كه می خواهد 
بگويد نه؛ همه اسام و مسلمانان مورد نظر ما نيس��ت بلكه نوع خاصی از اسام مدنظر 

است.
2. ايجاد وحشت از مس�لمانان: بر كسی پوشيده نيست با توجه به ذهنيت سازی هايی 
كه درباره مسلمانان از سوی رس��انه ها صورت گرفته است و مس��لمانان همراه با ترور، 
تروريست و تروريسم برجسته و تعريف شده اند اعتماد ميان مسلمانان و غيرمسلمانان 
فرو ريخته اس��ت و نوعی جو رعب و وحش��ت به وجود می آيد. لونت��ال در مطالعه ای با 
عنوان »در گفتمان رسانه های غربی تروريس��ت كيست؟«، به تحليل محتوايی بيش از 
يكصد مقاله منتشرشده در رسانه های عمده اعم از شبكه های تلويزيونی و روزنامه های 
كثيراالنتشار آن كشور طی س��ال های 2003-2001 پرداخته است. لونتال در بررسی 
خود فقط مقاالتی را برگزيده است كه آشكارا يا تلويحی به مسئله تروريسم و حادثه 11 
سپتامبر پرداخته اند. يافته های لونتال نشان داده است كه: الف. در بيش از 80 درصد از 

1. محمدرضا عرفانيان، »تاش رسانه ای غرب برای تأثير بر تصميمات هسته ای ايران«، 1388، نشانی اينترنتی: 
http:www.bashgah.net

2. عملكرد اين سه رسانه در عمليات روانی غرب و در رأس آنها امريكا پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 ميادی 
و در جريان اشغال افغانستان مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری در اين تحقيق تمام برنامه های خبری شبكه 
تلويزيونی سی.ان.ان شبكه راديويی بی.بی.سی فارسی و روزنامه نيويورك تايمز است كه در چهار مقطع 7 تا 10 

سپتامبر، 11 تا 15 سپتامبر، 3 اكتبر تا 6 اكتبر و 29 اكتبر تا 2 نوامبر انتخاب شده است.
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مقاالت هر جا از تروريسم سخن به ميان آمده است 
بی درنگ نام اس��ام يا مس��لمانان ذكر شده است. 
گويی اين دو، واژگانی متفاوت ب��رای يك مفهوم يا 
منظورند. ب. در اغلب مق��االت مفاهيم بنيادگرايی، 
راديكاليسم اسامی، وحشت آفرينی و تحجر فكری 
توأم به كار گرفته شده اند. ج. هر جا از يازده سپتامبر 
سخن گفته شده است بافاصله بنيادگرايی اسامی 
يا »تروريست های مس��لمان« با آن حادثه همبسته 

شده است.
لونتال از مجم��وع يافته های خود نتيجه گرفته اس��ت كه از نظر اغل��ب تحليل گران 
رسانه ای و نويسندگان غرب، تروريسم همان اسام است و مسلمانان حاميان، عامان و 

مروجان اصلی تروريسم در جهان هستند.1
3. تقسيم جهان به مخالف و موافق تروريس�م: جهان وقتی با شعار »يا با ما هستيد يا 
با تروريست ها« به موافق يا مخالف تروريسم تقس��يم می شود، هرگونه دفاع مسلمانان 
)حكومت ها و ملت ها( را از اس��ام و مس��لمانان با اختال جدی مواجه می س��ازد. زيرا 
همان طوری كه ذكر شد مسلمانان در گفتمان رسانه ای غرب معادل با تروريست ها تلقی 
شدند و از سوی ديگر، در نگاه غرب ايران به عنوان خاستگاه تشيع و نقطه كانونی اسام 
و بيداری اسامی و در كانون طرح اسام هراسی )وحشت و ترس غير منطقی از اسام( 
قرار دارد. در واقع يكی از مهم ترين علل گس��ترش اسام هراسی و همزمان شدن آن با 
طرح ايران هراسی، نفس انقاب اسامی است. تا پيش از پيروزی انقاب اسامی، هدف 
غرب در طرح اسام هراسی، در حقيقت سس��ت كردن افكار عمومی مسلمانان بود. اما 
انقاب اس��امی ايران در نقطه مقابل اهداف آنان در اسام هراسی به وقوع پيوست. در 
واقع شديدترين مخالفت ها در مقابل امريكا در اسام سياسی ريشه دارد و انقاب اسامی 
ايران مهم ترين زمينه اين مخالفت است. از اين رو با انقاب اسامی، بيداری اسامی و 

خودباوری به عنوان دست آوردهای آن به سرعت فراگير شدند.
4. پديد آوردن زمينه ها برای حمله به اسالم و مسلمانان: با تاشی كه از سوی رسانه های 
غربی به ويژه پس از حادثه 11 س��پتامبر صورت گرفت. راه انتقاد و حمله به اس��ام و 

1. افشين متقی دستنايی و محمد آثارمر، »عمليات روانی غرب عليه جهان اسام و تأثير آن بر مسلمانان مقيم 
اروپا«، عمليات روانی، 1386، س4، ش15، به نشانی اينترنتی:

http://www. Swar.ir/quarterly.aspx?qid=50  

هراس غرب از اسالم ناشی 
از ریشه های صرفًا سياسی 
آن نيست، بلكه ریشه های 
اسالمی سياست غرب را به 
وحشت انداخته است. مذهب 
و سياست هميشه بوده اند، اما 
برداشت مذهبی از سياست 

برای غرب مشكل آفرین شد
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مس��لمانان بيش از گذشته هموار ش��د؛ به طوری كه متأس��فانه اكنون حمله به اسام 
و مس��لمانان به علل مس��تدل و قوی نياز ندارد؛ زيرا زمينه طوری فراهم شده است كه 
كمتر كسی از آن خواهد پرسيد. از اين رو با پوشش های خبری كه از سوی اين رسانه ها 
صورت گرفت سعی كردند هر اقدام ضد امنيتی در هر جا را، حتی بدون دليل و مدرك 
به مس��لمانان يا مراكز آنها ارتباط دهند. برای مثال مؤسسه گالوپ در آغاز سال 2005 
طی يك نظرسنجی از 1900 ش��هروند پرس��يد: »چه ميزان با اين گفته موافق ايد كه 
خاستگاه اصلی تروريسم جهان اسام است؟« پاسخ 80 درصد آنان به اين پرسش خيلی 
زياد و زياد بود و فقط 20 درصد پاس��خ كم يا هيچ را ذكر كردند. همچنين در پرس��ش 
ديگری آمده است: » آيا با مبارزه فراگير عليه تروريسم اسامی موافق ايد يا نه؟« پاسخ 
80درصد آنان مثبت بود. همچنين در سؤال ديگری شبكه سی.ان.ان در يك نظرسنجی 
از شهروندان، درباره مهم ترين خطری كه كشور آنان را تهديد می كند پرسيده بود، كه 
اغلب پاسخ دهندگان خطر تروريسم اسامی را در صدر تهديدات پيش روی غرب ذكر 
كردند. می توان نتيجه گرفت كه افكار عمومی غرب به راحتی مغلوب دستگاه تبليغاتی و 
عمليات روانی شده است. البته چنين مغلوب شدنی اصًا عجيب نيست؛ زيراپراتكانيس 
و ارنسون از ده ها مورد ياد كرده اند كه افكار عمومی غرب كوركورانه و بدون تعمق در دام 
دستگاه تبليغاتی آن كشور گرفتار ش��ده و به پيام هايی ايمان آورده است كه مدتی بعد 

نادرستی آنها عيان گشته است.1 
به طور كلی گفتمان رسانه ای امپرياليس��م و صهيونيسم خبری درباره ايران بيشتر بر 
سناريوهايی از قبيل حمايت از تروريس��م برای توليد ساح هسته ای، ادعاهای مربوط 
به نقض حقوق بش��ر، مداخله در امور كش��ورهای ديگر و مخالفت با صل��ح ميان رژيم 
صهيونيستی و فلسطينی ها )عامل ايجاد و ادامه تشنج در خاورميانه( محوريت داشته 
است. مهم ترين شاخص های گفتمان اين رسانه   ها در مورد ايران عبارت اند از: ارايه چهره 
ترسناك و خطرناك از اسام و جمهوری اسامی نزد افكار عمومی جهان به ويژه غرب، 
ترس��يم ايران به عنوان محور ش��رارت در منطقه و جهان، تلقين به شكل گيری اجماع 
جهانی عليه ايران، ناكارآمدی دين در اداره امور جامعه، ارايه تصوير آرمانی از ارزش های 
امريكايی و ليبرال دموكراسی امريكايی برای جذب ايرانيان، ارعاب مسئوالن، نخبگان 
و مردم، تبليغات منفی به ويژه از طريق رسانه ها، شايعه پراكنی با هدف ايجاد بدبينی به 
نظام و مسئوالن، افزايش نگرانی و اضطراب مردم، ترور شخصيت و لكه دار كردن قداست 

1. همان.
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ارزش ها، مسئوالن و نظام، ايجاد فضای ناسالم اجتماعی، ايجاد تفرقه در ميان مردم با 
هدف از ميان ب��ردن وحدت و يگانگی، تقويت روحيه گروه ه��ای مخالف، ترغيب مردم 
به مشاركت نكردن سياسی، ايجاد نگرش منفی در مردم به روحانيت، ترغيب مردم به 

كنش های اعتراض آميز و...

جمع بندی و نتيجه گيری
وضع جغرافيايی، كميت و كيفيت جمعيت، سطح توس��عه اقتصادی- تكنولوژيك و 
توان نظامی باعث شده است جمهوری اس��امی ايران به صورت يك قدرت منطقه ای 
تأثيرگذار در س��طح جهانی و منطقه ای درآمده و اين جايگاه و منزلت منطقه ای باعث 
ش��ده كه ايران درصدد ايفای نقش منطقه ای برآيد. ايفای نقش منطقه ای و جهانی در 
شكل بندی های امنيتی، دفاعی و استراتژيك در اوضاعی برای جمهوری اسامی حاصل 
شده كه اين كشور قابليت های الزم را برای كنترل تحوالت منطقه ای و بين المللی خود 
ارتقا داده است. ايران از معدود كشورهايی است كه با چهار حوزه مهم سياسی و اقتصادی 
منطقه ای، اش��تراكات مرزی، تجاری، دينی و هويتی دارد: حوزه آسيای ميانه و قفقاز، 
آسيای غربی و آسيای جنوب غربی و به ويژه خليج فارس. اين چهار حوزه مهم سياسی، 
اقتصادی و امنيتی است كه ايران با هر كدام اشتراكات عمده امنيتی، تجاری، مذهبی 
و ژئوپلتيك دارد، اما كمتر قادر بوده است زمينه های ائتاف درازمدت با اين مناطق را 
فراهم آورد. ولی مهم ترين موانع ائتاف با كشورهای منطقه پيرامونی جمهوری اسامی 
ايران، تداوم و استمرار ايفای نقش سياست ها و منافع امريكا به طور عمده در جهت انزوا 
و برخورد با كشور با محوريت تأمين امنيت و تحميل صلح اسراييلی به منظور تضمين 
دسترسی امريكا و غرب به منابع غنی و سلطه سياسی و اقتصادی بر خاورميانه بوده است 
كه به ويژه در پی پيروزی انقاب اسامی كانون بحران منافع غرب را تشكيل داده است.

از سويی به علت ماهيت متمايز نظام سياسی و ايدئولوژی متفاوت و رويكرد سياست 
خارجی مستقل محدوديت های شديدی از سوی نظام بين الملل بر ايران وارد می شود. 
زيرا ماهيت ايدئولوژيك نظام سياسی و رويكرد سياست خارجی ايران با الگوهای متعارف 
و متداول بين المللی سازگاری و انطباق ندارد. عاوه بر اين كشورهای بزرگ و قطب های 
قدرت بين الملل نيز برای ايران محدوديت ساز هستند. قدرت مسلط جهانی بر آن است 
تا رفتار قدرت های منطقه ای را در مناطقی كه از حيث اهميت ژئواس��تراتژيك و منابع 
طبيعی غنی هستند كنترل كند. ظهور قدرت های منطقه ای در سياست جهانی چندان 



14
9

ی 
راس

ن ه
يرا

ده ا
پدي

ی 
گير

كل 
ر ش

ی د
غرب

ی 
ه ها

سان
ش ر

نق
93

ار 
 به

 3
ه 9

مار
 ش

هم
ازد

ل ي
 سا

وم
ه س

دور

مؤثر نيست ولی اگر منطقه ای در مناطق استراتژيك 
ظهور كند موجب اف��ول قدرت های ق��وی خواهد 
ش��د. از اين گذش��ته هر چه تفاوت در نگرش های 
جهانی، قدرت های منطقه ای و جهانی بيشتر باشد 
تنش های سياسی ميان آنها بيش��تر خواهد شد. از 
اين رو بيشترين محدوديت های بين المللی بر ايران 
از سوی امريكا اعمال می شود. به گمان امريكايی ها، 
ايران همواره توازن ق��وا را در منطقه به زيان امريكا 
تغيير داده و الگوه��ای امنيتی قدرت مس��لط را به 
چالش كش��يده اس��ت. ايران حداكثر تاش خود را 
برای تضعيف روند صل��ح خاورميانه انجام می دهد؛ 

ايران حامی حزب اهلل است كه به مخالفت مسلحانه خود با صلح با اسراييل ادامه می دهد. 
ايران، كمك های مالی زيادی را در اختيار حماس و جهاد اسامی فلسطين قرار می دهد. 
اين دو سازمان اغلب مسئوليت حمات تروريستی بر ضد شهروندان اسراييل را بر عهده 
می گيرند. رژيم ايران در حال ساخت موشك های دوربردی است كه می تواند خاورميانه و 
بيشتر مناطق اروپای مركزی را مورد هدف قرار دهد. اين كشور مخفيانه در حال ساخت 
ساح های هسته ای به كمك فناوری هايی با كاربری دوگانه غرب و مساعدت های روسيه 
است. بنابراين غرب و امريكا می كوشند برای مهار و كنترل كردن ايران، با ايجاد اجماع 

جهانی به تضعيف و تخفيف قدرت و نفوذ ايران در قالب طرح ايران هراسی بپردازند.
مهم ترين پيامد ايران هراسی، شكل گيری يك ائتاف ضد ايرانی در منطقه با مديريت 
قدرت های فرامنطقه ای اس��ت. اين ائتاف را می توان ائتاف چرخ- پره ای ناميد؛ بدان 
معنا كه اياالت متحده به مثابه چرخ آن و محور ائتاف عمل می كند و اعراب و اسراييل 
با همراهی با آن به پره های اين ائتاف ش��كل می دهند و سعی در موازنه گری در مقابل 
ايران دارند. اين ائتاف با حضور اسراييل در آن تا حدودی شكننده است، اما مأموريت 
آن روش��ن و آن ايجاد موازنه و مهار كردن ايران اس��ت. در پيگيری اين هدف، ائتاف 
چرخ- پره ای تاكنون طيفی از استراتژی های مختلف از جمله موازنه سخت غير نظامی 
)انتقال فناوری های اس��تراتژيك به متحدان و ارايه كمك های اقتصادی استراتژيك به 
آنان(، موازنه سخت نظامی )مسابقه تسليحاتی، تحركات نظامی و شكل دهی به ائتاف 
رس��می(، موازنه نرم غيرنظامی )تحريم ها و محدوديت های سياسی و همكاری نكردن 

گسترش ایده مردم ساالری 
دینی و نيز جایگزینی آن با 
مدل ليبرال دموكراسی غربی 
پایانی بر حيات ایدئولوژیک 
غرب و خط بطالنی بر ادعای 
بی بدیل بودن الگوی حكومت 
سكوالر به حساب می آید. 
چون فرهنگ اسالمی، ليبرال 
دموكراسی غرب را تهدید و 
ماهيت دموكراسی دروغين آنها 

را افشا كرده است
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در حوزه های استراتژيك(، موازنه نرم نظامی )فروش 
ساح به »دشمن دشمن من« و كنترل فروش و انتقال 
تس��ليحات به دش��من( را در قبال ايران به كار گرفته 
اس��ت. به عنوان مثال، در وجه نظامی موازنه س��ازی 
نرم، داده ه��ای فراوان��ی دال بر تجهيز رقب��ای ايران 
از س��وی اعضای ائتاف و ني��ز جلوگي��ری از فروش 
تسليحات به ايران وجود دارد. بحث فروش موشك های 
اس-300 روسيه به ايران و تاش اس��راييل و اياالت 
متحده برای جلوگيری از آن، آخرين و گوياترين نمونه 
چنين اقداماتی است. اين استراتژی كه می توان آن را 
موازنه سازی دوگانه نام نهاد به شدت در حال پيگيری 
است و به موازات افزايش قدرت ايران يا تصور اعضای 
اين ائتاف مبنی بر افزايش توانمندی های ايران، دامنه 
آن گسترده تر می ش��ود. در واقع اعضای اين ائتاف و 
به ويژه امريكا در چند مرحله و در مقاطع مختل��ف از قدرت خود برای مقابله با منافع و 
مطلوبيت های استراتژيك ايران در سطح منطقه ای و بين المللی سخن به ميان آورده اند 

كه در اين باره سند امنيت ملی امريكا در سال 2006 گوياست.
در راهبرد امنيت ملی امريكا ضمن توجه به اهميت رسانه     ها، تأكيد شده است كه »ما 
می خواهيم با برخی راديو و تلويزيون های خصوصی و امريكايی در كاليفرنيا و نيوجرسی 
و واشنگتن دی س��ی همراه ش��ويم تا به آنها كمك كنيم پيام امريكا را به داخل ايران 
برسانند.« بر همين اساس و با توجه به راهبرد يادشده مشخص است كه تاش دشمن 
در تضعيف ايران و هراس��اندن كش��ورهای ديگر منطقه و جهان از روند افزايش قدرت 
ايران، از طريق جنگ نرم جدی است و در اين مسير رسانه قدرتمندترين ابزار به شمار 
می آيد؛ چون امروزه مقام و موقعيت يك كشور در جامعه جهانی با توانمندی رسانه ای 
آن كشور گره خورده است. اگر كشوری بخواهد در عرصه بين المللی نقش مؤثری داشته 
باشد، بايد بتواند ديپلماسی رسانه ای هماهنگ و مؤثری را اجرا كند. بنابراين دشمنان 
می كوشند با استفاده از جريان سازی خبری به كمك رس��انه هايی كه در اختيار دارند 
يا رسانه های وابس��ته ای كه به نوعی خوراك تبليغاتی خود را از رسانه های امريكايی و 
متحدانش دريافت می كنند و همچنين توسط رس��انه هايی كه دارای اهداف مشتركی 

به گمان امریكایی ها، ایران 
همواره توازن قوا را در منطقه 
به زیان امریكا تغيير داده و 
الگوهای امنيتی قدرت مسلط 
را به چالش كشيده است. 
ایران حداكثر تالش خود 
را برای تضعيف روند صلح 
خاورميانه انجام می دهد؛ 
ایران حامی حزب اهلل است كه 
به مخالفت مسلحانه خود با 
صلح با اسرایيل ادامه می دهد. 
ایران، كمک های مالی زیادی 
را در اختيار حماس و جهاد 
اسالمی فلسطين قرار می دهد
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عليه جمهوری اسامی ايران هستند، سناريوهای مختلفی را طراحی كنند و به شيوه های 
مختلف، جمهوری اس��امی ايران را در مجامع جهانی محكوم نماين��د و يا با هدايت و 
جهت  دهی به افكار عمومی جهان بستر اقدامات را عليه جمهوری اسامی ايران از تحريم 

تا ساير موارد فراهم كنند.1
در اين جهت در ايران توجه به چند نكته حائز اهميت اساسی است: 

نكته نخست، نخبگان سياسی نبايد وضع سياسی كش��ور را به سمتی سوق دهند كه 
حوادث لحظه ای كش��ور، خوراك اخبار سياسی رس��انه های بيگانه شود. اتخاذ مواضع 
ناصواب كه به تضعيف اعتماد عمومی منجر شود، در واقع گام نهادن در مسير مطلوب 

اربابان رسانه های بيگانه است. 
دوم، مقامات تصميم گير در رسانه های دولتی يا متصل به دولت بايد بكوشند تا زمينه 
اعتماد به رسانه های داخلی را ميان مردم و به ويژه طبقه متوسط و گروه تحصيل كرده 
ايجاد كنند. در اين اوضاع، بی اعتمادی به رس��انه ملی و دولتی مانن��د كاتاليزوری در 
خدمت عمليات روانی دشمن عمل و قدرت تأثيرگذاری آن را دو چندان می كند. بروز 
حساسيت منفی در جامعه نسبت به صداقت رسانه های دولتی، باعث هدر رفتن منابع 
انبوه صرف شده در رسانه می ش��ود و تأثير مواضع و تبليغات مسموم دشمن را در مردم 
تقويت می كند. از نظر روانی تأثير خبری كه مخاطب پنهانی دريافت می كند به مراتب 
بيشتر از حالت بمباران اخبار و تبليغات رسانه ای است. در فضای ملتهب سياسی كه بازار 
شايعات بسيار داغ است ميزان نفوذ مراجع رسانه ای رسمی بسيار كاهش می يابد. دراين 
هنگام ديپلماسی رسانه ای بيگانه به عنوان س��اح نرم افزاری به راحتی بخش مهمی از 

مبانی مشروعيت نظام های سياسی را نشانه می گيرد. 
با توجه به اين گفتار، نخس��تين گامی كه بايد رسانه های ملی و دولتی در دهه چهارم 
انقاب بردارند، تقويت اعتماد عمومی به رسانه هاس��ت. نبايد از ي��اد برد كه در اوضاع 
كنونی، رسانه های بيگانه از توان و ظرفيت های اپوزيسيون داخل و به ويژه خارج كشور 
نهايت اس��تفاده را می كنند، پس هرگونه س��هل انگاری در سياس��ت ها، به آسيب  های 
جبران ناپذيری برای نظام منتهی می شود. از اين رو با نگاهی به روند تحوالت عمليات 
روانی رسانه های بيگانه در گذشته می توان جدولی را به عنوان موضوعات دستور كار اين 

رسانه ها در دهه جديد انقاب اسامی مطرح كرد: 

1. كميس��يون تدوين اس��تراتژی امنيت ملی امريكا، اس��تراتژی امنيت ملی امريكا در قرن 21، ترجمه جال 
دهمشگی، بابك فرهنگی و ابوالقاسم راه چمنی، تهران، ابرار معاصر، 1380.



مقاالت
152

دوره سوم سال يازدهم شماره 39  بهار 93

موضوعات احتمالی جنگ روانی رسانه های بيگانه ضد ايران در دهه چهارم 
انقالب اسالمی 

مصاديق احتمالیموضوع كلی

پرونده 
هسته ای ايران

- ادعای غنی سازی اورانيوم با درصد زياد
- ادعای حركت ايران به سوی ساخت كاهك های اتمی

- ادعای اقدام ايران به گسترش اين فناوری به كشورهای خطرناك مانند سوريه و سودان
- ادعای ايجاد تأسيسات هسته ای جديد

- نقض مصوبات شورای امنيت سازمان ملل و تشديد تحريم های اين شورا
- ادعای نقض مصوبات شورای حكام آژانس بين المللی انرژی اتمی

- ادعای خريد و ورود تجهيزات سری هسته ای به ايران
- ايجاد حساسيت نزد كشورهای عربی و منطقه درباره توان هسته ای ايران

- مخاطرات مسائل زيست محيطی در برنامه های هسته ای ايران
- اشاره به نبود انسجام در تصميم گيری در كشور درباره مسائل هسته ای

- تغيير مكرر تيم مذاكره كننده ايرانی در پرونده هسته ای
- تشكيك در توان هسته ای ايران از نظر فنی

- بيان احتمالی حمله اسراييل به ايران
- ارجاع دادن مشكات معيشتی و اقتصادی مردم به پيگيری سياست های نظامی و هسته ای، 

به وسيله رسانه های بيگانه

مسائل حقوق 
بشر در ايران

- نقض حقوق زنان 
- گسترش مسائل فمنيسم 

- نقض حقوق كودكان 
- محدوديت آزادی بيان 

- محدوديت ها در مطبوعات و رسانه ها 
- فشار بر خبرنگاران 

- نقض حقوق قوميت ها و اقليت های قومی- مذهبی

- القای جنگ قدرت ميان مسئوالن كشور مسائل داخلی
- القای پنهان كاری مسئوالن كشور 

- القای تماميت خواهی حكومت 
- القای زمينه فساد اقتصادی در ايران 

- القای زمينه فساد دولتی در ايران
- القای دخالت نهادهای نظامی در سياست و حكومت
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- القای غلبه نهادهای انتصابی بر نهادهای انتخابی در كشور 
- ادعای دولتی بودن اغلب رسانه ها در ايران به ويژه صدا و سيما 

- ادعای كمك های وسيع دولتی به رسانه های حامی دولت 
- القای تقلب در انتخابات رياست جمهوری و انتخابات بعدی 

- ارايه آمار و گزارش از وضع تجمعات مخالفان 
- ارايه گزارش های تحريك كننده و تهييج اقوام ضد نظام 

- تهييج اقليت های ضد نظام 
- ناامن سازی فضای اقتصادی از طريق طرح و رواج شايعات و بزر گنمايی مشكات اقتصادی 

)تورم، بيكاری ، فقر، شكاف اقتصادی و...( از سوی رسانه های بيگانه 
- تاش برای تحري��ك اقليت های قومی، زبان��ی و مذهبی از طريق الق��ای تبعيض، ظلم و 
تضييع حقوق آنها از س��وی حكومت و بزرگنمايی تمايزهای موجود ميان آنها و نظام حاكم 

در رسانه های بيگانه
- تاش برای زير سؤال بردن مشروعيت نظام از طريق القای شبهات درباره واليت فقيه و طرح 

مسئله جدايی دين از سياست در رسانه های بيگانه
- القای سركوب اهل هنر

- القای سركوب و امنيتی كردن فضای دانشگاه ها 
- القای نارسايی قانون اساسی 

- القای محدوديت استادان و دانشگاهيان 
- بزرگنمايی اخبار پناهندگی ايرانيان به كشورهای غربی به ويژه هنرمندان، دانشگاهيان، 

اعضای خانواده مسئوالن كشوری 
- انتشار اخبار ساختگی درباره فساد اخاقی و يا ميزان دارايی مقامات كشوری و يا اعضای 

خانواده آنان 
- بيان گزارش های آماری و تصويری از وضع نابس��امان معيشتی طبقات كم درآمد و وجود 

شكاف طبقاتی در كشور 

روابط خارجی 
ايران

- اعام خطر درباره گسترش روابط ايران با كشورهای امريكای التين و جنوبی 
- ادعای حمايت مالی و تجهيزاتی ايران از اقدامات تروريستی در جهان 

- ادعای مداخله ايران در امور كشورهای مختلف مانند يمن و عراق و تحريك گروه های مبارز 
شيعی و سنی در آنها 

- ادعای كمك های مالی وسيع ايران به حزب اهلل لبنان و گروه های مبارز فلسطينی 
- ممانعت ايران از روند مصالحه ميان فلسطينی ها و اسراييل

- ادعای وجود روابط پنهانی دولت با برخی از دولت ها مانند چين و فدراسيون روسيه
- ادعای ناكارآمدی سياست خارجی كشور در عرصه منطقه ای جهان اسام و نظام جهانی

- پوشش خبری وس��يع اظهارات ضدايرانی مقامات كشورهای بيگانه به ويژه روشنفكران و 
هنرمندان خارجی
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بازخوانی جنبش های بيداری اسالمی بر اساس منازعه 
راهبردی گفتمان مقاومت و سازش 

سيدحامد پورمحب حسينی
مقدمه 

حدوث خيزش های منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، افكار عمومی و فضای بين المللی 
را به ميزان قابل توجهی تحت تأثير قرار داد. خودسوزی محمد بوعزيزی، جوان تونسی 
در شهر سيدی بوزيد آتش��ی فراگير را در تونس و ديگر كشورهای هم جوار برافروخت. 
به نظر می رسد انباشت مطالبات و حقوق تضييع شده و تحقير مستمر به همراه ارتقای 
آگاهی عمومی از ش��رايط كنونی سبب ساز انفجار خش��م توده های مردمی به صورت 

قيام های فراگير در منطقه گرديد.
اعتراض به وضعيت موجود و نظم مس��تقر در مقام نخس��ت، گريبان استبداد مطلقه 
و حكومت های توتاليتر را گرفت و ش��عار »الش��عب يريد اس��قاط النظام« ناظر بر نفی 

خودكامگی عريان اين حكومت هاست.
به نظر پيوند ارگانيك استبداد منطقه و استعمار غرب و تحقيری كه در دويست سال 
اخير از ناحيه اين پيوند شوم دامن جهان اسام را گرفت، از عوامل مهم وقوع خيزش های 
منطقه بوده و نمايانگر كاركرد اصلی رژيم های وابسته منطقه در حفظ منافع راهبردی 
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غرب و در واقع حفظ وضع موجود است.
در مجموع تبعيض ها، تحديد آزادی های سياسی و اجتماعی، ستيز با تعلقات مذهبی 
مردم- ايجاد و فراگير نمودن جو اختناق، تحقير هويتی و فرهنگی مسلمانان و... سرانجام 
به طغيان خشم عمومی ملت ها انجاميد تا فرايند آزادشده انرژی متراكم و انباشته ملت ها 

پديد آيد. مقام معظم رهبری پيرامون اين حوادث می فرمايند:
وابستگان و حكام دست نشانده امريكا و غرب با اين ملت ها كاری كردند 
كه اين ملت ها احس��اس كردند كه جز قيام، جز حركت عظيم عمومی، 

جز انقاب، راهی در مقابل آنها نيست لذا قدم در اين راه گذاشتند...1 
گمانه زنی ه��ا و تحليل ها و توصيف ه��ای گوناگونی پيرامون ح��وادث منطقه صورت 
گرفته اس��ت كه از جمله آنها می توان به به��ار عربی، تئوری دومين��و، انقاب جوانان، 
انقاب شبكه های اجتماعی، آنفوالنزای تونسی و... اش��اره نمود. مهم تر از همه اطاق 
نظريه بيداری اس��امی در توصيف اين حوادث اس��ت كه ناظر به صبغه و ماهيت اين 

خيزش هاست.
در تبيين كلی حوادث منطقه، منازعه راهبردی دو گفتمان مقاومت و سازش اهميت 

بسزايی دارد.
با در نظر گرفتن مطالب ذكرش��ده و در تحليل نسبتاً جامع، اين نوشتار سعی دارد كه 
نخس��ت عناوين، توصيف ها و تحليل های متعدد پيرامون حوادث منطقه را برشمارد. و 
سپس به تبيين تئوريك نظريه اسامی پرداخته و در نهايت دو گفتمان مقاومت و سازش 

را تشريح نموده و تأثير حوادث منطقه را در اين دو گفتمان مورد بررسی قرار دهد. 
چهارچوب مفهومی

حدوث پديده های اجتماعی همچون جنبش ها و انقاب، معلول عوامل متعددی است 
كه در طول زمان شكل می گيرد و در نهايت به صورت عينی به وقوع می پيوندد. مؤلفه 
آگاهی جمعی كه به ص��ورت تعميم يافته بروز و ظهور می يابد ي��ك فرامتغير در ميزان 
ادراك از محيط و تعيين سطح مطالبات عمومی خواهد بود. آگاهی جمعی عقبه مهمی 
برای اقدام جمعی است كه در قالب جنبش، خيزش، قيام عمومی و انقاب تعريف شده 
است. انگاره ها، نشانه ها و نمادها و ش��عارهای يك جنبش از جمله مواردی است كه آن 
را به صورت يك ارگانيس��م هدفمند برای نيل به اهداف س��وق می دهد. از اين رو حتی 
می توان جنبش ها را غايت مدار فرض نمود كه در قالبی اعتراضی و دگرخواهانه وليكن 

1. بيانات مقام معظم رهبری، 1390/4/9. 
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اغلب مس��المت آميز بخشی از سيستم حاكم يا كليت آن سيس��تم را مورد خطاب قرار 
می دهند؛ بنابراين غيريت و در نهايت ضديت جنبش ها واكنش جمعی برای تغيير است.

اين تغيير چه به ص��ورت نمادين و چه به صورت بنيادي��ن در پديده انقاب به نهايت 
می رسد و نظام حاكم برچيده شده و نظام نوين استقرار می يابد. مرحوم استاد مطهری 

تعريف دقيق و عميقی از انقاب ارايه می دهد: 
انقاب يك دگرگونی اساسی در جامعه است كه نظم مستقر را نخست 
به چالش كشيده و بر می چيند و سرانجام نظم نوينی را سامان می دهد.

جنبش ه��ا و انقاب های كنونی منطق��ه خاورميانه و ش��مال آفريق��ا در اعتراض به 
سيستم های خودكامه حاكم يك صدا ش��ده اند و اين مطالبه به فرهنگ عمومی تبديل 
شده است. شعار محوری »الشعب يريد اس��قاط النظام« يك مطالبه است و يك هدف 
عمده يعنی نفی وضع موجود حتی اصاح  بخشی از نظام حاكم نيز مدنظر مردم نيست 
بلكه خطاب و عتاب آنها به كليت سيس��تم حاكم اس��ت كه در طول س��ال ها و دهه ها 

برخاف عزت، كرامت، استقال، هويت و منافع ملت ها كار كرده اند.

بيداری اسالمی؛ واکاوی اطالق ها و گمانی  زنی ها
با وقوع خيزش های منطقه خاورميانه و شمال آفريقا موجی از تحليل ها وگمانه زنی ها 
توسط صاحب نظران، رسانه ها و... صورت گرفت. فارغ از مسائل تبليغاتی و ژورناليستی، 
واكاوی و تبيين اين مهم امری ضروری به نظر می رسد. عناوينی چون بهار عربی، موج 
دموكراسی خواهی، جنبش های بی سر )انقاب های بی س��ر(، تئوری دومينو، سونامی 
در جهان عرب، انقاب جوانان )الثوره الشباب(، انقاب ناش��ی از نابسامانی اقتصادی، 
نافرمانی های مدنی، انقاب ش��بكه های اجتماعی، جنبش های ناسيوناليستی، گذار به 
دموكراس��ی و نهضت ضد هژمونيك و... به تحليل وقايع پرداخته اند؛ فارغ از درستی يا 

نادرستی و شمول اين تحليل ها به بررسی ماهيت بخشی از آنها خواهيم پرداخت.

بهار عربی 
بهار عرب��ی از جمله عناوين مه��م در توصيف وقايع منطقه اس��ت كه اغلب توس��ط 
رس��انه های غربی مطرح و ش��ايع گرديد. اصطاح بهار عربی در واقع روگرفتی است از 
اصطاح بهار پراگ چكسلواكی و بوداپس��ت مجارستان. بهار پراگ دوره ای از گسترش 
آزادی  های فردی و اجتماعی در چكس��لواكی بود. اين دوره از 5 ژانويه 1968 ميادی 
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شروع شده و تا 20 اوت همان سال ادامه داشت. اين 
دوره وقتی به پايان رسيد كه اتحاد جماهير شوروی 
سوسياليستی به همراه متحدين  خود در پيمان ورشو 
)به غير از رومانی( به چكسلواكی حمله كردند. نكته 
حائز اهمي��ت در واقعه بهار پراگ با شكس��ت مواجه 

شدن اين حركت مردمی است.
اطاق بهار عربی به خيزش های منطقه خاورميانه 
در واقع ناظر به موسمی بودن اين حوادث و در نهايت 
فروكش ك��ردن آن يا ناتوان ب��ودن از انجام تغييرات 
اساسی، ابتنا بر هيجانات ناشی از مظالم توتاليتاريسم حاكم و صرفاً يك واكنش جمعی 

در برابر وضع موجود بوده است.

جنبش های بی سر 
اين جنبش ه��ا ناظر به ب��دون رهبر بودن خيزش های منطقه اس��ت. آقای حس��ين 
كچوئيان با طرح اين عنوان از برنامه طوالنی مدت بی سرسازی حكومت های خودكامه 
در كش��ورهای منطقه اس��تفاده نموده اس��ت؛ به اي��ن معنا كه فرهنگ ش��كل گيری 
ش��خصيت های كاريزماتيك و بانفوذ كه توانايی ايجاد و رهبری انقاب باش��ند توسط 
حكومت های اس��تبدادی به مح��اق رفته اس��ت. جنبش های بی س��ر در مقايس��ه با 
انقاب هايی چون انقاب اسامی ايران به دليل داشتن رهبری و مرجعيت واحد مطرح 
می گردد. اين جنبش ها در تونس، مصر، يمن، بحرين و... فاقد اين گونه رهبران هستند 

و نتايجی كه در مصر، ليبی و... پيدا شد ناشی از همين نقطه ضعف اساسی است.

تئوری دومينو
تئوری دومينو ناظر به توالی در سقوط ديكتاتورها و روند تسری و تعميم اعتراض ها در 
حوادث منطقه خاورميانه و شمال آفريقا است. تئوری دومينو به ويليام بوليت )1947( 
باز می گردد. وی س��فير اياالت متحده امريكا در مس��كو بود كه ت��رس و هراس ايجاد 
كمونيسم يكپارچه كه از روسيه نش��ئت گرفته و تمامی دنيا را از طريق چين و جنوب 
شرقی آسيا احاطه نموده را اظهار نمود. دومينو در واقع سقوط رشته ای از دومينوهاست 
كه در وضعيتی آرام، ناپايدار و متقارن قرار گرفته اند و به عكس العمل آنها و به آشفتگی 

اطالق بهار عربی به خيزش های 
منطقه خاورميانه در واقع ناظر 
به موسمی بودن این حوادث و 
در نهایت فروكش كردن آن یا 
ناتوان بودن از انجام تغييرات 
اساسی، ابتنا بر هيجانات ناشی 
از مظالم توتاليتاریسم حاكم و 
صرفًا یک واكنش جمعی در 

برابر وضع موجود بوده است
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موجود بستگی دارد.1 درباره تئوری دومينو بايد گفت كه انسان ها و تشكيات سياسی 
كمترين ش��باهتی به مهره های دومينو ندارند. دومينوها فقط به كنش مكانيكی پاسخ 

می دهند و فاقد قوه تعقل و خاقيت هستند.

سونامی در جهان عرب 
س��ونامی در جهان عرب نام اثری است از آقای سيد ياس��ر قزوينی حائری كه به طور 
اجمال به حوادث كشورهای شمال آفريقا يعنی تونس، مصر و ليبی پرداخته است. اين 
اثر در رويكرد به فلسفه تاريخ و در بحث تصادف و علت و معلول در تاريخ به نظريه معمای 
بينی كلئوپاترا نظر داشته و با اس��تناد به نظر ادوارد هالت كار در كتاب تاريخ چيست؟ 
درباره معمای مش��هور بينی كلئوپاترا می گويد: اين همان نظريه ای است كه تاريخ را با 
بيش و كم، فصلی از اعراض، يك سلس��له حوادث ناشی از رويدادهای اتفاقی و منتسب 
به تصادفی ترين علل می داند2 و با استناد به نظر استاد شهيد آيت اهلل مطهری در كتاب 
جامعه و تاريخ آورده است كه در جهان حوادث جزيی و اتفاقی كه مسير جريان های تاريخ 
را عوض كرده و به قول معروف از نسيمی دفتر ايام بر هم خورده است فراوان است.3 بر اين 
اساس خودسوزی بوعزيزی علتی تصادفی و جزئی و اتفاقی محسوب گرديده و سبب ساز 
شعله ور شدن اعتراضات در تونس و سپس در كشورهای ديگر شده است. همچنين در 
بخش های ديگر اثر، به فساد و استبداد و پدرساالری حاكم در حكومت های منطقه شمال 
آفريقا پرداخته است. عنوان سونامی در جهان عرب فارغ از اثر آقای قزوينی حائری ناظر 
به حادثه سهمگينی است كه به طور غافلگيركننده تمام محاسبات را بر هم زده و نظم 
موجود را در هم می شكند. اطاق سونامی برگرفته از يك حادثه طبيعی ويران گر است 

كه امواج عظيم انسانی در منطقه به آن تشبيه شده است. 

انقالب جوانان یا ثوره الشباب
انقاب جوانان ناظر  به حضور چش��م گير و گسترده جوانان كش��ورهای عربی است. 
حضوری مبتنی بر آگاهی و ش��هامت كه نظام ديكتاتوری را تحمل ننموده و دس��ت به 
اعتراض زده اند. هم چنين حضور جوانان و مطالبات حداكثری آنها نسل های قبل جهان 
عرب را كه در وادی محافظه كاری افتاده اند به چالش كش��يده و خواسته های حداقلی 

1. http://www.khabaronline.ir/detail/206892/World/1330
2. ياسر حائری قزوينی، سونامی در جهان عرب، تهران، اميركبير،1390، ص13.

3. همان، ص14.
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آنها را زير سؤال برده است. حضور چشمگير جوانان نشانگر عزم و اراده آنها و پويايی اين 
جنبش ها و الگوی گيری از دس��تاوردهای عينی الگوهای موفق منطقه در مبارزه عليه 
استعمار و اس��تبداد دارد. الثوره الشباب به عينيت در كش��ورهايی چون تونس، مصر، 

بحرين و... قابل مشاهده بوده است.

انقالب ناشی از نابسامانی اقتصادی و فقر معيشتی 
اين عنوان اغلب توسط رس��انه ها در تحريف حوادث و تحديد آن و به نظر در راستای 
علت تراشی تام و تمام آن صورت گرفته است. البته بخش اقتصادی و توجهات مردم را به 
آن نمی توان ناديده گرفت. همچنين سياست های غلط اقتصادی و افزايش فقر، تبعيض، 
شكاف طبقاتی و... حكومت های استبدادی بس��يار حائز اهميت است. ليكن فروكاست 

اعتراضات به شورش برای معيشت بهتر يك نوع توهين به آرمان اين جنبش هاست.

نافرمانی مدنی و انقالب های رنگی 
نافرمانی مدنی از نوع اعتراضات فاقد خش��ونت يا عاری از خشونت است كه به شكل 
مسالمت آميز برگزار می گردد. انقاب رنگی نوعی از براندازی حكومت مستقر است كه 
بدون خشونت انجام می شود. يك واقعه درون ساختاری است كه نيروی انقابی فقط در 
پی حذف دولت مستقر است نه ساختار سياسی. انقاب رنگی برای تحقق خود نيازمند 
يك فرصت انتخاباتی است و در نهايت انقاب های رنگی را می توان نوعی غلبه بر اكثريت 

خاموش با استفاده از اقليت فعال دانست.
صاحب نظ��ران چهار ويژگی مس��المت جويی، جنبش گرايی، بهره گي��ری از امكانات 
نوين ارتباطی و استفاده از س��رمايه گذاری خارجی را از ويژگی های انقاب های رنگی 
برشمرده اند. با اين اوصاف يك ش��باهت حداقلی ميان انقاب های رنگی و خيزش های 
منطقه وجود دارد ليكن اختافات عمد ه ای چون ناخرس��ندی غرب، اعمال خش��ونت 
حكومت های خودكامه وابس��ته به غرب، عدم وقوع انتخابات در هن��گام اعتراضات و... 
باعث می گردد كه نتوانيم خيزش های منطقه را نافرمانی مدنی و انقاب مخملی بناميم.

انقالب شبکه های اجتماعی
شبكه های اجتماعی نوعی از س��اختار تعريف ش��ده حضور جمعی است كه با تكامل 
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صنعت رسانه ای فضای مجازی اجرا يافته است...1
جهان ام��روزه به ط��ور چش��م گيری متأثر از 
ابزاره��ای ارتباط جمعی نوين اس��ت. ارتباطات 
انسانی و به دنبال آن مناسبات انسانی در جوامع 
تحت تأثير اين رس��انه های فرانوي��ن قرار گرفته 
است و به نوعی جديد از نوفرديت گرايی انجاميده 
اس��ت. پديده های اجتماعی چ��ون جنبش ها و 
انقاب ها از لحاظ سازماندهی به طور قطع از اين 

تكنولوژی ها بهره می گيرند.
بر اين اساس خيزش های مردمی خاورميانه و شمال آفريقا به دليل آشنايی نسل جوان 
 ،face book آنها با ابزارهای ارتباط جمعی همچون شبكه های اجتماعی اينترنت مانند
توئيتر و... توانستند سرعت اطاع رسانی و هماهنگی و ارتباطات را به طور چشمگيری 
افزايش دهند؛ به همين دليل اين حوادث را در برخی مواقع انقاب شبكه های اجتماعی 

نام نهاده اند.
با اذعان به نقش مهم اين رسانه ها در حوادث اين چنينی ليكن نمی توان عنوان انقاب 
شبكه های اجتماعی را بر آن نهاد چرا كه ماهيت اين جنبش ها و انقاب ها و علل و عوامل 
بروز آن قطعاً عميق تر است و نقش شبكه های اجتماعی تنها در حوزه ابزار می تواند مورد 

نظر قرار گيرد نه هويت و ماهيت آن.

گذار به دموکراسی
گذار از ديكتاتوری به دموكراس��ی در مقاله ای تحت عنوان »گذار به دموكراس��ی در 
سرزمين های عربی...« توسط محسن عوض تحليل گر مصری و دبير كل سابق سازمان 
عربی حقوق بشر و عضو كنونی شورای حقوق بش��ر مصر مطرح گرديده است. از منظر 
اين نويسنده خيزش های مردمی منطقه در جهت  گذار از ديكتاتوری موجود و تحميلی 
و حركت به سوی دموكراسی و جامعه مدنی تعبير شده است و در مسير جايگزين نظام 
دموكراتيك به جای نظ��ام ديكتاتوری، عمل به ش��عارها و مطالبات چون تضمين حق 
مشاركت عمومی، آزادی های سياس��ی و اجتماعی، رفع تبعيض و بی عدالتی، تشكيل 

www.canoon.org  1. مجيد سليمی، 1389/2/5؛

بيداری اسالمی پدیده ای اجتماعی، 
فرهنگی، سياسی است كه معنای آن 
بازگشت به اصول گرایی اسالمی 
و نفی بنيادگرایی تحميلی غرب، 
و  منطقه  ملت های  هوشياری 
خودباوری آنها، ضدیت توأمان با 
استبداد و استعمار و احيای كرامت 

و عزت بر پایه اسالم است
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نهادهای دموكراتيك و... مد نظر قرار گرفته است.1 مفروض گرفتن معنای دموكراسی 
يعنی حكومت مردمی، عنوان گذار به دموكراسی را حركت از وضعيت موجود به وضعيت 

مطلوب قلمداد می كند و اراده مردم را در تشكيل حكومت نشان می دهد.

نهضت های ضد هژمونيك
توماس بوتكو، استاد علوم سياسی دانشگاه آلبرتا با تكيه بر ديدگاه های آنتونيوگرامشی 
)نئوماركسيست ايتاليايی( و رهبران جنبش های اسامی معاصر نظير حسن البنا، سيد 
قطب، ابواالعلی مودودی بر آن است كه اسام به عنوان يك عنصر سياسی و ايدئولوژيك 
در كشمكش با دولت و اقتدار آن در گروه های اسام گرای معاصر بازتاب می يابد. بوتكو 
 Hegemon and( از مفاهيم بنيادين نظريه گرامش��ی، يعنی هژمون و ضد هژمون
counter- Hegemon(، جنگ مواض��ع )war of position( و ايدئولوژی برای 
تبيين ديدگاه خود بهره گرفته اس��ت. به گفته بوتكو چهارچوب نظريه گرامش��ی به ما 
كمك می كند و نش��ان می دهد كه سازمان های طرفدار اس��ام سياسی مورد حمايت 
دانش��مندان اصلی قرن بيستم، جنبش های راس��تين ضد هژمونيك هستند كه هدف 
محوری آنها سرنگونی رژيم های استبدادی و به دست گرفتن قدرت سياسی، اقتصادی و 
اجتماعی است. نظريه پردازان اسامی نيز همانند گرامشی به اين واقعيت پی می برند كه 
يك جنبش اسامی برای دست يابی به پيروزی بايد از حمايت بخش عمده ای از جامعه 
برخوردار شود و نگرانی ها و عايق آن گروه از افراد را كه به پشتيبانی از يك نيروی ضد 

هژمونيك نوين متمايل هستند بازتاب دهد.
جنبش های اسامی و رهبران نظريه پرداز آنها در تدوين يك ابزار ضد هژمونيك يعنی 

ايدئولوژی موفق بوده اند.
آخرين تركيب مورد نظر گرامش��ی، يعنی تدوين اس��تراتژی ايج��اد يك بلوك ضد 
هژمونيك به عنوان عمده ترين ابزار جنگ بر سر مواضع ميان نيروی سياسی مخالف و 
اقتدار دولت در انديشه ها و عمل جنبش های اس��امی به به نحوی قابل مشاهده است. 
هدف اصلی جنگ مواضع در انديشه گرامش��ی رخنه بلوك ضد هژمون )حزب سياسی 
يا جنبش سياس��ی( در جامعه مدن��ی از راه ترويج انديش��ه های نوين اس��ت و در اين 
فرآيند فراهم ساختن زمينه روش��نفكری و فرهنگی برای حمله جنبش انقابی سلطه 

1. محسن عوض، »گذار به دموكراسی در سرزمين های عربی...«، خاورميانه )ويژه اسام گرايی و بيداری اسامی(، 
ترجمه الهام شوشتری زاده، تهران، ابرار معاصر. 
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هژمونيك است. تبديل جنگ مواضع به جنگ عملی آخرين مرحله و اوج رويارويی بلوك 
ضدهژمونيك و هژمونی دولت است.1

اين نكته ضروری است كه جنبش های خاورميانه و شمال آفريقا بر اساس نظريه ضد 
هژمونيك عاوه بر به چالش كشيدن هژمونی جبارانه توتاليتاريسم، هژمونی قدرت نرم 

امپرياليسم غرب را به چالش كشيده يا خواهند كشيد.

آنفوالنزای تونسی
آنفوالنزای تونسی به مثابه يك پديده ويروسی به جهت سرعت واگيردار بودن چندين 
حكومت خودكامه را غافلگير كرده است. غرب گرايی- فساد و اسام ستيزی اين دولت ها 
به مرور برای مردم اين كشورها مسجل شده و در ادامه روند بيداری مسلمانان در جهان 
عرب آگاهی آنان گسترش يافته و وضعيتی ش��بيه آتش زير خاكستر پيدا نموده است. 
اين وضعيت كه مشابه انبار باروت است نيازمند جرقه ای بود تا شعله ور شود. اين جرقه 
از تونس زده شد لذا آنفوالنزای تونسی به بدن ضعيف شده دولت های عربی رسوخ كرده 

و آنها را دچار تب و لرز نموده است.2 

بنيادگرایی در خاورميانه 
بنيادگرايی اسامی يك واكنش در برابر سيستم دولت- ملت مدرن است. نقطه عطف 
بنياد گرايی يا فاندامنتاليس��م از ديدگاه غرب، انقاب اسامی 1979 ميادی در ايران 
است. بنيادگرايی در نسبت با اسام سياسی تعريف می گردد كه غرب در تقسيم بندی 
راديكاليسم و اعتدال در جهان اسام ميان نيروهای اثرگذار و ملت ها به كار برده است. بر 
اين اساس اسام ميانه رو در تضاد با اسام راديكال و بنياد گرا قرار می گيرد. اسام هراسی 
ناظر به پديده بنياد گرايی است كه نمود خشونت بار آن را رسانه های غربی در طالبانيسم 
و القاعده به افكار عمومی معرفی می كنند. استنتاج اين مطلب در وقوع بيداری اسامی 
و س��وق آن به بنياد گرايی نهفته است. از آنجا كه غرب نتوانس��ته است با هويت و تفكر 
انقاب اسامی و الگوی امام خمينی كنار بيايد آن را اهريمن و هراسناك نمايانده است 
و بيداری اس��امی را در جهت فراگيری و همه گيری بنيادگرايی اسامی و راديكاليسم 

معرفی می كند. 

1. حميد احمدی، جامعه شناسی سياسی جنبش های اسامی، دانشگاه امام صادق، 1390، ص35�31.
www.andishkadeh.ir 2. حسن عباسی، »آنفوالنزای تونس در جهان عرب«، 1389/11/12؛
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جنبش پرخاشگری ناشی از محروميت
اين عنوان را می توان در نظريه محروميت نس��بی تد رابرت گار در كتاب چرا انسان ها 
شورش می كنند جس��ت وجو نمود. نظريه محروميت نس��بی بيان كننده ايجاد فاصله 
بين دو پارامتر انتظارات ارزش��ی و توانمندی های ارزشی است كه منجر به شكل گيری 
احساسات سرخوردگی در ميان مردم می شود.1 نظريه پرخاشگری ناشی از محروميت 
كه يك نظريه روان ش��ناختی از جانب جان دوالرد و نيل ميلر است... می گويد ناكامی 
انسان ها در كسب يك هدف مطلوب و مورد انتظار اغلب منجر به بروز رفتار پرخاشگرانه 
می گردد. انسا ن ها اگر در جامعه خويش تحت فشار محروميت باشند ممكن است با رفتار 

پرخاشگرانه واكنش نشان دهند و دست به آشوب بزنند.2

جنبش های ناسيوناليستی 
ناسيوناليس��م نه تنها پديده ای سياس��ی بلكه امری مربوط به هويت فرهنگی است. 
ملی گرايی پديده مدرن اس��ت ك��ه در قرن 18 و 19 ميادی فراگير ش��د. گس��ترش 
ملی گرايی با گس��ترش دولت مدرن نخست در اروپا و امريكای ش��مالی همزمان شد. 
تعريف ارنس��ت گلنر از ملی گرايی آن اس��ت كه اصلی سياسی اس��ت و می گويد واحد 
سياس��ی و ملی بايد بر هم منطبق باش��ند. آغازين گرايان به نمايندگی كليفورد گيدنز 
)مردم شناس( می گويند كه ملی گرايی از الگوهای سامان دهی اجتماعی كه ريشه ژرفی 

در همه روان های قومی دارند سر بر می آورد.3
نفوذ انديشه ملی گرايی در جهان اسام در واقع به ميسيونرهای مسيحی باز می گردد 
و بعد از آن به وسيله روشنفكران عرب در ساير نقاط به يك فرهنگ تبديل گرديد. ظهور 
جنبش های ملی گرايانه به ويژه در مصر با رهبری جمال عبدالناصر و در ايران به وسيله 
جبهه ملی به رهبری دكتر مصدق از نمونه های بارز آن است. با اين اوصاف وقايع اخير 
خاورميانه نيز بر اساس شور و هيجانات ملی گرايانه تحليل شده است. شاهد مثال آنكه در 
نخستين مرحله از قيام مصر عكس های جمال عبدالناصر ديده می شد. فارغ از موارد فوق 
تضعيف انديشه ناسيوناليسم و عدم موفقيت آن در گذشته اقبال عمومی مردم نسبت به 

1. اصغر افتخاری )به كوشش(، بيداری اسامی در نظر و عمل، عبدالمطلب عبداهلل و مصطفی اسماعيلی، »بيداری 
اسامی؛ گذار از محروميت و بازگشت به خويشتن«، 1390، ص141. 

2. اصغر افتخاری )به كوشش(، بيداری اس��امی در نظر و عمل، روح االمين سعيدی، »بيداری اسامی طراحی 
يك چهارچوب نظری«، دانشگاه امام صادق، 1390، ص71. 

3. پيتر سجويك و اندرو ادگار، درآمدی بر نظريه فرهنگی، ترجمه ناصرالدين علی نقويان. 
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آن را مورد ترديد قرار می دهد و به نظر ظرفيت الزم برای بسيج عمومی را نداشته باشد.

جنبش های پارلمانتاریستی
نظام پارلمانتاريس��م مبتنی بر نظام تقنينی و مجلس گرا اس��ت و در جوامع پيشرفته 
حزب پديد ه ای پارلمانتاريسم است زيرا پس از پيدايش نظام های دموكراتيك كه در آن 

انتخاب پذيرفته شد حزب به وجود آمد و دموكراسی نيز نيازمند حزب می باشد.1
اطاق اين عنوان به جنبش های اخير ناظر به حركت مردم برای تشكيل حكومت های 
مجلس گرا است. در رويكرد اسام گرايان اخوانی كه متكی بر نظام پارلمانتاريسم است 
تاش می شود تا فرهنگ مذاكره و سازش ميان گروه ها رواج داده شود و به آنها اطمينان 
داده ش��ود كه جلب اكثريت آرا توسط اس��ام گرايان به منزله حذف ساير گروه ها و رد 
فرهنگ جاری و س��اری در جامعه هر چند ميراث دوران استبداد و مبارزه با ارزش های 

اسامی باشد نخواهد بود.2
به نظر می رسد هويت اين جنبش ها را نمی توان پارلمانتاريستی دانست. اين جنبش ها 
اگر پارلمانتاريستی می بود بايد در آن احزاب در صف نخست قرار می داشتند نه توده های 
مردمی... بر اين اساس برخاف تصويری كه رسانه های بيگانه همچون BBC، يورونيوز و 

CNN ارايه می كنند اين جنبش ها صرفاً اقتصادی يا پارلمانتاريستی نيست.3

نظریه ضرورت
اين نظريه معتقد اس��ت انقاب ها پديده های واقعی و دارای علل اجتماعی هس��تند 
و بيش از آنكه ب��ه تصميم اراده انقابيون حرفه ای مربوط باش��ند به خواس��ت مردم و 

ضرورت های گريزناپذير اجتماعی باز می گردند.4
انقاب اجتماعی بر اساس شرايط ساختاری كشورها و نظام بين الملل شكل می گيرد و 
تحوالتی كه در بهار 2011 و در كشورهای خاورميانه ايجاد شدند نمادی از انقاب های 
اجتماعی دموكراتيك هستند؛ انقاب هايی كه بر اساس گفتمان دينی و نشانه هايی از 

اسام گرايی شكل گرفته است.5

www.hawzad.net ،1931. مرتضی شيرودی، »تاريخ همراهی غرب با اسراييل«، 1385/7/22، ش
www.irdiplomacy.ir ،1390 /10/26 ،»2 .»آينده اسام گرايان مصر و راهبرد غرب

.89/11/18 ، www.bookroom.ir،»3. »تغيير در مصر آغازگر تحوالتی بنيادی در خاورميانه
4 .نورالدين اكبری كريم آبادی، »تبيين قيام های اس��امی در كش��ورهای عربی از منظ��ر تئوری انقاب های 

اجتماعی جان فوران«، 15خرداد، 1390، ش29، ص79. 
5. همان، ص80.
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نظریه توقعات فزاینده
نظريه توقعات فزاينده نظريه ای است كه بر پايه يافته های روان شناسی، تضاد انتظارات 
مردم با واقعيات جامعه را دليل اصلی بروز انقاب ها برمی ش��مرد. انديشمندانی چون 

الكسی دوتوكويل و جيمز ديويس واضع اين نظريه بوده اند.
همراه با بهبودی در شرايط زندگی عمومی سطح توقعات و انتظارات عمومی افزايش 
يافته و در صورتی كه ش��رايط بهبود كند ش��ده و يا در حد انتظار نباشد به واسطه اوج 
گرفتن احساس ناكامی تمايل به شورش به وجود خواهد آمد. بنابراين محروميت مطلق 
هرگز به انقاب نخواهد انجاميد بلكه اين محروميت نسبی از گسترش برابری مشاركت 
سياسی و به ويژه بهبود وضعيت معيشتی و اقتصادی است كه به اعتراض های عمومی 

دامن می زند.1
نظريه های ديگری در اين باره می توانند مطرح ش��وند، از جمله نظريه مدرنيزاسيون 
شتابان  هانتينگتون، نظريه توطئه كه دست پنهان غرب را در پس حوادث می بيند و... 

كه به آن پرداخته نمی شود.

چهارچوب تحليلی بيداری اسالمی )نظریه و گفتمان(
با بررسی برخی از گمانه ها و تحليل ها و عناوين اطاقی بر خيزش های منطقه، اكنون به 
بررسی نظريه بيداری اسامی خواهيم پرداخت. متفكران اجتماعی معتقدند يك نظريه 
جامع در برگيرنده تمام ابعاد يك پديده اجتماعی و ناظ��ر و منطبق با واقعيات موجود 
است نظريه نمی تواند و نبايد با تحريف و تحديد و هم چنين موهوم گرايی متناظر باشد.

از نظر مولينز، نظريه ها پلی بين زبان و تجربه هستند. همچنين گفته می شود كه نظريه 
مبنای تمام علم است. مقصود اصلی يك نظريه تبيين اين مطلب برای نوع انسان است 
كه چرا يك رويداد يا پديده با رويداد يا پديده ديگر مرتبط است يا علل يك رويداد چه 

هستند؟2
با توجه به مطالب مذكور می توان نتيجه گرفت كه نظريه بيداری اسامی نوعی ارتباط 
مفهومی و اشتراك معنوی با مقوله هايی مانند اصاح دينی، احياگری دينی، اسام گرايی 
و... دارد و در زبان عربی معاصر نيز با تعابير گوناگونی مانند الصحوه االس��اميه ، البعث 
االسامی، الحركه االساميه، و اليقظه االساميه قرابت دارد.3 بيداری اسامی به عنوان 

1. همان، ص83-84.
2. ديويد مك دونالد و اسكات اشنبرگر، مبانی تحقيق و نظريه سازی، ص4. 

3 .اصغر افتخاری، همان. مهدی ذوالفقاری، »بيداری اسامی يا بهار عربی؟، رويكرد سياسی«، 1390، ص234.
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يك نظريه و گفتمان كه از سوی رهبر انقاب اسامی مطرح گرديده و در واقع در غالب 
سياست رسمی نظام جمهوری اسامی قرار می گيرد ناظر و متناظر با واقعيات موجود 

منطقه است.
مختصات اين نظريه كه در مقابل موضع گيری ها و تحليل ها و حتی نظريه های موجود 
در باب پديده اجتماعی می ت��وان از آن به عنوان فرانظريه ياد نمود به ش��رح ذيل ارائه 

می شود:
1. عدم تحديد و تقليل حوادث منطقه خاورميانه و عدم فروكاست اهميت اين حوادث 

مهم 
2. سعی در توصيف منصفانه و واقع بينانه از حوادث منطقه و نه انحراف افكار عمومی

3. دارای قدرت تبيين و توصيف دقيق و عميق حوادث
4. ناظر به گذشته و تاريخ منطقه خاورميانه و شمال آفريقا

5. ناظر بر واقعيات كنونی جهان اسام
6. نگاه به آينده جهان اسام

7. تزريق احساس هويت و اميدواری از مبارزه و مقاومت بر پايه اسام
8. ارتباط حقيقی مفهوم عميق بيداری با اسام نه با ايدئولوژی های مادی

9. در برگيرنده تمام ابعاد اين پديده بزرگ اجتماعی
10. ترسيم و تصوير صحيح از وضعيت موجود و وضعيت مطلوب

11. الگوی زنده، كارآمد و جامع مقاومت اس��امی كه در برابر انظار مردم بيش از 30 
سال به توفيقات عديده ای رسيده است.

از اين منظر، بيداری اسامی پديده ای اجتماعی، فرهنگی، سياسی است كه معنای آن 
بازگشت به اصول گرايی اسامی و نفی بنيادگرايی تحميلی غرب، هوشياری ملت های 
منطقه و خودباوری آنها، ضديت توأمان با استبداد و استعمار و احيای كرامت و عزت بر 

پايه اسام است.
در تعريفی ديگر می توان گفت: بيداری اسامی اصطاحی است كه برای بيان جنبش 
مبتنی بر آگاهی نسبت به اصول رهايی بخش اس��ام، اقدام برای تغيير شرايط موجود 
برای نيل به وضع مطلوب و بر بنياد اسام خواهی مبنی بر اهميت و اولويت عنصر تكليف 
دينی بر منافع زودگذر پيرامونی شكل گرفته و هدف از آن استقرار نوعی نظام سياسی 
است كه در مقام نخست در تعارض با الگوی مملكت داری نبوده و در مقام دوم برآمده از 
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مبانی و مبادی معرفتی، هويتی، اصيل دينی باشد.1
با تفاصيل مذكور بايد گفت نظريه بيداری اس��امی نه يك ن��گاه و ديدگاه و رهيافت 
تنگ نظرانه است بلكه نگاهی است تاريخی و هويت بخش و مبتنی بر ترسيم چشم انداز 
روشن و فارغ از ديدگاه های غربی و سلفی كه چون اين خيزش ها را برخاف و متعارض با 
منافع خويش می بينند، به انحاء مختلف به تحريف، تحديد، تقليل، انحراف و وارونه نمايی 

رسانه ای آن می پردازند.
بيداری اسامی فراتر از بهار عربی و علقه های ناسيوناليستی و پان عربيستی و نژادی 

است كه حتی اين بيداری توانايی تسری و قوام بخشی در كل جهان را خواهد داشت.
امروز در كش��ورهای اس��امی علي��ه ديكتاتوری های وابس��ته قيام 
شده اس��ت؛ اين مقدمه ای اس��ت برای قيام عليه ديكتاتوری جهانی و 
ديكتاتوری بين المللی، كه عبارت اس��ت از ديكتاتوری ش��بكه  فاسد و 
خبيث صهيونيستی و قدرت های استكباری... آنچه شما در مصر انجام 
داديد، در تونس انجام داديد، در ليبی انجام داديد، در يمن داريد انجام 
می دهيد، در بحرين داريد انجام می دهيد، در كشورهای ديگر انگيزه آن 
به شدت به وجود آمده است، جزيی از مبارزه با اين ديكتاتوری خطرناك 

و مضری است كه دو قرن است دارد بشريت را فشار می دهد.2
پيرامون حوادث منطقه و گفتمان و نظريه بيداری اسامی سخنان مقام معظم رهبری 
بسيار مهم است. ايش��ان بيداری اسامی را ناتوان كننده اس��تكبار جهانی می خوانند و 

می فرمايند:
آنچه تا امروز پيش آمده است بسيار بزرگ است. دويست سال غربی ها 
با كمك پيشرفت های علمی خودشان بر امت اسامی حكمرانی كردند، 
كشورهای اسامی را تصرف كردند... بر امت اسامی تسلط پيدا كردند، 
هر چه توانستند امت اسامی را تحقير كردند... امروز استكبار جهانی در 

مقابل بيداری اسامی احساس ناتوا نی می كند.3
درباره ارتباط بيداری اسامی با انقاب اسامی می فرمايند:

خوشبختانه امروز حقانيت حركت جمهوی اسامی آشكار شده؛ شما 
می بينيد شعارهايی كه تا ديروز ملت ايران بر زبان جاری می كرد امروز 

1. حميد احمدی، همان، ص27. 
2. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با شركت كنندگان در اجاس بيداری اسامی، 90/11/10.

3. همان. 



17
1

ن...
تما

 گف
دی

هبر
ه را

ازع
س من

 اسا
ی بر

ام
ی اس

دار
ی بي

ش ها
جنب

ی 
خوان

باز
93

ار 
 به

 3
ه 9

مار
 ش

هم
ازد

ل ي
 سا

وم
ه س

دور

در كل اين منطقه همه گير شده اس��ت... امروز در همه دنيا تحليل ها و 
تفسيرها همه اين است؛ می گويند اينجا مادر بيداری اسامی و حركت 

اسامی است.1
اطمينان بايد داش��ت كه نظام های برآمده از اي��ن انقاب ها هرگز به 
نامعادله خفت بار پيشين تن نخواهند داد و جغرافيای سياسی اين منطقه 
به دست ملت ها و در جهت عزت و استقال كامل آنان رقم خواهد خورد.2

اين قرن، قرن اسام است. اين قرن، قرن معنويت اس��ت. اسام عقانيت، معنويت و 
عدالت را با يكديگر به ملت ها هديه می دهد. اسام عقانيت، اسام تدبر، اسام معنويت، 
اسام توجه و توكل به خدای متعال، اسام جهاد، اسام كار، اسام احترام، اين ها تعاليم 

خدای متعال و تعاليم اسامی است به ما.

پيامدهای بيداری اسالمی
دهه هاست كه مسئله به اصطاح صلح خاورميانه به عنوان يك انحراف در مسير اتحاد 
و انس��جام ملت های منطقه شكل گرفته است. اواس��ط دهه 1970 اصطاح روند صلح 
بيشتر برای توصيف و اشاره به اقداماتی استفاده می شد كه تحت رهبری امريكا و با هدف 
تحقق صلح بين اسراييل و همسايگان عرب آن صورت می گرفت. از آن زمان اين عبارت 
متداول گرديده و تا امروز از آن با مفهوم روش تدريجی و گام به گام برای حل و فصل يكی 

از سخت ترين منازعات جهان ياد می شود.
پيمان ها و كنفرانس های كمپ ديويد، مادريد، اس��لو، شرم الشيخ، آناپوليس و... روند 
مسئله صلح خاورميانه را نشان می دهد كه در يك طرف رژيم صهيونيستی و در طرف 

ديگر حكومت های وابسته و سازمان تشكيات خودگردان قرار داشته اند.
در كنفرانس مادريد )1991( كه با حض��ور تمامی طرف های منطقه ای منازعه )رژيم 
صهيونيستی، سوريه، لبنان، مصر، اردن و فلسطين( برگزار شد پايه ها و مبانی سياسی 
حل و فصل جامع منازعه اعراب و اسراييل در قالب اصل زمين برای صلح طراحی گرديد.3

چند دهه مجاورت و همجواری رژيم صهيونيستی در منطقه خاورميانه را می توان در 
سه دوره ستيز تمام عيار- شرايط نه جنگ و نه صلح و هم چنين صلح تحميلی و در واقع 
سازش حكومت های منطقه با رژيم صهيونيستی تقسيم بندی نمود. به دليل وابستگی 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با فرماندهان نيروی هوايی ارتش، 1390/11/19.
2. پيام مقام معظم رهبری به كنگره حج، 1390/8/14.

3. پايگاه همشهری آناين، 1389/4/31.
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و ضعف و خيانت س��ران منطقه، مسئله فلسطين به 
تدريج رو به فراموشی نهاد و مسئله سازش مبدل به 
يك روند غالب و محور مسلط ش��د. محور سازش با 
كليه طيف های آن، صلح فرمايش��ی و در واقع پروژه 

سازش را كليد زدند.
با وقوع انقاب اسامی ايران پديده مقاومت اسامی 
به ش��كلی جدی وارد جغرافيای سياسی منطقه شد 
و مناسبات موجود را به چالش كشيد. طی سه دهه 
حيات جمهوری اسامی ايران به عنوان نماد مقاومت 
اسامی، س��وريه، حزب اهلل و حماس در برابر محور 
سازش بر سر مسئله فلسطين به منازعه پرداخته اند. عرصه و گستره منازعه محور سازش 
و مقاومت در واقع نه در منطقه بلكه می توان آن را به كل جهان تعميم داد كه استعمار و 

استبداد در برابر آزادی خواهان قرار گرفته اند.
محور دوگانه سازش و مقاومت به گونه ای است كه تغييرات و تحوالت منطقه هم زمان 
اگر به س��ود يك طيف و محور باش��د قطعاً به زيان محور ديگر خواهد بود. از اين جهت 
خيزش های منطقه و بيداری اس��امی در تضاد با منافع محور س��ازش و به نفع محور 
مقاومت است. كاركرد محور سازش در منطقه را می توان وارونه نمايی دشمن و دوست 

ملت ها دانست.
نش��ان دادن جمهوری اس��امی به عنوان يك other )دگر( و ب��ه تدريج تبديل آن 
به enemy )دش��من( همواره به عنوان يك سياس��ت ثابت در قالب ايران هراس��ی و 

شيعه هراسی اجرا شده است. از باب نمونه ای از اين خصومت ها می توان گفت:
روزنامه سعودی الرياض، خواستار آن شد كه نيروهای سپر جزيره به يك سپر واقعی 
برای مقابله با ايران تبديل ش��ود و به جای اسراييل، آزادی مس��جداالقصی، سرزمين 
فلسطين، نجات ملت آن و آزادی اسرای فلسطين، ايران را نشانه بگيرد. اولويت ملت های 
منطقه و توانمندی های آن بايد عليه جمهوری اس��امی ايران باش��د نه اسراييل؛ زيرا 

دشمن حقيقی ايران است نه اسراييل!!1
هنگامی كه از محور س��ازش س��خن می گوييم به طور قطع غرب ب��ه رهبری امريكا 

سردمدار محور سازش و هدايت گر آن است.

1. www.jahannews.com

امریكا طی دهه ها با راهبرد مهار، 
اسالم  هراسی، اختالف افكنی و 
تفرقه اندازی ميان شيعه و سنی، 
ایران هراسی، شيعه هراسی، 
جایگزینی تهدید كمونيسم به 
جای صهيونيسم و جایگزینی 
خطر جمهوری اسالمی به جای 
رژیم صهيونيستی، از شكل گيری 
خيزش ها و انقالب ها در منطقه 

جلوگيری كرده بود
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امريكا طی دهه ها ب��ا راهبرد مه��ار، اسام  هراس��ی، اختاف افكن��ی و تفرقه اندازی 
ميان ش��يعه و س��نی، ايران هراس��ی، شيعه هراس��ی، جايگزينی تهديد كمونيسم به 
جای صهيونيسم و جايگزينی خطر جمهوری اس��امی به جای رژيم صهيونيستی، از 
ش��كل گيری خيزش ها و انقاب ها در منطقه جلوگيری كرده ب��ود. مداخات غرب در 
جهان اسام با تحميل توسعه غربی و اعمال مدرنيزاسيون توسط حكومت های توتاليتر 
و سكوالر به گونه های مختلف عليه مقوم ها و محرك های قدرتمند تهديد كننده منافع 

راهبردی امريكا و صهيونيسم به جريان افتاده بوده است.
تاش های غرب برای تروي��ج ارزش هايی چون دموكراس��ی و ليبراليس��م به عنوان 
ارزش های جهانی و حفظ برتری نظامی پيشبرد منافع اقتصادی اش واكنش تافی جويانه 

تمدن های ديگر را برمی انگيزند.1
سياست های پنهان غرب و صهيونيسم در اسام س��تيزی چه در حوزه فرهنگ و چه 
در شكل نظامی گری و سياس��ی و اقتصادی آن هژمونی اغواگر و مسلط او را به چالش 
كشيده است. سياس��ت جديد غرب به رهبری امريكا در زمان زمامداری باراك اوباما به 
عنوان امپرياليسم دموكراتيك ضرورت مداخله بشردوستانه در كشورهايی چون ليبی و 
ساحل عاج و... را توجيه می كند. در ژانويه سال 2009 ميادی اوباما در سخنرانی قاهره 
وعده گشايش يك دوره جديد از مشاركت با جوامع مسلمان و دولت های اسامی را نويد 
داد. اياالت متحده در حال ايجاد ارتباط با مسلمانان عادی و نه فقط رژيم ها و دولت های 
مسلمان اس��ت. دولت اوباما در پی ايجاد يك رابطه جامع ميان اياالت متحده و جوامع 
مسلمانی است كه از موضوعات امنيت ملی مانند تروريسم و راديكال سازی فراتر رفته 

و آموزش و كارآفرينی علم، تكنولوژی و قدرتمند كردن زنان را مدنظر قرار می دهند.2
انق��اب اس��امی طري��ق مواجهه و مب��ارزه را بر اس��اس اص��ول آش��تی ناپذيری و 
س��ازش ناپذيری با س��لطه گران و صيهونيس��م تعريف كرده اس��ت. انقاب اس��امی 
منتشركننده الگوی مقاومت اسامی و نفی روش ها و روندهای مبارزه و سازش و صلح 

غربی و عربی است.
در چهارچوب مدل مقاومت سلطه ستيز و سازش ستيز تنها ملت فلسطين مالك حقيقی 
سرزمين فلسطين هستند و رفراندوم )همه پرسی(، راهكاری قانونی و مشروع برای احقاق 

حقوق فلسطينيان است.

1. ساموئل هانتينگتون، رويارويی تمدن ها، ترجمه مجتبی اميری.
2. ويژه نامه فرهنگ عمومی، فروردين 1390، ص270، رك: سيروس فيضی، »اسام و غرب پس از 11سپتامبر«، 

مطالعات راهبردی جهان اسام، پاييز 1389، ش43، ص31-34. 
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بيداری اسالمی و محور مقاومت
به نظر می رسد مسئله بسيار مهم بيداری اسامی در منطقه می تواند سبب ساز تغييرات 
در خور در نظم موجود گردد. بيداری اسامی به تعبيری بازگشت و احيای كرامت، عزت 
و بيداری ملت در سايه اسام است. اين بازگشت نه به معنای واپس گرايی بلكه احيای 

ارزش های فناناپذير اسامی است.
مختصات بيداری اسامی را می توان در الهام گيری از انقاب اسامی، پيش روندگی، 

سلطه ستيزی ، حضور مردمی و ابتنای آن بر ارزش های اسامی دانست.
انقاب اسامی ايران به عنوان سرآغاز گفتمان نفی سلطه ليبراليسم و كمونيسم چه 
در عرصه نظر و چه در عرصه عمل به الگو و مدلی قابل اطمينان برای ملت های منطقه 
تبديل شده اس��ت. فرهنگ مقاومت و پايداری بر اساس مبانی و ارزش های اسامی آن 
گونه كه تقابل با نظام سلطنت و استبداد و به چالش كشيدن سلطه امريكا و صهيونيسم 
در ايران داشته است توفيقات مهمی در سطح منطقه به ارمغان آورده و برآيند مقاومت 
اس��امی و نتيجه عينی آن در حزب اهلل لبنان و حماس فلس��طين يك پديده بديهی و 

غيرقابل انكار است.
پيروزی انقاب اسامی و شكل گيری نظام جمهوری اسامی نويدبخش حضور فعال 
دين در عرصه های سياسی و اجتماعی بوده... در س��طح فراملی تبيين كننده ضرورت 

بازسازی تمدن اسامی و اعاده هويت و عزت به مسلمانان در دوران معاصر بوده است.
الگوی مردم س��االری دينی به معنای پيوند مشروعيت اس��امی و مقبوليت مردمی، 
كارآمدی خويش را در عرصه های سياس��ی، اقتصادی، اجتماع��ی، نظامی و... به اثبات 

رسانده است.
مردم س��االری دينی روش و شيوه زندگی سياس��ی مردمی اس��ت كه نظام دينی را 
پذيرفته اند و آن نظام تضمين كننده آزادی، استقال، رضايت مندی، مشاركت سياسی 
و اجرايی عدالت اجتماعی- سياسی و در نهايت احساس حاكميت روح شريعت در زندگی 

سياسی آنها است.1
كاركردهای موج نوين اسام خواهی و اسام گرايی تحت تأثير انقاب اسامی و نظام 
جمهوری اسامی را می توان در ايجاد چالش جدی برای اقتدارگرايی مردم ساالری دينی 

و نقد و در نهايت نفی عرفی گرايی و سكوالريسم دانست.

1. اصغر افتخاری، هم��ان. مصطفی غفاری، »بيداری اس��امی؛ تحليل موج نوين بيداری در انديش��ه آيت اهلل 
خامنه ای«، دانشگاه امام صادق، 1391، ص110. 
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با وقوع انقاب اس��امی ايران و استقرار نظام 
جمهوری اسامی، پديده مقاومت به طور جدی 
ش��كل گرفت. ماهيت مقاومت اسامی آن گونه 
كه انقاب اسامی سلسله جنبان آن بوده در نفی 
نظام سلطه و استكبار ش��رق و غرب و ضديت با 
رژيم صهيونيستی و هر گونه مشروعيت بخشی 

به آن و حمايت از مستضعفين نهفته است.
اعضای محور مقاومت شامل جمهوری اسامی 

ايران، سوريه، حزب اهلل، حماس و ملت های جهان اسام هستند كه پيش برنده بيداری 
اسامی در منطقه اند.

فلسفه مقاومت اسامی به طور كلی در اعتقاد به تغيير وضعيت موجود منطقه و جهان، 
مبارزه در قالب و چهارچوب اسام، نفی نظام سلطه و هژمونی غرب، ضديت با استبداد 
و خود كامگی، ضديت و دشمنی با رژيم صهيونيستی، عدم اقبال و اعتقاد به هويت های 
موهوم ناسيوناليس��تی و عدم اعتقاد به مبارزه در چهارچوب ايدئولوژی های الحادی و 
بی اثر و... نهفته اس��ت. آرمان ها و اهداف در نظر ملت های منطقه تنها با الگوی مقاومت 
اسامی قابل تحقق يافتن اس��ت. از اين لحاظ بيداری اس��امی گام استوار آغازين در 
مرگ خاورميانه مدرن امريكايی- صهيونيستی و شكل گيری خاورميانه نوين اسامی 
اس��ت. خاورميانه نوين با صبغه اصول گرايی اس��امی و طرد ش��بهات و تبليغات غرب 
در القای بنياد گرايی و راديكاليسم الگويی از مردم س��االری دينی را به نمايش گذارده 
است و نخستين گام الشعب يريد اسقاط النظام اس��ت و بعد از آن الشعب يريد تطبيق 
االسام يا الشعب يريد تطبيق شرع اهلل كه ناظر بر حضور عينی مظاهر اسامی و تشكيل 

حكومت های غير وابسته به غرب و وابسته به مردم خواهد بود.
محور مقاومت از س��ه دهه پيش تاكنون بانفوذتر و قدرتمندتر شده است. هژمونی و 
قدرت نرم به نوعی ضد هژمون در برابر هژمونی تحميلی و اغواگر سلطه و سازش تبديل 

شده است.
بر اين اساس می توان جريان س��ازش را مبتنی بر نفاق سياس��ی و جريان مقاومت را 
مبتنی بر وفاق سياسی اجتماعی و وحدت و انسجام نخبگان و ملت ها حول محور اسام 

دانست.

مردم ساالری دینی روش و شيوه 
زندگی سياسی مردمی است كه 
نظام دینی را پذیرفته اند و آن نظام 
تضمين كننده آزادی، استقالل، 
رضایت مندی، مشاركت سياسی و 
اجرایی عدالت اجتماعی- سياسی 
و در نهایت احساس حاكميت روح 
شریعت در زندگی سياسی آنها است
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بيداری اسالمی و محور سازش
در تش��ريح وضعيت موجود نكته اساس��ی وجود سلس��له حكومت های س��ازش كار، 
محافظه كار و اقتدارگرا در منطقه خاورميانه و ش��مال آفريقاست. به دليل ماهيت ضد 
بومی، ضد دينی و ضد مردمی اين مدل های حكومتی گسسته از مردم و پيوسته و وابسته 
به غرب، انباش��ت مطالبات و انتظارات بر جای مانده و انظام و تحقير مس��تمر در طی 
ساليان متمادی، عصيان عليه نظم مستقر به شكل خيزش های عمومی و مردمی ظهور 

يافته است و در بعد كان جريان سازش را به چالش كشيده است.
وقوع بيداری اسامی به نظر تغييراتی در منازعه سازش و مقاومت ايجاد خواهد نمود. 
ماهيت محور سازش در عدم اعتقاد و التزام و تعهد به منافع مردم و تعهد استراتژيك به 
نظم مستقر در قالب حفظ منابع استراتژيك غرب و هم پيمانی پنهان با رژيم صهيونيستی 
و قبح زدايی از اين ارتباط و دشمن نماياندن محور مقاومت به رهبری جمهوری اسامی 

ايران بوده است.
رويكردهای جريان واپس گرا و سازش كار بر اساس مرزبندی های كاذب و هويت های 
موهوم و انتزاعی همواره بر تقابل با هويت راس��تين ملت ها در جهان اسام استوار بوده 

است.
تاش حكومت های ارتجاعی اين بوده كه هويت خود را مبتنی بر وجوه عربی تعريف 
كنند؛ در نتيجه ديگر )other( آنها به لحاظ هويتی غير اعراب منطقه محسوب می شود. 
در اين نگرش جمهوری اسامی ديگر هويتی فرض می شود فقط به اين دليل كه هويتی 
عربی ندارد و اس��راييل می توان تقرب هويت��ی بيابد؛ به اين جهت كه منش��عب از نژاد 
مشترك با اعراب است. بعد ديگر هويتی كه حكومت های عربی بدان پافشاری می كنند 
مذهب تسنن است كه از طريق آن بتوانند ايران- حزب اهلل و تمامی جنبش های اسامی 

شيعه را دگر و تهديد معرفی كنند.1
مرزبندی بر اساس تشيع و تسنن همانا يك اختاف افكنی استعماری است كه شوراندن 

يكی عليه ديگر را در نهايت به دنبال خواهد داشت.
ماهيت طيف های مختلف محور س��ازش هم چون مصر زمان حس��نی مبارك، تونس 
زمان زين العابدين بن علی، عربستان سعودی، اردن، كشورهای حاشيه خليج فارس و... 
را می توان در بيگانگی محض با مردم ساالری و دموكراسی حداقلی تعريف نمود. ليكن 
در سياس��ت های دولت های غربی در ارزش گذاری حقوق بش��ری، و ميزان آزادی های 

1. ويژه نامه فرهنگ عمومی، 1390، ص80-81. 
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اجتماعی و سياسی هيچ گاه مورد انتقاد قرار نگرفته اند. اما جمهوری اسامی ايران همواره 
متهم به حمايت از گروه های تروريستی، نقض حقوق بشر، زنان و كودكان، و... شده است.

نقش عربستان سعودی به عنوان يك عضو مهم محور سازش در تثبيت و حفظ وضعيت 
موجود غير قابل انكار است. اين كش��ور در اوضاع كنونی بر نقش مخرب خود به مراتب 

افزوده است.
سيدعلی وصف رئيس انجمن اصاحات و پژوهش های بين المللی در مصاحبه با شبكه 
pressTV )1391/5/15( می گوي��د آنچه آنها )رژيم س��عودی( در حال انجام دادن 

هستند خيانت به مسلمانان است.
دكتر وبس��تر گريفين تاريلی كارش��ناس سياس��ی، نويس��نده و تاريخ نگار امريكايی 
می گويد: رژيم سركوب گر آل سعود ماترك دوره بربريت فئودال و يكی از عقب مانده ترين 

رژيم ها در جهان است.1
تاش های عربستان در واقع نمايان گر سياس��ت های راهبردی محور سازش در برابر 
بيداری اسامی و محور مقاومت است. اين سياست ها در واقع برای حفظ وضع موجود 
و جلوگيری از تغيير و تحوالت احتمالی است؛ تحوالتی كه با سقوط بن علی در تونس و 

حسنی مبارك در مصر آغاز شد.
در واقع تحوالت اخير عربی موجب س��قوط نظام مبارك و لرزان شدن حكومت های 
عربستان، اردن و ديگر نظام های محافظه كار و ديكتاتور ش��د. اين امر به معنای تغيير 
توازن اس��تراتژيك منطقه ای به نفع مقاومت و تضعيف جناح محافظه كار و سازش كار 

است.2
محور سازش با دريافت اين پيام به ش��دت در برابر هر گونه تغيير يا متوقف ساختن و 

انحراف مسير خيزش های مردمی ايستاده است.
در تقاب��ل تاش های ارتجاع و س��ازش در ابق��ای نظام های توتاليتاريس��تی و تقابل 
تاش های ملت های منطقه در اسقاط نظام های خودكامه، می توان تقابل دو جريان محور 
فرهنگ سازش و مقاومت را مشاهده نمود. اين منازعه پس از وقوع بيداری اسامی در 
منطقه صورتی جدی تر به خود گرفته است. ملت های منطقه با آگاهی از ماهيت فلسفه 
سازش و همچنين مقاومت، اقبال خويش را به جريان و فرهنگ مقاومت اسامی نشان 

داده  اند.

1 .www.prsstv.ir
2. سلمان رضوی، »قيام های عربی و چالش های فراروی رژيم صهيونيستی«، مطالعات فلسطين، 1390، ش12، 

ص12.
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اينكه جريان سازش كار و وابسته به امپرياليس��م غرب به دشمن ملت ها روی خوش 
نشان داده و با آن هم پيمان شده اس��ت و با جريان مدافع منافع ملت ها يعنی جمهوری 
اسامی و محور مقاومت خصومت ورزيده است؛ در اين راستا طرح تشكيل ناتوی عربی 
همچون ناتوی غربی برای مقابله با نفوذ جمهوری اس��امی با شركت كشورهای خليج 
فارس نشانگر سياست آشكار جريان سازش در حركت بر خاف منافع جهان اسام است. 
اين جريان در سياست كلی خود كامًا متناسب با منافع غرب به رهبری امريكا حركت 

كرده است.

جمع بندی و نتيجه گيری 
حدوث خيزش های فراگير مردمی در خاورميانه و شمال آفريقا و مطالبه امواج عظيم 
انسانی در تغيير فضای سياس��ی- اجتماعی موجود، انبوهی از اظهارنظرها- گمانه ها- 

تحليل ها و توصيف ها را توسط نخبگان سياسی و علمی، رسانه ها و... سبب شده است.
به فعليت رسيدن و تجميع و انباشت مطالبات برزمين مانده و تضييع شده طی سال های 
متمادی به صورت خيزش ها و جنبش های فراگير مردمی حاكی از بحران حكمرانی در 
منطقه است. بحرانی كه خود را در عقب ماندگی، تبعيض، ستم، وادادگی، سرخوردگی، 
فساد و... در زمينه های سياسی، اقتصادی و...  نشان داده است. بنابراين حاكميت فراگير 
ديكتاتوری به عنوان يك سيستم تحميلی كه نخستين عامل مهم در حفاظت از وضعيت 

موجود بوده مورد خطاب شعار اسقاط النظام قرار گرفته است.
اس��تبداد حاكم بر كش��ورهای منطقه يك مدل اس��تعماری اس��ت كه ماهيت آن را 
می بايست در حفظ منافع كان غرب و خنثی سازی عوامل بالقوه و بالفعل تهديدكننده 
منافع غرب و عقب نگاه داشتن ملت های منطقه و جلوگيری از فرآيند آگاهی و ايجاد جو 
اختناق و تزريق ناآگاهی دانست. در تأييد اين س��خن می توان به سخنان حمزه علوی 
توجه نمود. او بر اين باور اس��ت كه حكومت با اس��تعمار وارد جهان س��وم شده است و 

می گويد:
بحران كنونی حكومت در كشورهای جهان سوم آنچنان كه متفكران 
غربی معتقدند ع��دم ظرفيت اين كش��ورها برای درياف��ت مفاهيمی 
همچون شهروندی، برابری و احترام به قانون نيست بلكه مشكل اصلی 
در اين مس��ئله خاصه می ش��ود كه برخاف كش��ورهای اروپايی كه 
حكومت شان به دست بورژوازی ملی- بومی تأسيس شده در كشورهای 
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جهان سوم اين بنياد سياسی به دست بورژوازی استعماری- خارجی به 
منصه ظهور نشسته است. اين فرآيند سبب شده كه مؤسسات حكومتی 
در جهان سوم در حقيقت بوروكراسی مدنی- نظامی بزرگی در خدمت 
منافع استعماری باشند و هيچ رابطه ای با گروه های بومی جوامع خويش 

نداشته باشند.1
فارغ از بحث بحران حكومت، آغاز و فراگيری خيزش های منطقه موس��وم به بيداری 
اس��امی نكته مهم ديگر بعد از مقوله بحران حكومت و نظامات استبدادی، تحليل ها و 
توصيف های گوناگون درباره حوادث منطقه اس��ت كه تمثيل هر كسی از ظن خود شد 
يار من توصيفی متناسب با آن است. مروری گذرا به نگرش غرب درباره هويت و فرهنگ 
جهان اسام نشان می دهد كه آنها درك درستی از تغييرات كنونی نداشته اند. نگاه همراه 
با تحقير آنها از مردم منطقه، باعث شده است كه قيام های مردمی را باور نكنند يا حداقل 
آن را در چهارچوب مطالبات حداقلی و توهين آميز فرو بكاهند. امريكا به عنوان نماد غرب 

همواره چهره ای نامطلوب و عقب مانده از جهان عرب به افكار عمومی نشان داده است.
مقامات رسمی كاخ سفيد برای فهم جهان عربی شديداً از كتاب متعصبانه و ضد عرب 
رافائل پاتائی )1973( بهره می بردند. اين كتاب به پايه ای برای شناخت فرهنگ عربی و 
اسامی تبديل شده بود. در خال سی سال، توصيف پاتائی از اعراب به عنوان انسان های 
شرم آور و شهوت ران علناً مورد اعتراض قرار گرفت.2 غرب همواره تاش نموده است با 
عطف به چهارچوب ذهنی خودساخته خويش، مبنی بر الزام رسيدن جهان به دموكراسی 
غربی، تحوالت كشورهای عربی را صرفاً به خواسته های سياسی، اقتصادی و اجتماعی 
فروكاهد.3 بر اساس چنين نگاه آمرانه و تحقيرآميز است كه غربی ها مردم منطقه را ناتوان 
و فاقد شعور در به راه انداختن جنبش های كنونی برای تحقق اهداف خويش دانسته و 
تنها شورش برای نان را توصيف مناسبی برای اين حادثه كم سابقه می دانند؛ يا بهار عربی 
هم چون پديده ای موس��می و مبتنی بر هيجانات زودگذر تنها تخليه كننده عقده های 

فروخورده از سال های اختناق می شود.
در توصيف اين جنبش ها گمان بر اين بوده اس��ت كه ناسيوناليس��م عربی هم چنان 

1. بيداری اسامی؛ چشم اندازی آينده جهان غرب، ترجمه كمال باغجری، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقيقات 
بين المللی ابرار معاصر ايران، 1390، ص92. 

2. جنيس جی.تری، سياس��ت خارجی امريكا در خاورميانه؛ نقش البی ها وگروه های ذی نفوذ، ترجمه ارسان 
قربانی شيخ نشين و رضا سيمبر، سمت، 1388، ص43. 

3. اس��ام گرايی و بيداری اس��امی در خاورميانه، تهران، مؤسس��ه فرهنگی مطالعات و تحقيقات ابرار معاصر، 
1390، پيشگفتار. 
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مقوم شكل گيری اين چنين حوادثی است و اين 
ايدئولوژی می تواند مردم را به صحنه بكشاند.

به نظر می رس��د اين نگاه دور از واقعيت باشد؛ 
برخاف ظاهر موجه ناسيوناليسم كه در برهه ای 
ملت ه��ای منطقه و نخب��گان را اغوا ك��رده بود 
و هنوز هم عده ای ش��يفته آن هس��تند ماهيت 
آن مبتنی ب��ر ايدئول��وژی مدرن اس��ت كه در 
جست وجوی هويت قوم مدارانه برای اثبات خود 
و نفی ديگری اس��ت. بر اين اساس ناسيوناليسم 
موجبات انحراف از مسير اصلی مبارزه را فراهم 
ساخته و موجب تشتت و تفرق در منطقه )جهان 
اسام( گرديد. ناسيوناليس��م برای دين زدايی و 
جايگزينی برای دين اسام بود و خود تبديل به دين مدرن گرديد كه حتی دين داران را 
نيز اغوا نمود. ناسيوناليسم در جدا كردن دين از صحنه زندگی و تحويل دين به فرهنگ 
ملی مشابه و مشترك با سكوالريسم بوده و تفاوتی با آن ندارد. آنچه در اين نوشتار بدان 
پرداخته شده اس��ت تبيين بيداری اس��امی به عنوان عالی ترين توصيف خيزش های 
منطقه بوده و در اين چهارچوب بيداری اسامی فارغ از نگاه سكوالريستی و تحريف آميز 
و فريبنده تنها به توصيف واقعيات منطقه از گذشته تا حال و ترسيم آينده جهان اسام 

پرداخته شده است.
از س��ويی در امتداد وقوع انقاب اسامی و بعد از آن بيداری اس��امی روند تغييرات 
دو گفتمان سازش و مقاومت مورد بررس��ی قرار گرفت كه گفتمان و سيطره تدريجی 
هژمونی فرهنگی مقاومت مبتنی بر قدرت نرم به از رونق افتادن و تضعيف جريان سازش 

انجاميده است.

فلسفه مقاومت اسالمی به طور كلی 
در اعتقاد به تغيير وضعيت موجود 
منطقه و جهان، مبارزه در قالب 
و چهارچوب اسالم، نفی نظام 
سلطه و هژمونی غرب، ضدیت 
با استبداد و خود كامگی، ضدیت 
و دشمنی با رژیم صهيونيستی، 
عدم اقبال و اعتقاد به هویت های 
عدم  و  ناسيوناليستی  موهوم 
اعتقاد به مبارزه در چهارچوب 
ایدئولوژی های الحادی و بی اثر 

و... نهفته است
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محمودرضا صنم زاده1
ندا پارسا2

مقدمه 
تحوالت، جنبش ها و جريان های بش��ربنياد به دلي��ل تأثير و تأثرات��ی كه بر محيط 
پيرامونی خود اع��م از محيط محل��ی، ملی يا فراملی دارند، س��ويه مند ب��وده و دارای 
خصوصيت جاذبه و دافعه می باش��ند. به اين ترتيب كه در حول خود آرايش��ی از جبهه 
موافقان، حاميان و فعاالنی كه غايت خود را تقويت و تكثير آن قرار داده و نيز جبهه ای 
از مخالف��ان، نافيان و فعالينی كه ه��دف آنها حذف و طرد اين جريان می باش��ند، قرار 
می دهند. بيداری اسامی نيز از اين مقوله مستثنی نيس��ت. اين پديده با بهره گيری از 
تجربه انقاب اسامی ايران و شعاع تأثيرات آن توانست با تكيه بر تفكر اسام سياسی، 
نقش اسام و مسلمانان را در عرصه های مختلف برجسته ساخته و عنصر هويت اسامی 
را به عنوان واقعيتی پذيرفته شده در برابر هويت جهان شمول غرب مجدداً به ميدان آورد 

1. كارشناس  ارشد انديشه سياسی در اسام، پژوهشكده امام خمينی)ره( و انقاب اسامی
2. كارشناس ارشد علوم سياسی دانشگاه مازندران

دشمن شناسی جنبش بيداری اسالمی در
 دیدگاه آیت اهلل العظمی خامنه ای

»با تأكيد بر رويكرد تقابلی- تخاصمی امريكا در مقابل ايران«
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و با تعريف جديدی از منطق قدرت، معادالت منطقه ای و بين المللی را عميقاً دست خوش 
دگرگونی نمايد. بنابراين بيداری اسامی مانند همه جنبش های اجتماعی با مخالفان و 

حاميان و همراهانی مواجه است. مقام معظم رهبری در اين زمينه می فرمايند: 
به بركت انقاب اسامی، پديده ای به نام بيداری اسامی به وجود آمد 
كه اين ديگر قابل انكار نيست. امروز بيداری اسامی در همه كشورهای 
اسامی هست؛ هر چند كه كم و زياد دارد. بيداری اسامی به معنی اين 
نيس��ت كه همه ملت ها و همه آحادی كه در اين بيداری س��هيم اند، به 
صورت منطقی و استداللی مبانی فكری يك نظام اسامی را شناخته اند، 
بلكه به اين معناست كه احس��اس هويت اس��امی در ميان توده های 

مسلمان، در همه جا، به وجود  آمده است.1 
مقام معظم رهبری همچنين فرمودند: 

بيداری اسامی يعنی حالت برانگيختگی و آگاهی ای در امت اسامی 
كه اكنون به تحولی ب��زرگ در ميان ملت های اي��ن منطقه انجاميده و 
قيام ها و انقاب هايی را پديد آورده كه هرگز در محاسبه شياطين مسلط 
منطقه ای و بين المللی نمی گنجيد؛ خيزش های عظيمی كه حصارهای 
استبداد و استكبار را ويران و قوای نگهبان آنها را مغلوب و مقهور ساخته 

 است.2
لذا شناخت دشمنان و مخالفان اين حركت اسامی از جهات مختلف اهميت فراوانی 
می يابد. از همين رو اين مقاله در پی تبيين ديدگاه های مق��ام معظم رهبری پيرامون 
دشمنان بيداری اس��امی بوده و به تدابير خاص ايش��ان جهت مقابله با اين دشمنان 

می پردازد.

تعریف مفهومی و عملياتی بيداری اسالمی
امروزه سخن از بيداری اسامی، سخن از يك مفهوم نامشخص و مبهم نيست؛ سخن 
از يك واقعيت خارجی مشهود و محسوس است كه قيام ها و انقاب های بزرگی را پديد 
آورده اس��ت. در يك تعريف كلی، بيداری اس��امی يعنی حال��ت برانگيختگی در امت 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با مسئوالن وزارت امورخارجه و رؤسای نمايندگی های جمهوری اسامی 
ايران در خارج از كشور، 1383/5/25. 

2. تقی صوفی نياركی، بيداری اسامی؛ هويت تمدنی و چالش های پيش رو، تهران، مؤسسه پژوهشی فرهنگی 
انقاب اسامی، 1390، ص325. 
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اس��امی كه اكنون به تحولی بزرگ در ميان ملت های اين منطقه انجاميده، و قيام ها و 
انقاب های بزرگی را پديد آورده كه هرگز در محاس��به قدرت های مسلط منطقه ای و 
بين المللی نمی گنجيد. خيزش های عظيمی كه حصار های استبداد و استكبار را ويران 

و قدرت های پشتيبان آنها را مغلوب و مقهور ساخته  است.
در تعريفی ديگر، بيداری اسامی مهجوريت زدايی از دين يا باز پيرايی و واخوانی گزاره ها 
و آموزه های اسامی از اجمال و ابهاماتی است كه بر سيمای دين نشسته است.1 به عبارت 
ديگر، بيداری اسامی مترادف است با اين سخن كه ما فاصله عظيمی در عقيده، اخاق و 
عمل اجتماعی از مفاهيم و ارزش های اسامی گرفته ايم و برای جبران كوتاهی های چند 
قرن اخير، بايد تاش كنيم. هدف از اين بازگشت، ساختن يك تمدن جديد اسامی با به 
كار گيری ارزش های خالص اسامی و تجربه انسانی تمدن بشری است. نهضت بيداری 
اسامی هدفش تشكيل يك تمدن محمدی جهانی است كه در آن، عقانيت با معنويت، 

قدرت با اخاق، دانش با ارزش و علم با عمل، جمع شود.2

عوامل و زمينه های شکل گيری بيداری اسالمی
بيداری سياس��ی، يك واقعيت فراگير اجتماعی اس��ت كه محس��وس و مشهود است 
و روشن اس��ت كه پديده های اجتماعی، معموالً اموری پيچيده هس��تند و نمی توان با 
ساده انگاری و ساده انديشی، تنها با تكيه بر عامل واحدی به تحليل و تبيين آنها پرداخت. 
بيداری اسامی، پديده ای ريش��ه دار در طول تاريخ فرهنگ و تمدن اسامی است و در 
طول تاريخ گذشته و حال جوامع اسامی، عوامل گوناگون مثبت و منفی در شكل گيری 

اين بيداری مقدس نقش داشته اند، كه در ذيل به ذكر آنها خواهيم پرداخت:
1. شناخت عقب افتادگی های علمی، اقتصادی و اجتماعی جوامع اسامی

2. توجه به فقر، جهل، عدم بهداشت و وضعيت فاكت بار حاكم بر جهان اسام
3. شناخت پيشرفت های مادی جهان غرب و مقايسه وضعيت جوامع غربی با جوامع 

اسامی
4. توجه به گذشته پرافتخار و سراسر شكوه و عظمت دنيای اسام و تمدن درخشانی 

كه مسلمانان در گذشته تاريخی خود خلق كرده اند.
5. توجه به ميراث علمی و غنی اس��ام در عرصه های مختلف علوم و معارف بشری و 

1. غامرضا بهروزلك، »درنگی در مفهوم شناسی بنيادگرايی اسامی«، كتاب نقد، 1382، ش26 و 27، ص8-16. 
2. مصطفی شفيعی، آسيب شناسی بيداری اسامی از نگاه امام خمينی)ره(، تهران، نهضت نرم افزاری، 1391، 

ص10-11.
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نقشی كه دانشمندان اسامی در هدايت قافله فكری بشری بر عهده داشته اند.
6. توجه به بدعت ها و خرافات و نارسايی هايی كه در عرصه انديشه دينی گريبان گير 

دنيای اسام شده است.
7. توجه به فش��ار خردكننده ای كه حاكمان مس��تبد بر مردم اعمال كرده و با ظلم و 

بی عدالتی به چپاول آنها می پرداخته اند.
8. درك حضور استعمارگران غارت گر و اشغال كشورهای اسامی توسط آنها و خطراتی 

كه از اين راه گريبان گير مسلمانان شده بود.
9. آشنايی با مفاهيم جديد فكری از قبيل آزادی، برابری، استقال و...

حوادث مهمی كه در قرن اخير به وقوع پيوسته ، مانند اشغال فلسطين به دست رژيم 
صهيونيستی و مبارزه فلسطينيان و نيز اشغال افغانستان به دست نيروهای متجاوز غربی 

و اوضاع عراق در اوج اين بيداری نقش مؤثر و تعيين كننده ای داشته است.1

دشمنان بيداری اسالمی
مستكبران جهانی و خصوصاً امريكا برای دست يابی به منافع بيشتر و تسلط بر جهان، 
هميشه سعی در حذف مخالفان اين تماميت خواهی داشته اند. پس از جنگ سرد اغلب 
تحليل گران تصور می كردند كه با سقوط شوروی، امريكا برای رسيدن به اين هدف ديگر 
مانعی بر سر راه خود ندارد اما با س��ر برآوردن جريان بيداری اسامی آرزوها بر باد رفت 
و سخن از جهان تك قطبی، مضحك به نظر رسيد. آيت اهلل خامنه ای بيداری اسامی را 

علت اصلی دشمنی استكبار بيان می كند: 
اين ابرقدرت ظالم و س��لطنت طلب، پس از تح��والت اخير جهان كه 
منتهی به فرو ريختن نظام های الحادی كمونيس��تی ش��د و شوروی از 
موضع رقابت با امريكا فرو افتاد، درصدد اس��ت كه سراس��ر جهان و به 
خصوص مناطق زرخيز اس��امی را به منطقه نفوذ بی رقيب خود مبدل 
سازد و پس از فراغت از- به اصطاح- جنگ سرد، به جنگ همه جانبه ای 
با »بيداری اسامی«- كه مانع مستحكمی در راه اين نفوذ است- كمر 

بسته است.2 
دش��منان كه به نقش محوری »اس��ام« در اين جريان پی برده اند، علنی و مخفی به 

1. رحيم ليالی، »بيداری اسامی و معنويت گرايی در جهان اسام«، بصيرت سياسی، سازمان بسيج فرهنگيان، 
1386، ص127-128.

2. پيام مقام معظم رهبری به حجاج بيت اهلل الحرام، 1370/3/26. 
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مبارزه با اسام می پردازند: 
نگاهی به اوضاع كنونی عالم اسام، علت اين پديده، يعنی شدت  گرفتن 
و علنی  شدن مبارزه با اسام را آشكار می سازد. علت، چيزی جز گسترش 
»بيداری مسلمين« نيست. حقيقت آن است كه مسلمين در يكی، دو 
دهه اخير در شرق و غرب جهان اسام و حتی در كشورهای غير اسامی، 
نهضت حقيقی و عميقی را شروع كرده اند، كه بايد »نهضت تجديد حيات 
اسام« ناميده شود. اينك، اين نسل جوان و تحصيل كرده و برخوردار از 
معارف زمان است كه به عكس توقع مستعمران ديروز و مستكبران امروز، 
نه تنها اسام را، فراموش نكرده، بلكه با ايمانی پرشور، كه با استفاده از 
پيشرفت معارف بشری، بسی روشن بينانه تر و ژرف تر نيز شده است، بدان 

روی آورده و گمشده خود را در آن می جويد.1

علل دشمنی با بيداری اسالمی
الف: جلوگيری جريان بيداری اسامی از جهان خواری مستكبران:

اين خصوم��ت از ط��رف كيس��ت؟ از ط��رف قدرت ها؛ كس��انی كه 
می خواس��تند دنيا و ملت ها را بچاپند؛ اما اس��ام و بيداری اس��امی و 
حركت اسامی را مزاحم خودشان به حس��اب می       آوردند؛ حقيقت هم 
همين است. اسام و »بيداری اسامی«، در مقابل هر گونه سلطه گری 
ايستاده اس��ت و خواهد ايستاد. هر حركت اس��امی كه صادقانه باشد، 
مسلمانان دنيا را كه جمعيت كثيری هستند، به خود جلب خواهد كرد و 
اين برای قدرت های بزرگ، يك خطر است. برای همين است كه استكبار 
جهانی، از انقاب های ديگر در ساير نقاط عالم، به قدر انقاب متكی به 

اسام واهمه نداشته است.2
ب: تقابل بيداری اسامی با چپاول ذخاير كشورهای اسامی و سلطه همه جانبه: 

مسئله بسيار مهم، سلطه روزافزون شيطان بزرگ بر ذخاير كشورهای 
اس��امی و حضور بيش از پيش سياس��ی و اقتصادی و حتی نظامی آن 
در اين كشورهاس��ت. اين ابرقدرت ظالم و سلطه طلب، پس از تحوالت 

1. پيام مقام معظم رهبری به حجاج بيت اهلل الحرام، 1372/2/28. 
2. بيانات مقام معظم رهبری، 1369/6/21. 
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اخير جهان كه منتهی به فرو ريختن نظام های الحادی كمونيستی شد 
و ش��وروی از موضع رقابت با امريكا فرو افتاد، درصدد است كه سراسر 
جهان و به خصوص مناطق زرخيز را به منطقه نفوذ بی رقيب خود مبدل 
سازد و پس از فراغت از- به اصطاح- جنگ سرد، به جنگ همه جانبه ای 
با »بيداری اسامی«- كه مانع مستحكمی در راه اين نفوذ است- كمر 

بسته است.1
ج: مبارزه با اسام و هويت اسامی:

ارتباطات فش��رده امريكا و عواملش با دولت های تازه مستقل آسيای 
ميانه، برای ترس��اندن آن��ان از گرايش های اس��امی و آنچ��ه آنان نام 
»بنيادگرايی« ب��ر آن می گذارند؛ موضع گيری ه��ای خصمانه آنان در 
برابر »بيداری اس��امی« در همه جا و به عنوان نمونه ای بارز با حركت 
سياسی پيروزمندانه مسلمانان، در الجزاير؛ رفتار حيله گرانه و غدرآميز 
آنان با ملت عراق و افكندن آنان در وضعيت غم انگيز و مظلومانه كنونی؛ 
دشمنی عناد آميز آنان با زمام داران سودان كه صرفاً عكس العمل گرايش 
اسامی آنان است و ده ها نمونه ديگر در سرتاسر جهان، مجموعاً شواهد 
انكارناپذيری بر خصومت علنی امريكا و ديگر س��لطه گران، نس��بت به 
اسام و بيداری اس��امی و بازيافتن هويت اس��امی از سوی مسلمين 

جهان است.2
د: مخالفت بيداری اسامی با نظم نوين جهانی:

آنچه من احساس می كنم و شواهد بر آن گواهی می دهد، اين است كه 
امريكا و دستيارانش احساس می كنند كه اسام، بزرگترين مانع بر سر 
راه اين جهان خواری است. لذا در نظم نوين جهانی و در منطق امريكايی، 
مبارزه با اسام، يك عنصر اساس��ی و اصلی است. بنا دارند نهضت های 
اسامی را، در هر جای عالم كه ملت ها به پا خاستند، سركوب كنند و هر 
جا حكومتی استبدادی و قدرت ظالمی در مقابل مسلمانان قرار گيرد، 
از آن دولت و قدرت ظالم، بی قيد و ش��رط حمايت و تشويق كنند... هر 

جا »بيداری اسامی« احساس می شود. اينها نسبت به آن حساس اند.3

1. پيام مقام معظم رهبری به حجاج بيت اهلل الحرام، 1370/3/26.
2. پيام مقام معظم رهبری به حجاج بيت اهلل الحرام، 1371/3/14. 

3. بيانات مقام معظم رهبری در مراسم سالگرد ارتحال امام)ره(، 1371/3/14. 



18
7

ای
منه 

 خا
می

عظ
هلل ال

ت ا
ه آي

دگا
ر دي

ی د
ام

ی اس
دار

ش بي
جنب

ی 
ناس

ن ش
شم

د
93

ار 
 به

 3
ه 9

مار
 ش

هم
ازد

ل ي
 سا

وم
ه س

دور

ه: تهديد منافع: 
استخراج و صدور نفت و س��ودهای حاصل از آن به اندازه ای از اهميت برخوردار است 
كه بخش قابل ماحظه ای از اقتصاد جهان عميقاً به امنيت و وضعيت مناطق نفت خيز و 
دولت های صادركننده نفت بستگی دارد. هرگونه تحول مهمی در خاورميانه و به ويژه در 
خليج فارس، تأثير زيادی بر وضعيت بازار نفت، اعم از قيمت آن، قيمت سهام در بازارهای 
بورس، وضعيت اقتصادی و تراز بازرگانی بسياری از كش��ورها خواهد داشت. از اين رو، 
منطقه خاورميانه به دليل برخورداری از حدود دو سوم ذخاير شناخته شده نفتی، و به تبع 
آن توليد و صدور روزانه بيش از نيمی از نفت مصرفی جهان، در مراكز ثقل سياست های 

نظام سرمايه داری، به ويژه امريكا و اروپا قرار دارد.
در ارتباط با اين جريان، موضوع ديگری كه اهميت نفت را مضاعف می كند، بازگرداندن 
دالرهای حاص��ل از فروش نفت ب��ه غرب، برای ب��ه گ��ردش درآوردن چرخ های نظام 
سرمايه داری است؛ دالرهای نفتی برای توليد كاال و ايجاد اشتغال و فروش محصوالت 
غرب به قيمت های تحميلی به كش��ورهای صادركننده، كه در واقع اس��تثمار مضاعف 
می باش��د. به همين دليل بخش عمده ای از سياس��ت ها و اقدامات دولت های بزرگ در 
خاورميانه به »سياست های نفتی« معروف اس��ت. اكنون طرح »خاورميانه بزرگ« در 
راس��تای تحقق دو هدف مهم و حل دو معضل جدی استكبار غرب در منطقه می باشد. 
تسلط بر خاورميانه به منزله اولين مرحله اجرای تك قطبی كردن جهان؛ مهار يا انحراف 
بيداری اسامی و پياده كردن فرهنگ و ارزش های امريكايی، دو هدف راهبردی ديگر 
برای پيروزی در اولين مرحله اجرای طرح استراتژی قرن 21 امريكا و سياست منزوی 

كردن رقبا و انحصاری كردن قدرت اياالت متحده می باشد.1 
آيت اهلل خامنه ای در اين رابطه معتقدند: 

برای استكبار، مسئله اصلی، دنيای اسام است. آنها می خواهند دنيای 
اس��ام را كه بيش از يك ميليارد جمعيت دارد؛ بخش عظيمی از منابع 
مالی و منابع طبيعی مورد نياز امروز را در اختيار دارد؛ »روح جديد« و 
حركت و »بيداری اس��امی«، امروز آن را سرپا نگه داشته است، از بين 
ببرند. هدف آنها، دنيای اسام است. امروز »بيداری اسامی«، از شرق 
دنيای اسام- حداقل پاكس��تان- تا ش��مال آفريقا را فرا گرفته است. 

1. جواد منصوری، »سياس��ت راهبردی امريكا در مقابله با بيداری اس��امی«، انديشه انقاب اسامی، 1390، 
ص42-43. 
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مردم اس��ام خواهی دارند و آن را علنی كرده اند؛ اين خطر بزرگی برای 
امريكاس��ت. آنها تصريح می كنند و می گويند منافع ما تهديد می شود. 
البته راست هم می گويند، منافعشان تهديد می شود؛ منتها اين منافع 
نامشروع اس��ت. بله، منافع نامشروع و ظالمانه ش��ان با حركت بيداری 

اسامی تهديد می شود.1
و: تهديد اهداف صهيونيست و هم دستانش در منطقه: 

امروز دش��من اهداف خود را صريح بيان می كند. صريحاً می گويند با 
»بيداری اسامی« مخالف اند و می خواهند آن را در هم بكوبند، صريحاً 
می گويند كه می خواهند نقش��ه خاورميانه را عوض كنند. تغيير نقشه 
خاورميانه به چه معناس��ت؟ معنايش اين اس��ت كه صهيونيست های 
ظالم عامل دس��ت اس��تكبار جهانی را همه كاره منطقه كنند و در اين 
منطقه، هيچ كشور و دولت و قدرت و ملتی نباشد كه در پنجه استثمار 

صهيونيست ها نباشد. امت اسامی در مقابل اين هدف ها بايد بايستد.2
ز: مقابله با اسام سياسی و حاكميت اسام:

نسيم بيداری اس��امی در همه جای جهان اس��ام وزيده و پا نهادن 
اسام به عرصه عمل، به مطالبه ای جدی بدل شده است. آری، بيداری 
اسامی محاسبات استكباری را به هم ريخته و معادالت جهانی مطلوب 
مستكبران را تغيير داده است. اين رفتارهای عصبی و شرارت آميز، بيش 
از آن كه برخاسته از قدرت و اعتماد به نفس باشد، ناشی از سرآسيمگی و 
وحشت است. آنان بيداری اسامی را حس می كنند و از فراگيری انديشه 
»اسام سياسی« و حاكميت اسام به ش��دت احساس خطر می كنند. 
آنان از فكر روزی كه امت اسامی يكپارچه و اميدوار، به پا خيزد به خود 

می لرزند.3
ح: ادامه سلطه بر جهان اسام: 

اكنون كه به بركت فداكاری مبارزان و شجاعت و صداقت رهبران در 
برخی از نقاط دنيای اس��ام، »بيداری اسامی« امواج خود را گسترش 
داده و جوانان و نخبگان و آحاد مردم را در بسياری از كشورهای اسامی 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با مسئوالن و كارگزاران نظام جمهوری اسامی ايران، 1382/5/15. 
2. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با مسئوالن و كارگزاران نظام جمهوری اسامی ايران، 1382/7/2. 

3. پيام مقام معظم رهبری به كنگره عظيم حج، 1382/11/18. 
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به ميدان آورده و چهره غدار سلطه طلبان برای بسياری از سياست مداران 
و زمام داران مسلمان آشكار گشته است، بار ديگر سردمداران استكبار در 
پی ترفندهای تازه برای ادامه و تحكيم سيطره خود بر دنيای اسام اند. 
سرلوحه اين هدف ها سركوب موج اسام خواهی و به انزوا كشيدن دوباره 
ارزش های اسامی است. همه ابزارهای تبليغاتی و سياسی امريكا و ديگر 
سلطه طلبان، امروز به كار افتاده اس��ت تا نهضت بيداری اسامی را به 

تأخير اندازند و اگر بتوانند سركوب كنند.1

ترفندهای دشمن برای مقابله با بيداری اسالمی و غلبه بر جهان 
فاتحان جن��گ بين المل��ل اول و دوم كه عمدتاً چند كش��ور اروپايی 
و امريكا بودن��د، اينها برای اي��ن منطقه مهم خاورميانه يك سياس��ت 
تثبيت ش��ده ای داش��تند؛ چون اي��ن منطقه ه��م از لح��اظ موقعيت 
سوق الجيشی مهم است؛ منطقه اتصال آس��يا و اروپا و آفريقاست، هم 
يكی از بزرگترين انبارهای نفت عالم است- كه نفت، شريان حياتی همه 
قدرت های صنعتی است كه بر دنيا مسلط اند- هم از لحاظ ملت ها، اينجا 
دارای ملت های كهن، ريشه دار و با س��وابق تاريخی است؛ لذا برای اين 

منطقه يك سياستی را اتخاذ كردند.
آن سياس��ت عبارت ب��ود از اينكه در اي��ن منطقه بايد كش��ورهايی، 
واحدهای سياسی ای وجود داش��ته باشند كه اين خصوصيات را داشته 
باشند: اوالً ضعيف باشند؛ ثانياً با يكديگر دشمن باشند، مخالف باشند، 
با هم كنار نياين��د، نتوانند اتح��اد بكنند- لذا ديديد سياس��ت تقويت 
ناسيوناليسم عربی، ناسيوناليس��م تركی، ناسيوناليسم ايرانی در طول 
س��ال های متمادی دنبال ش��د- ثانياً حكام ش��ان از لحاظ سياس��ی، 
دست نشانده باشند، مطيع باشند، زير بار قدرت های غربی بروند، حرف 
گوش كن باش��ند؛ رابعاً از لحاظ اقتصادی مصرف كننده باش��ند؛ يعنی 
نفتی را كه تقريباً مفت از چنگ اين ها خارج می كنند، پول همان نفت 
را باز خرج واردات كنند، خرج مصرف كنند تا كارخانه های غربی رونق 
بگيرد؛ خامس��اً از لحاظ علمی عقب افتاده باشند، اجازه پيشرفت علمی 

1. پيام مقام معظم رهبری به حجاج بيت اهلل الحرام، 1384/10/19. 
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به آنها داده نشود... ملت های اين منطقه، از لحاظ فرهنگی، مقلد محض 
اروپايی ها باشند؛ از لحاظ نظامی، ذليل و آسيب پذير و ضعيف باشند؛ از 
لحاظ اخاقی، فاسد باشند، دچار انحطاط های گوناگون اخاقی باشند؛ 
از لحاظ مذهبی هم كامًا سطحی و قانع به مذهب فردی و احياناً مذهب 

تشريفاتی باشند.1

امریکا بزرگترین دشمن بيداری 
سياست های امريكا برای غلبه بر جريان بيداری اسالمی 

1. اسام زدايی: 
يكی از فصول اصل��ی در نظم نوين پيش��نهادی امري��كا برای جهان 
پس از سقوط كمونيسم، فصل اس��ام زدايی و مقابله با رشد روزافزون 

حركت های اسامی است.2
برخوردهای غيرقانونی و غيردموكراتيك با گروه ها و مراكز و مظاهر اسامی- از جمله 
غيرقانونی اعام كردن حجاب در چند كشور اروپايی و محدوديت های فوق العاده برای 
تمامی مس��لمانان و مراكز آنان در امري��كا- نمودی از نگرانی های غ��رب در اين زمينه 
می باش��د. اگر چه تاكنون نتوانس��تند در كنترل اين جريان توفيق داش��ته باشند، اما 
هم چنان به تشديد تبليغات عليه اسام، مسلمانان و ايران می پردازند. از اين رو، قرن 21 
را بعضی دوران ظهور قدرت فكری و معنوی اس��ام و مقابله با سلطه فرهنگی و ارزشی 

غرب می دانند.3
2. دروغ پراكنی و استفاده از سياست های خوش آب و رنگ مثل حقوق بشر:

دروغ می گويند كه تكرار می كنند ما ايران را دوست می داريم و مايل به 
روابط با ايران هستيم؛ اين ها مايل اند كه مثل گذشته بر ايران حكومت 

كنند و همان بساط گذشته را در ايران درست كنند.4 
اما ايشان اين حربه را ديگر كارآمد ندانس��ته و بيداری ملت ايران را خنثی كننده اين 

سياست »دروغ« می دانند و در ادامه می فرمايند: 
اين ملت، بيدار شده اسام است. اين ملت در هر جا و در هر حركتی كه 

1. خطبه های نماز جمعه تهران، 1389/11/15.
2. پيام مقام معظم رهبری به حجاج بيت اهلل الحرام، 1371/3/13.

3. جواد منصوری، همان، ص45. 
4. بيانات مقام معظم رهبری، 1370/7/17. 
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احس��اس كند در آن ميل و اراده قدرت های استكباری است، مقابل آن 
خواهد ايستاد و تاكنون هم ايستاده است؛ بعد از اين هم خواهد ايستاد و 

به فضل الهی و به حول و قوه خدا پيروز هم خواهد شد.1
3. تشكيل دولت های وابسته:

اينها مايل اند، در ايران و در هر كش��ور ديگری، رژيم هايی بر س��ر كار 
باشند كه از مردم منقطع باش��ند، به آن قدرت ها متصل باشند. منافع 
مردم را زير پا لگد كنند، منافع كمپانی های جهان خواران را تأمين كنند، 
بر طبق تشخيص مردم و به خير و صاح آنها حركت نكنند و طبق اشاره 
انگشت اس��تكبار حركت كنند. رژيم های مرتجعی كه شما می بينيد، 
اين گونه اند و چقدر هم برای اين زمام داران امريكا، محبوب و مطلوب اند.

رهبر معظ��م انقاب اين حرب��ه را نيز با »بيداری مردم« شكس��ت خ��ورده می دانند 
و می فرمايند: »اما نظام مقدس اس��امی، نظامی اس��ت كه همه م��ردم در آن بيدار و 

هوشيارند؛ با اراده تصميم می گيرند، در صحنه مسائل زندگی حضور دارند.«2
4. تشويش اذهان نسبت به انقاب اسامی: 

دشمن دست بردار نيست. او سعی می كند برای افكار عمومی دنيا- كه 
اين افكار عمومی عالم، متضمن افكار و احساسات و استفهامات ملت های 
جهان سوم، كه مخاطب انقاب اسامی بودند، نيز هست- اثبات كند كه 
ايران خودش آن دوران را تخطئه می كند؛ شما از چه كشوری می خواهيد 
تقليد كنيد؟! می خواهيد برای مردم فان كش��ور اسامی يا حتی غير 
اس��امی ثابت كنيد كه ايران از مواضع قبلی خود عدول كرده است. ما 
ديديم كه كشورهای غير اسامی، در حركات عظيم خودشان، راه ايران 
را به عنوان شعار مشخص كردند، تابلو زدند و گفتند راه ما همان راهی 
است كه ايران رفته است؛ يعنی راه مقابله با اس��تكبار امريكايی و غول 
خون خوار قدرت سلطه جهانی. می خواهند به مردم دنيا بگويند كه شما 
دنبال آن راه رفتيد و جاذبه آن شما را به حركت در آورد و به شما اميد 
بخشيد؛ اما حاال خود متوليان و كاركنان و رهروان آن راه، آن را تخطئه 

می كنند؛ شما چه می گوييد؟! می خواهيد اين را در دنيا جا بيندازند. 

1. همان.
2. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با بسيجيان كشور، 1375/8/30. 



بيداري اسامي
192

دوره سوم سال يازدهم شماره 39  بهار 93

و اين دشمنی ها عليه ايران در راستای ايجاد يأس از ايران به عنوان كانون بيداری است: 
وقتی می بينند كه نمی توانند اين ملت را از ايمانش، از اس��امش، از 
انقاب و امامش جدا بكنند و شعارهايش را از او بگيرند- در واقع امكان 
اين عمل نيس��ت- در دنيا اين گونه منعكس می كنند كه دولت به غرب 
متمايل شد! اين برای آن است كه روحيه ملت های دنيا را ضعيف كنند. 
اين برای آن است كه مس��لمانانی را كه در اقصی  نقاط عالم چشمشان 
به شما ملت شجاع و بزرگ است، دل مرده و مأيوس كنند. آنها بگويند 
عجب! پس ايران هم اين طور ش��د. تاش می كنند كه اميد مسلمانان 

جهان از دست برود؛ ولی اشتباه كرده اند.1
5. تبليغات عليه گروه های مبارز و تروريست ناميدن آنها:

در سرتاس��ر دنيا، تبليغات عليه گروه های مبارز و مسلمان و مخلص، 
غالباً تبليغات طرفدار استكبار است و انس��ان های فداكاری را كه برای 
نجات خودشان از شرايط بد زندگی، دست از جان شسته اند، تروريست 

معرفی می كنند، همه اين ها از همان خصوصيات استكبار است.2
اروپا و امريكا در دو قرن اخير برای توجيه جنايات استعماری و اقدامات سلطه جويانه 
خود و ب��رای جلب حمايت مردم و جل��ب آرای آنان و برای به حداكثر رس��اندن منافع 
خود، جريانی را به صورت تهديد مشترك خود معرفی می نمايند. لذا پس از اضمحال 
كمونيسم و بلوك شرق، اسام به عنوان دشمن اصلی غرب و حتی جهان بشريت معرفی 
شد. اگر چه به داليلی و از جمله منافع عظيم و دولت های دست نشانده در جهان اسام، 
مجبور به انتخاب كلمه »تروريسم« شدند؛ بنابراين در ذهنيت و تصور زمام داران و مردم، 
اسام همان تروريس��م و به همين علت محكوم به نابودی است. از اين رو، بايد »جنگ 

صليبی« جديد راه اندازی شود.
دولت بوش بعد از حوادث 11 س��پتامبر 2001 )20 شهريور 1380( 
به گونه ای عمل كرد كه نشان دهد جهان اس��ام در قالب تروريسم به 
جنگ امريكا آمده اس��ت. ابتدا از ورود به جنگ صليبی خبر داد و آنگاه 
انگشت اتهام را متوجه مسلمانان و گروه های اسامی كرد. اما عملكرد 
بعدی آن در سه بخش نظامی، سياس��ی و تبليغاتی نشان داد كه اتخاذ 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با كارگران و معلمان سراسر كشور، 1370/2/11.
2. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با دانشجويان و دانش آموزان، 1368/8/10.
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سياست نظامی گری فصلی تنظيم شده از پرونده تغيير در نظم جهانی 
برای ارتقای نقش و موقعيت امريكا به عنوان تنها ابرقدرت باقيمانده از 

جنگ سرد است.1 
آنچه در چند س��ال اخير انجام ش��د و همچنان ادام��ه دارد- كه خس��ارت و مصائب 
بس��ياری بر امت اسام بر جای گذاش��ت- در راس��تای اجرای اين سياست بوده است. 
مقاومت مسلمانان در مقابل س��لطه غرب و حمايت استكبار سرمايه داری از دولت های 
دست نش��انده و احتمال قطع منافع آنان در جهان اس��ام، از جمل��ه داليل رويكرد به 
اين سياست اس��تراتژيك می باش��د. منافع غرب در اين منطقه به اندازه ای گسترده و 
استراتژيك می باشد كه تصور نمی كنند به حيات سياسی و اقتصادی خود ادامه دهند.2

حمايت از گروه های انحرافی مانن��د طالبان، ايجاد اختاف ميان مس��لمين، تثبيت 
اسراييل در منطقه، حذف آرمان فلس��طين، تزريق فرهنگ غربی و ايجاد بی بند و باری 
جهت كمرنگ شدن آرمان های اسامی، خصوصاً در جوانان از ديگر دسيسه ها می باشد.

راه های مبارزه با امريكا جهت تثبيت و گسترش بيداری اسالمی 
مبارزه با امريكا به دليل خوی اس��تكباری آن اس��ت و چون صبغه قرآنی داشته، يك 

مبارزه ريشه دار بوده و يك مبارزه شعاری نمی باشد: 
يكی از كسانی كه در قرآن، راجع به او كلمه استكبار و مستكبر به كار 
رفته، شخص فرعون است. او، درباره موس��ی چنين حرف هايی می زد؛ 
بنابراين مسئله استكبار يك مسئله قرآنی است. ما با همه اين جلوه هايی 
كه بيان ش��د، مخالف ايم. مب��ارزه ملت اي��ران، يك مبارزه ش��عاری و 
احساساتی و موسمی و تاكتيكی نيست؛ بلكه يك مبارزه قرآنی و عميق 

و دارای ريشه مكتبی است.3
1. توحيد و تكيه به قدرت الهی:

ملت مس��لمان ايران به همان اندازه ای كه در خط توحيد پيش رفته 
است، امروز از زبان درازی و دست درازی امريكا و غير امريكا از مستكبران 
عالم، راحت اس��ت؛ از بكن نكن آنها آزاد اس��ت. اين، خاصيت توحيد و 
خاصيت عبوديت اهلل است. بنده خدا كه ش��ديد، بندگی خدا با بندگی 

1. منوچهر محمدی، استراتژی امريكا پس از 11سپتامبر، تهران، سروش، 1382، ص182.
2. جواد منصوری، همان، ص40. 

3. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با دانشجويان و دانش آموزان، 1368/8/10.
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ديگران و نوكری ديگران نمی سازد. اين، آن ركن اول است.1
امريكا در حوادث خليج فارس شكست خورده، الزم نيست كسی منتظر 
درگيری نظامی بشود. اين حقيقتی است كه انقاب ما، با قدرت و اعتماد 
و ايمان و اتكا به تجربه های تخلف ناپذير تاريخ و سنت های قطعی الهی 

و اتكا به تجربه خود، آن را گفت و ثابت شد.
دست قدرت الهی، اين ملت را حمايت و پشتيبانی می كند. نه قدرت 
امريكا، نه قدرت های عظيم مالی و اقتصادی، نه قدرت های جاسوسی و 
امنيتی و نه قدرت های مخرب نظامی، هيچ كدام قادر نيستند اين ملت 
مؤمن و انقابی و شاداب و جوان و پر اميد را از راه عزت و عظمت اسام 
كه پيش می برد و پرچم اسام را كه بر دست گرفته است و به اهتراز در 

می آورد، برگردانند و او را در نيمه راه متوقف كنند.2
چرا اين قدر ملت ها، جمهوری اس��امی و مس��ئوالن آن را دوس��ت 
می دارند و رژيم امريكا به رغم اين همه خرجی كه كرده و تبليغاتی كه 
انجام داده، نتوانسته اس��ت اين محبت را از بين ببرد؟ چرا اين ها ناكام 
می شوند؟ اگر بمب اتم و موش��ك اتمی و انواع ساح های مدرن و فوق 
مدرن و هواپيماهای دور پرواز و ساير تجهيزات  نظامی برای كاميابی و 
اقتدار حقيقی كافی بود، امروز بايد امريكا همه مقاصد خودش را عملی 
كرده باش��د. چرا نمی تواند عملی كند؟ پيداس��ت كه در عالم تكوين، 
در عالم طبيع��ت، در خلق اهلل و در فطرتی كه خدا آفريده اس��ت، عامل 
مؤثر اين ها نيس��ت؛ لذا قدرت های مادی هر چه انجام دهند، در نهايت 

ناكام اند؛»فكد كيدك واسع سعيك«3
2. ايمان عميق به اسام و تمسك به قرآن:

استكبار جهانی، چه دارد؟ امريكا، چه دارد كه بر كشورها و دولت های 
مختل��ف عالم، فخر و برت��ری می فروش��د؟... مردم ما، با س��اح ايمان 
مسلح اند. لذاست كه اس��تكبار نمی تواند انقاب شكوهمند و با عظمت 
ملت ايران را شكست بدهد. ملت ايران، به خاطر ايمان عميق به اسام، 
يك ملت شكست ناپذير است. هيچ قدرتی نمی تواند اين ملت را شكست 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با مسئوالن و كارگزاران نظام جمهوری اسامی،1377/4/21.
2. بيانات مقام معظم رهبری در مراسم فارغ التحصيلی در دانشگاه هوايی، 1369/8/28.

3. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با فرماندهان و مسئوالن سپاه پاسداران انقاب اسامی، 1376/6/26. 
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بدهد؛ نه دش��منان خارج��ی، نه دش��منان داخلی، ن��ه گروهك ها، نه 
خرابكارها و نه هيچ كس ديگر.1

ترفند اس��تكبار، خود دليل محكمی بر عجز آن��ان در مقابله با انقاب 
اس��امی ايران و نش��ان بارزی بر تداوم اين راه مقدس در زادگاه نوين 
اسامی است. ملت ايران، بهتر از هر كس دانسته است كه يگانه سنگر 
مستحكم در برابر زر و زور اردوگاه استكبار و به ويژه امريكای غدار- كه 
امروز علناً دم از سلطه گری بر ملل مظلوم و ضعيف می زند- تمسك به 
اسام و قرآن و پايبندی به اصول نجات بخش آن است، و انحراف از اين 
اصول، راه را بر نفوذ دشمنان اسام باز، و آنان را در سلطه انتقام جويانه 
بر ملتی ك��ه بزرگ ترين ضربه را بر منافع نامش��روع و حيثيت دروغين 
مس��تكبرين وارد آورده، كامياب می سازد. از آن روس��ت كه اين ملت 
هوشمند و شجاع، از لحظه اوج گيری نهضت عظيم خود، همواره با همه 
وجود، از اس��ام ناب محمدی)ص( دفاع كرده و هوشيارانه با ترفندها و 
توطئه هايی كه از سوی سردمداران استكبار و متوليان اسام امريكايی 
هدايت می شده، مبارزه كرده است؛ و ان ش��اءاهلل همواره چنين خواهد 

بود.2
3. حفظ ارزش های دينی:

تا وقتی شما پايبند به ارزش های دين تان هستيد؛ تا وقتی به كشورتان 
ايران عزيز عاقه منديد؛ تا وقتی كه برای اس��ام و قرآن احترام قائل ايد 
و به پيروی از حرف قرآن دس��ت تان در دس��ت يكديگر است؛ تا وقتی 
كه مسئوالن كش��ور را دوس��ت می داريد و با چش��م باز آنها را انتخاب 
می كنيد و تا آخر پشت سرشان می ايستيد هم چنانی كه االن بحمداهلل، 
همين طور هست تا وقتی كه جوانان شما نگذارند شور و احساس دينی 
و انقابی  شان كم شود؛ تا وقتی كه روحانيون در صحنه اند؛ تا وقتی كه 
در اين كشور، دين منشأ زندگی است و تا وقتی حكومت قرآنی به فضل 
الهی بر ايران پرتو افكنده است و اين كشور در سايه قرآن زندگی می كند، 
امريكا كه هيچ، اگر بزرگ تر از امريكا و حتی همه  قدرت های ش��يطانی 

1. بيانات مقام معظم رهبری در جمع خانواده های شهدای ايام، 1369/10/13. 
2. پيام مقام معظم رهبری به مناسبت دومين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينی)ره(، 1370/3/13.
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با هم شوند، نخواهند توانست عليه اين كشور هيچ غلطی انجام دهند.1
4. اخاص:

امام، آن كاری كه كرد- و عظيم ترين كاری بود كه ما در زمان معاصر و 
نزديك خودمان سراغ داريم- به بركت اخاص بود؛ اخاص! اگر اخاص 
نبود، شخصيت عظيم و جوهره مستحكم امام هم برای اينكه اين كارها 
را پيش ببرد، كافی نبود. يك حكومت فاس��د و ريش��ه داری را كه همه 
قدرت های استكبار هم از آن حمايت می كردند، از اين سرزمين، از بيخ 
و بن بركند؛ مردم را از شر آن حكومت راحت كند و يك حكومت الهی به 
وجود آورد! آن همه فساد را با همين حركت از بين ببرد و نفوذ دشمنان 
و تس��لط امريكا را كه دو قرن در تحقير ملت ايران كوشيده بودند و در 
عقب نگه  داشتنش سعی بليغ داشتند، قطع كند! اينها كارهای كوچكی 

نيست. 
بعد از پيروزی هم يك جنگ هشت ساله را كه در واقع، همه قدرت های 
مسلح دنيا پشتيبان جبهه مقابل ما بودند، با پيروزی ملت ايران تمام كند 
و اين همه توطئه  ها را خنثی نمايد. اين، جز به بركت اخاص امام، ممكن 
نبود. بعد هم كه از دنيا می رود، نه ميليون انسان در خيابان های تهران، او 
را مشايعت كنند، تا در مضجع و مقام ابدی، به خاكش بسپارند! اين ها به 
بركت اخاص بود. امروز هم بحمداهلل، روز به روز نام امام در دنيا بلندتر 

می شود و عاقه مندان و ارادتمندان او در اكناف عالم، رو به تزايدند.2
5. عزت طلبی:

اگر قرار بود فش��ارهای امريكا و امثال امريكا روی جمهوری اسامی، 
برای آنها اثر مطلوب داشته باشد، جمهوری اسامی- به فضل الهی و به 
توجهات ولی عصر- اين طور پيشرفت نمی كرد. بودن اين ملت و قيام و 
عزت جمهوری اسامی، بزرگ ترين و روشن ترين دليل بر اين است كه 
كيد دشمنان به جايی نمی رسد و به كوری چشم آنها، مسلمانان در همه 
جای دنيا، كم و بيش بيدار شده اند؛ ملت ها به خود آمده اند و قدر اسام را 
می دانند. با وجود اين همه فشاری كه بر مسلمانان وارد می كنند، نيروی 

1. بيانات مقام معظم رهبری در اجتماع مردم نوشهر، 1372/2/18.
2. بيانات مقام معظم رهبری در جمع بسيجيان به مناسبت هفته بسيج، 1376/9/5.
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اسامی و روح اسامی، رو به فزونی و ازدياد است.1 
6. اعتماد به نفس:

بر فرض كه رؤسای امريكا در اغراض خبيثانه خودشان موفق و پيروز 
شوند و پيش بروند؛ تازه اول پيروزی ملت ايران است. ملت ايران به كسی 
احتياج ندارد. مل��ت ما به اتكای نفس و كاوش در خ��ود نياز دارد. ملت 
ايران احتياج دارد كه شخصيت خويش را در ميدان های دشوار بيازمايد 

تا خود را كشف كند.2
7. استقامت:

اگر كمك خدا نبود، امروز، امريكا روزگار سختی را برای كشور و ملت 
ايران پيش آورده بود و انتقام كشيده بود. تنها راه ايستادگی است... در 
مقابل دشمن متجاوز، در مقابل زورگوی ظالم، در مقابل استكباری كه 
امروز بر ارزش های الهی و معنوی طغيان كرده است- كه مظهرش هم 
دولت طاغوت و طغيان گر امريكاس��ت- كوتاه نياييد. قدرت های مادی 
هيچ غلطی نمی توانند بكنند. با ملتی كه ايستاده و به نيروی خود تكيه 
كرده اس��ت، هيچ كاری نمی توانند بكنند. همه راه ها به روی آنها بسته 
است. اگر سخت گيری كنند، آنها ضرر می كنند؛ چون جوهر ايستادگی 

و مقاومت در يك ملت، جوهر نفيس و گران قدری است.3
دشمنی با ايران به عنوان كانون بيداری اسالمی 

امريكا به عنوان اصلی ترين دشمن انقاب اسامی ايران طی سه دهه گذشته و پس از 
انقاب اسامی، تاش كرده است انقاب اسامی ايران را مترادف با جريان های انحرافی و 
افراطی و تروريستی در پوشش گروه های اسامی، نظير گروه طالبان و جريان تروريستی 
القاعده نشان دهد، كه اين توطئه با هدف تخريب وجهه مترقی و عدالت خواهانه ايران 
صورت گرفته است. از اين رو، با توجه به اين انحرافات و جريان های مخرب، شبكه های 
استكباری صهيونيسم و س��ازمان های جاسوس��ی امريكا و انگليس در جهان اسام به 
دنبال فتنه انگيزی بوده اند و تاش كرده اند تا با تخريب وجهه انقاب اس��امی، مانع از 
الهام بخشی آن به ويژه نزد ملت های مسلمان ش��وند. حضرت آيت اهلل خامنه ای، رهبر 
معظم انقاب اسامی بارها در بيانات ش��ان درباره توطئه های دشمنان انقاب اسامی 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با مسئوالن و كارگزاران حج، 1372/2/8.
2. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با فرماندهان و مسئوالن سپاه پاسداران انقاب اسامی، 1374/10/5. 

3. بيانات مقام معظم رهبری در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام)ره(، 1371/3/14.
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و القائات آنان در اين زمينه هش��دار داده اند و در پيام به حجاج در س��ال 1372 به طور 
مبسوط نقاط قوت جمهوری اسامی ايران كه سبب خش��م استكبار جهانی شده را بر 

می شمارند: 
در نظام جمهوری اسامی چيزهايی كه امريكا و هر مستكبر ديگری را 
خشمگين می سازد، اين ها است: اول جدا نبودن دين از سياست و پايه 
اسامی جمهوری اسامی. دوم اس��تقال سياسی اين نظام، به معنای 
تسليم ناپذيری اش در برابر زورگويی های معمول ابرقدرت ها. سوم اعام 
راه        حل مشخص جمهوری اسامی درباره مسئله فلسطين، كه عبارت اند 
از انحال رژيم غاصب صهيونيستی و تشكيل دولت فلسطينی، متشكل 
از خود فلسطينيان و هم زيستی مس��لمانان و مسيحيان و يهوديان در 
فلسطين. چهارم حمايت معنوی و سياسی از همه نهضت های اسامی 

و تقبيح فشار بر مسلمانان در هر جای عالم.
پنجم دفاع از حيثيت اسام و قرآن و پيامبر اعظم)ص( و ديگر انبيای 
الهی و مقابله با توطئه رواج دادن اهانت به اين مقدسات، نظير آنچه در 
باب نويسنده مهدورالدم آيات شيطانی ديده ش��د. ششم، تاش برای 
اتحاد امت اسامی و همكاری سياسی و اقتصادی دولت ها و كشورهای 
اس��امی و حركت در جهت تثبيت اقتدار ملت های مس��لمان در قالب 
»امت بزرگ اس��امی«. هفت��م، رد و نفی فرهن��گ تحميلی غرب، كه 
دولت های غربی با تنگ نظ��ری و تعصب، بر آن اند ك��ه همه ملت های 
عالم را به پذيرش آن وادار سازند، و اصرار بر احيای فرهنگ اسامی در 

كشورهای مسلمان. هشتم، مبارزه با فساد و بی بندوباری جنسی 
كه همه اين ها از جلوه های بيداری اسامی در ايران و تاشی برای اشاعه آن در جهان 

است كه سبب كينه ورزی و دشمنی امريكا شده است.1
دش��منی با ايران از اين روس��ت كه ايران با تاش در اين حوزه ها، در راس��تای ايجاد 
نمونه ای برتر از نظام سياس��ی به پيش می رود و حكومتی كه در بهمن 1357 به وجود 
می آيد ثمره بيداری و خيزش مسلمانان جهان می ش��ود و در مقابل، مخالفت استكبار 

جهانی را تشديد می نمايد:
علت اينكه اس��تكبار و در رأس قدرت های اس��تكباری، رژيم اياالت 

1. پيام مقام معظم رهبری به حجاج بيت اهلل الحرام، 1372/2/28. 
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متحده امريكا با انقاب اسامی و با جمهوری اسامی مخالف است، اين 
است كه جمهوری اسامی و انقاب اسامی، يك »بيداری جهانی« را 

طراحی و زمينه سازی كرد.1
هر چند اين دشمنی ها گسترده تر و پيچيده تر ش��ده، اما نه تنها ركود جريان بيداری 
اسامی را به دنبال نداش��ته بلكه اس��تحكام و بصيرت مضاعفی را ايجاد نموده و ايران 

هم چنان اين رسالت الهی خويش را پس از سه دهه انجام می دهد: 
هر جا بيداری بيشتر باشد، دش��منان بشريت احساس خطر بيشتری 
می كنند؛ لذا دشمنی بيش��تری می كنند. ما معنای دشمنی هايی را كه 
امروز با جمهوری اسامی می شود، خوب می دانيم، خوب می شناسيم 
و علت اين دش��منی ها را می دانيم: چون جمهوری اس��امی ملت ها و 
دولت ها را به اتحاد و عزت دع��وت می كند و می گويد ملت ها و دولت ها 
در سايه اسام عزت خودشان را قدر بدانند. دشمنی به خاطر اين است؛ 
اين را م��ا می دانيم. ما می دانيم كه اين دش��منی ها ناكام خواهد ش��د؛ 
هم چنان كه تا امروز ناكام بوده اس��ت. سی و يك س��ال است كه عليه 
جمهوری اسامی تاش می كنند و سی و يك س��ال است كه به فضل 
پروردگار جمهوری اسامی روز به روز ريشه دارتر و قوی تر می شود. اين 
روند هم چنان ادامه خواهد داشت. دشمنی هر چه ادامه پيدا كند، مردم 
ما، مردم مسلمان، عقبه های مردمی در دنيای اسام، بيشتر خود را باز 

خواهند يافت؛ بيشتر قدر خود را خواهند شناخت.2
مصاديق دشمنی با ايران به عنوان كانون بيداری اسالمی 

پيروزی انقاب اس��امی در منطقه حساس و اس��تراتژيك خاورميانه فوق العاده مهم 
بوده كه طراحی جديد همراه با ش��عور و بينش و آگاهی های سياس��ی مردم در مقابل 
استكبار جهانی، موج بيداری اسامی در دنيا با الگوی ايران اسامی فراروی مسلمانان 
و مس��تضعفان جهان قرار گرفت و هر چه بيش��تر منافع زورگويان را به خطر انداخت 
و دش��منی مس��تكبران عليه ايران را برانگيخت. اس��تكبار جهانی كه منافع سياسی و 
اقتصادی خويش را در خطر می ديد هر چه در توان داشت در مسير دشمنی با ايران به 

كار گرفت: 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با دانشجويان و دانش آموزان، 1377/8/12.
2. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با مسئوالن نظام در روز عيد مبعث، 1389.
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هر كاری از دست ش��ان بر می آمد، كردند؛ از جنگ ه��ای خيابانی، تا 
جنگ  های قومی، ت��ا كودتای نظامی، تا تحميل جنگ هشت س��اله، تا 
تحريم اقتصادی، تا به راه انداختن ماشين عظيم جنگ روانی در طول 32 
سال، 32 سال است كه عليه ملت ايران و عليه انقاب و عليه امام جنگ 
روانی وجود دارد: دروغ گفتند، تهمت زدند، شايعه پخش كردند، سعی 
كردند ايجاد اختاف كنند، سعی كردند راه ها را در داخل منحرف كنند.1

آيت اهلل خامنه ای پس از شرح دشمنی ها، اهداف دشمنی را بيان می    كنند: 
هدف هايی كه آنها دنبال می كردند، در درجه اول، براندازی بود. هدف 
بعدی اين بود كه اگر براندازی نظام جمهوری اسامی تحقق پيدا نكند، 
انقاب را اس��تحاله كنند؛ يعنی ص��ورت انقاب باقی بمان��د، اما باطن 
انقاب، س��يرت انقاب، روح انقاب از بين ب��رود. در اين زمينه خيلی 
تاش كردند؛ كه آخرين نمايشنامه آنها كه روی صحنه آمد، همين فتنه 
88 بود. در حقيقت، يك تاش��ی بود. يك عده در داخل به خاطر حب 
به نفس، حب به مقام اسير اين توطئه شدند. من بارها گفته ام؛ طراح و 
نقش��ه  كش و مدير صحنه، در بيرون از اين مرزها بود و هست. در داخل 
با آنها همكاری كردند؛ بعضی دانس��ته، بعضی ندانسته. هدف سوم هم 
باز اين بود و هس��ت كه كاری كنند كه اگر نظام اسامی باقی می ماند، 
از عناصر ضعيف النفس��ی كه می توان در آنها نفوذ كرد، استفاده كنند و 
اينها را در مسائل كشور، در واقع طرف های اصلی خودشان قرار بدهند. 
باالخره نظامی به وجود بيابد و ادامه پيدا كند كه قدرت كافی نداش��ته 
باشد، ضعيف باشد، مطيع باشد... اما تمام اين راه ها به شكست انجاميد 
چراكه مردم بي��دار بودند. اين كاره��ا و اين مراحل گوناگ��ون تا امروز 
شكست خورده اس��ت، تا امروز نتوانس��تند. البته... در تاش خودشان 
كم نگذاش��تند، ليكن توفيق پيدا نكردند: چون مردم بيدار بودند. ما در 
جامعه، نخبگان خوبی داريم؛ ملت خوبی داريم؛ مسئوالن خوبی داريم، 
الحمدهلل تا امروز دش��من نتوانس��ته آن هدف های خود را انجام دهد. 

انقاب راه خود را ادامه داده است و پيش رفته است.2

1. خطبه های نماز جمعه تهران، 1389/11/15. 
2. همان.
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اين مسئله نشان می دهد كه چقدر مسئله بيداری مردم مهم است و همان گونه كه قبًا 
نيز اشاره شد، نشانگر رهبری قدرتمند است كه همواره به مردم بصيرت داده اند. از بيانات 
معظم له اين نتيجه را نيز می توان گرفت كه اگر مردم بيدار باش��ند، تهديدها و دشمنی 
مستكبران، نه تنها مخرب نيست، بلكه موجب درخشش و پيشرفت انقاب اسامی در 

عرصه داخلی و خارجی می گردد. عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد! 
البته اين همه عصبانيت تا حدودی قابل پيش بينی اس��ت؛ چرا كه با تسلط مشترك 
امريكا- انگليس بعد از كودتای 28مرداد1332، رژيم وابسته و فاسد پهلوی آن چنان در 
خدمت منافع غرب، به ويژه امريكا بود كه كسينجر گفت: »شاه نادرترين متحد امريكا 
در جهان و يك هم پيمان نامش��روط بود.«1 لذا انقاب اس��امی در ايران نمی توانست 
برای غرب، به ويژه امريكا قابل قبول و قابل تحمل باشد و از همان اولين روزهای پس از 
پيروزی انقاب تاش های گسترده در اش��كال گوناگون برای براندازی يا حداقل تغيير 

رفتار و استحاله فرهنگی آن آغاز شد.

جمع بندی و نتيجه گيری
1. مستكبران جهانی و خصوصاً امريكا برای دستيابی به منافع و تسلط بر جهان، هميشه 
سعی در حذف مخالفان اين تماميت خواهی داش��ته كه پس از جنگ سرد تصور بر اين 
بود كه به هدف خويش رسيده، اما با س��ر برآوردن جريان بيداری اسامی و اوج آن در 
پيروزی و تداوم انقاب اس��امی، آرزوهای آنها بر باد رفته و سخن از جهان تك قطبی، 
مضحك به نظر می رسد. آيت اهلل خامنه ای بيداری اسامی را علت اصلی دشمنی استكبار 

بيان می كند.
2. دش��منان كه به نقش محوری »اس��ام« در اين جريان پی برده، علنی و مخفی به 

مبارزه با اسام می پردازند.
3. از ديدگاه آيت اهلل خامنه ای علت دشمنی استكبار جهانی به رهبری امريكا مواردی 
از جمله: جلوگيری جريان بيداری اس��امی از جهان خواری مستكبران، تقابل بيداری 
اسامی با چپاول ذخاير كشورهای اسامی و سلطه همه جانبه، مخالفت بيداری اسامی 
با نظم نوين جهانی، تهديد منافع و اهداف صهيونيست و هم دستانش در منطقه، مقابله 

با اسام سياسی و حاكميت اسام و ادامه سلطه بر جهان اسام می باشد.
4. همچنين ايش��ان ضمن اش��اره به اينكه امريكا بزرگ ترين دشمن بيداری اسامی 

1. ماروين زونيس، شكست شاهانه، ترجمه عباس مخبر، تهران، طرح نو، 1370، ص296.
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اس��ت، به سياس��ت های امريكا برای غلبه بر جريان بيداری اس��امی اين چنين اشاره 
می كنند: اس��ام زدايی، دروغ پراكنی و استفاده از سياس��ت های خوش رنگ و آب مثل 
حقوق بشر، تشكيل دولت های وابسته، تشويش اذهان نسبت به انقاب اسامی، تبليغات 

عليه گروه های مبارز و تروريست ناميدن آنها.
5. در ادامه معظم له به بيان راه های مبارزه با امريكا جهت تثبيت و گس��ترش بيداری 
اسامی بدين ش��كل می پردازند: توحيد، تكيه بر قدرت الهی، ايمان عميق، تمسك به 

اسام و قرآن، حفظ ارزش های دينی، اخاص، عزت طلبی، اعتماد به نفس، استقامت.
6. آيت اهلل خامنه ای هم چنين از دشمنی امريكا با ايران به عنوان كانون بيداری اسامی 
ياد كرده و اينكه اين رژيم از ابتدای انقاب همواره سعی در تخريب چهره انقاب اسامی 
و جلوه  دادن ماهيت آن به صورت انحرافی داشته است. از اين رو، با توجه به اين انحرافات 
و جريان های مخرب، شبكه های استكباری صهيونيسم و سازمان های جاسوسی امريكا و 
انگليس در جهان اسام به دنبال فتنه انگيزی بوده اند و تاش كرده اند تا با تخريب وجهه 

انقاب اسامی، مانع از الهام بخشی آن به ويژه نزد ملت های مسلمان شوند.
7. دش��منی با ايران از اين روس��ت كه ايران با تاش در حوزه هايی همچون: اول جدا 
نبودن دين از سياس��ت، دوم استقال سياسی، س��وم اعام راه حل مشخص جمهوری 
اسامی درباره مسئله فلس��طين، چهارم حمايت معنوی و سياسی از همه نهضت های 
اس��امی و تقبيح فش��ار بر مس��لمانان در هر جای عالم، پنجم دفاع از حيثيت اسام و 
قرآن و پيامبر اعظم)ص( و ديگر انبيای الهی و مقابله با توطئه رواج  دادن اهانت به اين 
مقدسات، ششم، تاش برای اتحاد امت اسامی و همكاری سياسی و اقتصادی دولت ها 
و كشورهای اسامی و حركت در جهت تثبيت اقتدار ملت های مسلمان در قالب »امت 
بزرگ اسامی« و هفتم رد و نفی فرهنگ تحميلی غرب، در راستای ايجاد نمونه ای برتر 
از نظام سياس��ی به پيش می رود و حكومتی كه در بهمن 1357 ثمره بيداری و خيزش 
مسلمانان جهان می شود، مخالفت استكبار جهانی و مشخصاً امريكا را تشديد می نمايد.

8. نتيجه نهايی اين بحث را می توان اين گونه  بيان داشت كه از ديدگاه آيت اهلل خامنه ای، 
از طرفی به دليل خوی استكباری و قلدرمآب و تماميت خواه امريكا و ديگر مستكبران و از 
سوی ديگر به دليل تاش های موفق انقاب اسامی در راستای ارزش های اصيل اسامی 
و انسانی خود كه به تجربه موفقی از نظام سازی ختم شده- كه البته اينها همگی در نقطه 
مقابل اهداف و سياست های استكباری است- ايران به عنوان كانون بيداری اسامی مورد 
دشمنی اس��تكبار جهانی و امريكا قرار گرفته و هر دم با توطئه ها و تخريب هايی جهت 
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جلوگيری از تأثير گذاری بيشتر انقاب اس��امی بر ملت های جهان- خاصه ملت های 
جهان اسام- و جريان فراگير بيداری اسامی، مواجه ش��ده است؛ كه با تكيه بر تدابير 
خاصی كه ايش��ان مطرح می كنند، بايس��تی در راه تثبيت و تقويت بيداری اسامی در 

مبارزه با امريكا گام برداشت.
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سهراب مقدمی شهيدانی 
چکيده 

بعد از پيروزی انقاب، روايت های مختلفی از تاريخ انقاب نوشته شده است؛ از مبارزين 
مسلمان تا ليبرال ها و ماركسيست ها و سايرين شروع به نوشتن كتاب های تاريخ پيرامون 
انقاب كردند. نوش��تن اين كتاب ها محدود به داخل ايران نيس��ت و افرادی كه بعد از 
پيروزی انقاب به اروپا و امريكا فراری شدند نيز بخشی از كتاب های پيرامون انقاب را 
به نگارش درآورده اند. از جمله كتاب هايی كه در امريكا نوشته شد- ولی بر خاف ساير 
كتبی كه در آنجا نوشته ش��ده- مورد توجه خوانندگان قرار گرفت و در داخل ايران به 
چاپ های متعددی رسيد. معمای هويدا نوشته عباس ميانی است. اكنون مدت 12 سال 
از آغاز انتشار اين كتاب در ايران می گذرد ولی هنوز شبهاتی كه مطالب اين كتاب ايجاد 

كرده در جامعه رايج است. 
معمای هويدا روايت يك چپ امريكايی از يكی از سردمداران رژيم شاه است كه درصدد 
اس��ت تا به هر طريقی به توجيه، تطهير و حتی قهرمان س��ازی از چهره هويدا بپردازد. 
تأكيد معمای هويدا بر قسمت پايانی زندگی هويدا يعنی زمان كوتاهی است كه در زندان 

معمای ميالنی 
»نقدی بر مبانی تاريخ نگاری و گزاره های تاريخی ادعايی 

عباس ميالنی در كتاب معمای هويدا« 
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جمهوری اسامی تا زمان كشته شدنش بوده است. 
ميانی راستی هايی را با ناراس��تی هايی در هم آميخته اس��ت و برای توجيه و تأويل 
فعاليت های هويدا تاش بسياری كرده است. قلم ادبی و رمان گونه اش نيز در تدليسی 
كه كرده است ياری گرش بوده است. نقد كتاب معمای هويدا مانند نقد كتاب شاه كه اثر 
ديگر ميانی است ضروری است؛ چراكه بايد مباحثی را كه نويسنده در هم خلط كرده 
و ناراستی هايی كه با راستی ها در هم آميخته را از هم جدا كرد و مطالب علمی و مستند 

بايد افشاگر مطالب بدون پشتوانه و ادعاهای بدون دليل باشد. 
كليدواژه ها: عباس ميانی، معمای هويدا، نقد كتاب، اميرعباس هويدا 

مقدمه 
معمای هويدا كتابی اس��ت كه عباس ميانی نويس��نده چپ امريكايی درباره زندگی 
هويدا نخست وزير رژيم شاه نوش��ته اس��ت. اين كتاب ابتدا به زبان انگليسی در امريكا 
منتشر شد و پس از چند سال توسط خود ميانی به زبان فارسی نگارش يافت و در نشر 

اختران تهران در سال 1380 به چاپ رسيد. 
كتاب در 16 فصل و 560 صفحه تدوين ش��ده اس��ت و ميانی كتاب را به نور چش��م 
عزيزش حميد ميانی تقديم كرده اس��ت. ابتدای كتاب با »پيش��گفتار راوی بر روايت 
فارسی كتاب« آغاز شده و فصل اول به آخرين برگ های زندگی هويدا يعنی زمانی كه 
در زندان جمهوری اسامی بوده است، اختصاص دارد و چهره ای فرهيخته و مظلومانه از 
هويدا ترسيم می كند. از فصل دوم به زندگی پدر و اجداد هويدا باز می گردد و در ادامه به 
كودكی هويدا می پردازد. فصل ها به صورت پی درپی زندگی هويدا را از كودكی تا پايان 

زندگی اش دنبال می كنند و چندان دگرگونی خاصی در آنها ديده نمی شود. 
در كتاب دو نوع پاورقی وجود دارد؛ دس��ته ای مربوط ب��ه توضيحاتی بوده كه ميانی 
ذكرشان را ضروری دانسته به همين خاطر در البه الی متن ها ذكر شده است ولی دسته 
ديگر پاورقی ها، حاوی اسناد و منابع كتاب به همراه بعضی توضيحاتی است كه نويسنده 
ذكرش��ان را چندان ضروری ندانس��ته؛ فلذا اين دس��ته از پاورقی ها را كه بخش اعظم 
پاورقی های كتاب را تشكيل می دهند در پايان كتاب ذكر كرده است. يكی از مشكات 
خواننده آن است كه برای يافتن هر منبعی ناچار است كه مدتی در پايان كتاب دنبالش 

بگردد. در پايان كتاب، نمايه و در نهايت عكس هايی از هويدا درج شده است.
ميان��ی زيركانه تاش دارد تا خودش را ش��خصيتی بی طرف و حت��ی مخالف هويدا 
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بنماياند ولی به طرفداری و قهرمان س��ازی از هويدا قلم زده است. او در زمينه ترجمه و 
تأليف فعال است و كتاب های تجدد و تجددس��تيزی در ايران معاصر و نگاهی به شاه از 

ديگر كتاب های اوست. 
در اين مقاله درصدد نقد معمای هويدا هستيم و در اين مجال، به نقد پيشگفتاری كه 

ميانی بر روايت فارسی كتاب نوشته و نيز فصل اول می پردازيم. 

پيشگفتار 
ميانی در مقدمه كتابش، مطالبی را منعكس كرده است كه روش وی در نوشتن اين 
كتاب را بيان كرده است به همين خاطر مقدمه اش اهميت زيادی دارد و جا دارد به طور 
خاص مورد نقد قرار گيرد. اهم اشكاالتی كه به روشنامه تاريخی ميانی در مقدمه وارد 

است از اين قرار است: 
1. تشكيك در منابع پيشين 

تاريخ و تاريخ نويسی پديده حس��اس و گذرگاه خطيری اس��ت كه در نتيجه آن سير 
تحوالت اجتماعی و سياس��ی، ماهيت ش��خصيتی و نوع عملكرد انس��ان ها به نگارش 
در آمده، به يك معن��ا در بوته قضاوت تاريخ نگار و در مرحل��ه بعدتر، قضاوت مخاطبان 
گذاشته می شود و از اين رو نمی توان و نبايد عرصه تاريخ نگاری را به تمسك به ژست های 
روشنفكرانه آن هم از نوع »نوكانتی«اش- به سمت و سوی قلم فرسايی های غرض ورزانه، 

پيش فرض مند، هوس زده يا روی آوردن به تحليل های تخيلی و توهم زده كشاند! 
از اين حيث كه تاريخ نگاری، منبع و منش��أ قضاوت افراد متعددی- آن هم نه در يك 
زمان محدود كه در ط��ول ادوار مختلف- در مورد پديده ها، جريانات و ش��خصيت های 
تاريخی اس��ت، لذا نمی توان با داعيه بازنگاری وقايع بر خاف آنچه تاكنون نوشته شده 
و آن هم با توسل به ش��ك گرايی مطلق، تاريخی جهت دار، با قضايايی فرضی و اگری به 
نگارش درآورد و با پيروی از امثال كانت مدعی شد كه چيزی جز همين ذهن شكاك، 
واقعيت ندارد! اگر همه چيز غير از شك گرايی، غير واقعی و غير قطعی است، در منطق 
چنين تاريخ نگاری ای چه حقيقتی قابليت رد و اثبات يافته است و اساساً با چه منطقی 
او می تواند مخاطب جويای حقيقت و واقعيت را اقناع كن��د؟! آيا تأثيرپذيری ناپخته و 
مبتديانه از نظريه های فلسفی- آن هم از نوع منسوخش- می تواند مجوز شكست حريم 
علوم ش��ده، بدون توجه به موضوع، خاس��تگاه، روش ها و كاركردهای مخصوص علمی 

مانند فلسفه، عين همان نظريات را در مورد تاريخ به كار گرفت و تطبيق كرد؟! 



210
نقد متون، منابع و ديدگاه ها

دوره سوم سال يازدهم شماره 39  بهار 93

فلسفه را كه از هستی و چيستی سخن به ميان می آورد و در پی ارايه تحليلی شناختی 
از اس��اس هس��تی و واقعيت های مختلف مرتبط با آن است، چه نس��بتی است با علم 
تاريخ كه در آن با جزيياتی مواجه ايم كه فلس��فه وجودی آنها مورد نظر نيس��ت بلكه با 
تمسك به شواهد و قرائن كشف حقيقت، در مورد اصل وجود يا كيفيت وجود آنها سخن 
می گوييم. لذا نگارنده معمای هويدا با زيركی تمام در همان س��طور اوليه  كتابش تمام 
اصول بنيادين تاريخ نگاری را به سخره می گيرد و با منش��ی ابهام آميز و مرموز، خود را 
از تبار كانت می شمارد تا مجوز شكاكيت در تمام آنچه گفته و نوشته شده كه بسياری 
از آنها مبتنی بر اسناد و مدارك بوده اس��ت، را به خويش داده باشد و از اين رو او را بايد 
افسانه سرايی دانست كه نه قصد تاريخ نگاری دارد- چه اينكه از لوازم تاريخ نگاری التزام 
به كش��ف واقعيت و واقع گويی است- و نه به كوشش های پيش��ينيان احترام می نهد و 
سر در زير برف، به كار خويش كه معلوم نيست س��ر در آبشخور كدام آرمان شخصی يا 
جريانی دارد، مشغول می ش��ود! اين رويه البته پيش از او نيز توسط تاريخ نگارانی مانند 
خسرو معتضد، در سطحی وسيع پيگيری شده بود كه خويش را يگانه منبع نقل تاريخ 
دانسته، به درآميختن واقعيت با تخيل و سايق شخصی دست زدند كه از اين حيث كاری 

خطرناك و بنيان بركن است! 
عباس ميانی در مقدمه كتاب معمای هويدا می گويد به اين نتيجه رسيده كه نه تنها 
هويدا كه »همه ش��خصيت های مهم سياس��ی روزگارمان را از زوايايی گاه مخدوش و 
محدود و اغلب مغرض و مغلوط شناخته ايم«.1 او همچنين معتقد است كه »بی طرفی 
كامل در عرصه تاريخ نگاری و نيز هنگام خواندن تاريخ، وهمی بيش نيست«؛2 و سپس 

در اعترافی معنادار، به مبنای تاريخ نگاری اش اشاره می كند و می گويد: 
به اين نتيجه رس��يدم كه فرضيات و گمان ها و جزميات پيشين را وا 
بايد گذاشت و شناخت هر كس را بايد از نو با پيروی از روش پيشنهادی 
دكارت بياغازيم. او می گفت در جست وجوی روش علمی، الزم دانستم 
كه همه فرضيات پيشين را ناديده و نپذيرفته بگيرم، و در همه چيز شك 
كنم جز در وجود ذهنيتی ش��كاك. ما نيز در ارزيابی ذهن و زندگی هر 
كس بايد، به گمانم، با اين فرض ش��روع كنيم كه هيچ چيز قابل اعتنا و 

اعتمادی درباره اش نمی دانيم.3

1. عباس ميانی، معمای هويدا، تهران، اختران، 1380، ص10. 
2. همان. 
3. همان. 
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او در واقع با مغلطه ای شبه علمی و زيركانه، روش فلسفی را كه از مفروضات آن بحث 
عقلی آزاد است با روش علم تاريخ كه متمركز بر اس��ناد و قرائن خارجی است، جابه جا 
استفاده كرده است كه در نتيجه آن، ضمن آنكه شبهه طبيعت شناسانه و فلسفی كانت 
و نيز منش فلسفی وی را به شبهه ای معرفت شناختی- آن هم در علمی مانند تاريخ كه 
موضوعش پرداختن به جزئيات است- تقليل داده است، مجوز نفی همه زحمات علمی 
تاريخ نگاران معاصر را به زباله دان شكاكيت كانتی انداخته؛ در تعبيری صريح تر در ضمن 
نگاه های منفی بافانه نس��بت گمراه كردن مخاطبان را به جريانات تاريخ نگاری پيش از 

خويش داده، اعتراف می كند كه: 
بايد اين فرض را بپذيريم كه دانسته ها و شنيده های پيشين مان شايد 
به قص��د گمراهی مان بوده و تنها با ذهنی پالوده از رس��وبات گذش��ته 

می توان به گرته ای از حقيقت دست يافت.1
او در اين نوش��تار اش��اره ای نمی كند ك��ه اگر قرار ب��ر بی اعتمادی ب��ر رهيافت های 
تاريخ نگاری گذشته باشد، به كدامين دليل بايد تاريخ بافته های كسانی مانند وی مورد 
اعتبار و اعتماد خوانندگان قرار گيرد كه مبنای روش��نی ج��ز بی اعتنايی به روش های 
عقايی و مرسوم تاريخ نگاری نداش��ته؛ او پا را فراتر می گذارد و جرئت می كند كه همه 
مستندات و استدالالت روشن تاريخی پيش از خود را ناديده گرفته، آنها را »رسوباتی به 

قصد گمراهی خوانندگان« بنامد. 
2. افسانه بافی 

او در ادامه ضمن اينكه ادعاهای بدون دليل پيشين خويش را از »واقعيت های مهم«2 
می داند، دو عامل را به عنوان مانع اساسی زندگی نامه نگاری يك شخصيت ايرانی می داند 
كه يكی از زعم او وجود شبه»توطئه انگار«ی است كه »همه تحوالت سياسی جامعه مان 
را به دسيس��ه های معدودی توطئه گر تأويل می كند« و در گام دوم، مدعی می شود كه 
هستی، انديشه و مرگ همه شخصيت های ايرانی در هاله ای از شايعات پوشيده است و 
لذا زندگی نامه نويس بايد دن كيشوت وار »واقعيت هستی شخصيت مورد سنجش را وا 
گذاشته و در عوض در پی اوهام و اشباح«3 بگردد. در مورد اول ميانی مدعی است كه 
نگاه توطئه انگارانه موجب می شود كه »همه تحوالت سياسی جامعه مان به دسيسه های 
معدودی توطئه گر« تأويل ش��ود و »در نتيجه نقش افراد در تعيين تحوالت تاريخی به 

1. همان. 
2. همان.

3. همان، ص11. 
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پشيزی« گرفته نشود.1 آنچه مهم است اينكه نكته ترديدافكنانه ميانی را بايد در ادامه 
جريان وسيع رسانه ای تحليل كرد كه در پی القای آن هستند كه نه تنها هيچ توطئه ای 
در حال حاضر در مورد مردم و حكومت ايران در جريان نيست كه اساساً در تاريخ معاصر 
ايران نيز چنين چيزی در حد يك توهم بی پايه اس��ت! او با بی ش��رمی تمام پا را فراتر 
گذاشته، همه آنهايی كه با تكيه بر اسناد تاريخی قطعی به افشای خيانت ها يا ارتباطات 
زيان آور برخی از ش��خصيت های معاصر در جهت معامله منافع ملی به نفع قدرت های 
استعماری، هستند را به »توهم توطئه« محكوم كرده، در پی تطهير برخی شخصيت های 

سياسی و تاريخی ناسالم است. 
در نكته دوم نيز ميانی، ضمن اعتراف به پاگذاشتنش در ميدان افسانه بافی در عرصه 
تاريخ نگاری، آن را عملی گريزناپذير در نگارش زندگی نامه شخصيت های معاصر ايرانی 
می شمارد. اين است كه به زعم ميانی و امثال او خواننده و منتقد را صاحيت آن نيست 
كه كوچكترين نقدی به اين گونه نوشته های بی پايه داشته باشد! چراكه از نظر ميانی 
همه نوشته های موجود در پی گمراهی اند؛ و ثانياً اساساً بايد طرحی نو در تاريخ نگاری 
درانداخت كه در آن ش��كاكيت كانتی مبنای كار خواهد بود؛ ثالثاً زندگی نامه نويسی به 
طريقه مرس��وم منطقی و با روش های تاريخ نگاری عقايی ناممكن بوده، بايد با روشی 

دن كيشوتی به نگارش زندگی افراد مؤثر معاصر دست يازيد!
آن گونه كه خواننده متين، منصف و منطقی كتاب معمای هويدا با خواندن مقدمه كتاب 
ملتفت می شود، نوعی سردرگمی و سرآس��يمگی و تشتت علمی در مبانی تاريخ نگاری 
ميانی مشاهده می شود كه قرينه مهمی در قضاوت دقيق پيرامون كتاب نگارنده خواهد 
بود و به يك معنا به اعت��راف نگارنده، اين كتاب تاريخی را در حد يك رمان افس��انه ای 
پايين می آورد و به ش��دت از اس��تناد و اعتبار علمی آن می كاهد، چه اينكه آنچه برای 
خواننده محقق مهم تر از هر چيز است، كشف واقعيات تاريخی بر مبنای شواهد قطعيه 
و اسناد معتبر است نه تحليل های جهت دار نويس��نده كه گاهی در پی تبرئه شخصيت 
مورد عاقه اش مجبور می شود تمام تاريخ نگاران پيش��ين و آثار آنان را گرفتار »تئوری 
توطئه« بنامد كه »از زوايايی مخدوش و مح��دود و اغلب مغرض و مغلوط«2 به معرفی 
شخصيت های مهم سياسی روزگارمان پرداخته اند و »واقعيات را تخته بند منافع حزبی 

و اقتصادی يا سوق الجيشی«3 كرده اند!

1. همان. 
2. همان، ص10. 

3. همان.
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3. لفاظی 
ميانی سخنان پخته و صحيحی نيز دارد كه گرچه در بسياری از موارد از اين حقايق 
اس��تفاده ناصحيح و ناراست می كند اما مش��ی منصفانه در نقد، اقتضای اعتراف به اين 
حقايق از جمله مهجوريت سنت آرشيوداری، خاطره نويسی، حفظ يادداشت های روزانه 
و حتی زندگينامه نويسی های نقاد در ايران دارد. اما او با پنهان شدن در پشت اين واژگان 
زيبا و كلمات درست كه البته آنها را نيز وامدار محققان ديگر است،1 نيش دارترين عبارات 
را به حكومت وق��ت نثار كرده در تحليل��ی متناقض و بی ربط، سياس��ت های فرهنگی 

جمهوری اسامی را هدف می گيرد كه در ادامه به نمونه هايی از آن اشاره می شود. 
او در ابتدا با اشاره به وضعيت يادداشت نويسی و آرشيوهای سياسی در غرب، و مقايسه 
آن با وضع موجود ايران، از عدم دسترس��ی به متن صورتجلس��ات هيئت دولت هويدا، 
محدوديت های كتابخانه ه��ا و در اختيار قرار دادن مطبوعات دوران ش��اه انتقاد كرده، 
می گويد به اصطاح خودش »عقده آرش��يو« گرفته است! وی س��پس به بيان عبارتی 
مبهم می پردازد كه در آن روی سخنش دقيقاً مشخص نيس��ت؛ آنجايی كه از نظر وی 
»تاريخ جباری در ايران ديروز«2 را موجب دشواری كار محقق امروزی می شمارد. مطلق 
بودن عبارت »تاريخ جباری در ايران ديروز« معلوم نمی كن��د مراد از آن رژيم طاغوت 
است كه با ايجاد فضای بسته سياس��ی كار محققين تاريخ پژوه امروزی را دشوار كرده 
يا حاكميت فعلی. با توجه به قرائن موجود در كام وی و انتقادش از عدم دسترس��ی به 
صورتجلسات هيئت دولت هويدا پس از گذشت بيست سال از سقوط پهلوی3 و آرشيو 
مطبوعات كتابخانه ها در حال حاضر، به نظر می رسد او با زيركی مرموزانه ای سنگ بنای 
توهين های پی در پی به نظام جمهوری اس��امی را می گذارد. توهين هايی كه در ادامه 
كام اين نويسنده، با زبانی رساتر و بيانی روشن تر، ابراز می گردد؛ آنجا كه او بيم از داغ و 
درفش دولتيان را دليل نابودی يا پنهان كردن اسناد و مدارك عمومی و يادداشت های 
خصوصی می پندارد و در تحليلی كلی و باز هم با بيانی مطلق و همه گير، مدعی می شود 
كه »حكام وقت، خاطره تاريخی و ياد گذش��ته را اغلب بالقوه خطرناك و ضد حكومت 
خويش می دانستند«؛ و در ادامه با كامی كه بوی تعريض صريح از آن به مشام می رسد، 

می گويد: 
هر جبار تازه به دوران رس��يده ای می خواست همه نش��انه های ادوار 

1. احمد اشرف، تاريخچه كوتاه زندگينامه های ايرانی. 
2. عباس ميانی، همان، ص12.

3. همان، ص11.



214
نقد متون، منابع و ديدگاه ها

دوره سوم سال يازدهم شماره 39  بهار 93

گذشته را نيست كند. اين سودای ويرانگری به ساختمان های تاريخی 
محدود نمی شد؛ اسناد و اوراق و دفتر و ديوان را هم در بر می گرفت.1

نكته قابل ماحظه ای كه جريان تاريخ نگاری معاصر را دچار انحرافی س��ترگ كرده، 
شكس��تن مرزهای نگارش علمی و خزي��دن در دامن ادبيات اس��ت؛ ادبياتی كه از نظر 
خواننده، پرجاذبه، پر كشش، گيرا، پر از استعاره، آرايه، كنايه و واگويه های نغز و حتی در 
بسياری از موارد، تخيلی و در نتيجه انباشته از گزاره هايی غير واقعی است. اين است كه 
گرچه با پيوند تاريخ و ادبيات، روايت هايی خواندنی پديد می آيند كه ريشه ای در واقعيت 
هم دارند اما پر واضح است كه چنين نوش��ته هايی را هرگز نمی توان متونی تاريخی به 
حساب آورد چراكه تاريخ با آن حساس��يتی كه در ذهنيت خوانندگان ايجاد می كند و 
موجب قضاوت آنان در مورد پديده ها، تحوالت و شخصيت های واقعی می شود، به شدت 
نيازمند پرهيز از ابهام گويی، كلی گويی، عبارات غير علمی  و غير صريح است؛ چه اينكه 
در غير اين صورت، قلم در هر چرخش��ش پديده ای تازه می آفريند كه هيچ منشأيی در 
خارج از ذهن نويسنده ندارد يا پديده ای وقوع يافته را به گونه ای ديگر- كاريكاتوری، غير 
ملموس، غير از آن گونه كه اتفاق افتاده است- روايت می كند و در نتيجه آن پندارهای 
تخيلی، جامه جزميات علمی را می پوشد و در اثر آن، مشتی سخن های نغز و در عين حال 
غير واقعی در ذهن و ضمير خوانندگان جای واقعيت تاريخی محض را می گيرد! اين رويه 
خطرناك و غير حرفه ای در كتاب عباس ميانی وقتی به خلق يك متناقض نمای مضحك 
تبديل می شود كه نويسنده چنين روايت ادبی كه در آن تنها ايده های ادبی اش را از تاريخ 
گرفته، ژست تاريخ نگاری حرفه ای به خويش می گيرد و داعيه مستند سخن گفتن دارد.

4. توهين به نظام جمهوری اسالمی 
او سپس دشمن ديگر زندگی نامه نويسی را كسوف فردگرايی می داند2 و سپس با طرح 
مسائلی ظاهراً بی ربط به موضوع بحث، با انتقاد از سنت روايی ايرانی ها و عدم رونق كافی 
زندگی نامه نويس��ی در آن، به مقايس��ه رمان و زندگی نامه پرداخته و از آنجا به ضرورت 
پذيرش تكثرگرايی فلسفی می رس��د و آنگاه وارد علوم سياسی ش��ده، به نقد ساختار 
حاكميت و قدرت و نقش آن در عدم ش��كل گيری زندگی نامه نقاد متوجه می شود و از 
آنجا مستقيماً همه اين نقايص در زندگی نامه نويسی را متوجه »مناديان حقيقت مطلق« 
می كند كه »چه متولی اين حقيقت را حزب بدانند، چه شاه، چه غيره! همه خصم تكثير 

1. همان، ص12.
2. همان.
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حقيقت و به طريق اولی دش��من زندگی نامه نقادند.«1 او بدون اينكه توضيح اضافه ای 
در مورد حقيقت مطلق بدهد تنها به كلی گويی در اين موض��وع اكتفا كرده، از كنارش 
می گذرد و طبعاً زمينه اس��تفاده های مغرضانه از اين عبارات��ش را در جهت مخالفت با 
حكومت واليت  فقيه كه نمونه ای مترقی از حاكميت مردم بر مردم است باقی می گذارد؛ 
چراكه برخی از هم كيشان اين نويسنده، خود داعيه دار مخالفت با واليت فقيه بوده، آن 
را نوعی حكومت فردی می شمارند! و اين است كه مادامی كه توضيح اضافه ای از ميانی 
مشاهده نشود، امكان برداشت تعرض وی به حكومت جمهوری اسامی كه اينان از آن 
به اش��تباه به »حكومت واليت فقيه« تعبير می كنند، وجود دارد. او در ادامه عباراتش 
از پيدايش »قديس نامه« در سايه ايمان به حقيقت مطلق سخن به ميان می آورد و آن 
را در مقابل »زندگی نامه نقاد« تصور می كند كه محصول »دموكراس��ی سياسی و تكثر 

سياسی« است.2
خوب است در اين قسمت برای اينكه نگارنده اين سطور به توهم توطئه متهم نشود، در 
اثبات ادعايم كه ميانی را متهم به بيانات تند و زننده عليه انقاب اسامی كرده بودم، 
اشاره ای داشته باشم به عبارت پايانی كتاب كه در آن به نظر عباس ميانی مخالفان رژيم 
شاه- كه عبارت از همان انقابيون باشد- افرادی اغلب جزم انديش و انعطاف ناپذير بودند 
كه در مقابل هويدا بودند و از اين روی خنده آرام هويدا در هنگامه مرگش به معنای لعنت 

فرستادن به تبار سلطنت طلبان و انقابيون تعبير شده است.
هويدا بيشتر عمرش گرفتار چنبری گريزناپذير بود؛ در يك سو مخالفان 
رژيم بودند و اغلب جزم انديش و انعطاف ناپذير می نمودند و در س��وی 
ديگر ش��اهی بود كه در پاييز پدرس��االری اش بيش از پيش خودرأی و 
خودكامه شده بود. انگار هويدا با آن خنده آرامی كه بر چهره اش نقش 

بسته بود می گفت، بر هر دو تبارتان لعنت باد.3
او در اين پايان كوتاه و معنادار، ضمن اينكه قصد تبرئه هويدا از همراهی هميش��گی 
با رژيم ش��اه و حتی ادعای مخالفت او با ش��اه را دارد، انقابيون را نيز در رديف شاه و از 
تبار كسانی كه هويدا گرفتارشان بوده می داند و می خواهد از هويدا شخصيتی خدوم و 
مترقی به نمايش بگذارد؛ نمايشی كه در آن هيچ س��خنی از مفاسد و مظالم مستقيم و 
غير مستقيم دوران سيزده ساله صدارت هويدا به ميان نيامده است. وی در نهايت با زبان 

1. همان، ص13.
2. همان.

3. همان، ص469. 
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حالی مرثيه وار، خنده پايانی هويدا را به معنای لعنت گويی به انقابی ها تفسير می كند!
چگونه ممكن است ميانی با توس��ل به تعابيری معنادار و مطلق گويی های پرتكرار، 
دامنه انتقاداتش را به نظام جمهوری اس��امی هم متوجه كن��د و معتقدان به حقيقت 
مطلق را مانع نگارش زندگی نامه نقاد بنامد ولی در عين حال كتابی چنين گس��تاخانه 
در سايه چنين نظامی مردم ساالر و مترقی، نزديك به بيست بار چاپ شود؟! آيا نگارنده 

معمای هويدا، به سادگی معمای تناقض نمای خويش پی نبرده است! 
5. مشوب نگاری

نكته جالب توجه و پر اهميت در روش تاريخ نگاری ميانی خلط مبحث ها و مشوب و 
مشوش نگاری های پردامنه اوست كه البته منحصر به وی نبوده، شامل تعداد پرشماری 
از تاريخ نگاران معاصر است كه واكاوی ريش��ه های پيدا و پنهان آن، در فهم عميق آثار 
آنان مؤثر و بلكه ضروری می نمايد. به نظر می رسد او با انبوهی از مبانی نوپديد غربی در 
علوم انسانی مواجه است كه در تاريخ، سياست، جامعه شناسی، ادبيات و... وی را احاطه 
كرده اند و او در تحليل همه اين مبانی عاجز مانده و ناگزير با تكيه بر برداش��ت های غير 
تخصصی و صرفاً اديبانه، ب��ه حيطه علوم مختلف دس��تبرد زده، در نگارش اثرش نه به 
آن مبانی علمی پايبند مانده و نه به توفيق تازه ای در برداشت اديبانه از آن علوم دست 
يافته و آنچه از مقدمه نوشتارش فهم می شود، آش قلمكاری از سخنان مشاهير علمی 
غرب از كانت تا فرويد و... است! او به تناسب وضعيت زندگی اش نيك می داند كه تمامی 
مبانی مورد نظرش در اين كتاب با انتقادات ج��دی آن هم در همان محيط های علمی 
غرب مواجه ش��ده اس��ت و حال او كه در اجرای طرح ذهنی اش ناچاراً متمسك به آن 
علوم گشته، چگونه می تواند با اتكا به گزاره هايی غير قطعی و بسيار شكننده، بنای طرح 
زندگی نامه نويس��ی به اصطاح نقادش را بنيان بگذارد، آن هم زندگی نامه نويس��ی در 
جامعه ای كه بيش از يك هزاره از حاكميت اسام در فرهنگ و سبك زندگی آدم هايش 
می گذرد و بيش از حداقل دو دهه- ت��ا هنگامه نگارش كتاب- اين حاكميت فرهنگی و 
فكری اسامی در صحنه سياست نيز عينيت يافته است. آيا از انصاف به دور نيست كه 
يك محقق تاريخ، در نگارش زندگی نامه به اصطاح نقاد از ش��خصيت های مؤثر تاريخ 
معاصر، حتی كلمه ای از مبانی علوم اسامی نداند يا در نوشته اش به آن بی اعتنا بماند؟! 
آيا بدون نگاه تطبيقی در مفاهيم اسامی و غربی از سياست و جامعه شناسی و... می توان 
به نگارش زندگی نامه دقيقی از افراد دس��ت زد؟ اين مسئله حتی در مورد هويدايی كه 
بنيان های عقيدتی اش تا حدود زيادی مخفی است نيز الزم است؛ چراكه در پيوست ها و 
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تصاوير همين كتاب می بينيم كه بسياری از زمينه های مذهبی در مورد خانواده هويدا 
وجود دارد، پس چگونه نگارنده در نگارش كتاب ي��ك طرفه به قاضی رفته و با منطقی 
كامًا متأثر از علوم انس��انی غربی، به تحليل واقعيات تاريخی معاصر ايران و از جمله به 

نگارش زندگی نامه شخصيت های ايرانی می پردازد؟!
آقای ميانی معتقد اس��ت كه با ن��گارش كتاب مفص��ل فعلی توانس��ته حق مطلب 
زندگی هويدا را ادا كند و با اين گفتار وی به نظر می رس��د كه او نوعی تعهد و احساس 
دين نسبت به او داشته باش��د؛ ولی همو در يك س��طر پايين تر، خود را فردی بی طرف 
نس��بت به هويدا معرفی كرده و ادعا می كند در اين كتاب مرادش نه تكذيب و نه تأييد 
هويدا بوده اس��ت و در طی نگارش اين زندگی نامه خواس��ته حقيقت زندگی هويدا را 
بی پروا از پيش داوری های خودش، يا قضاوت های رايج جامعه ايران، يا دلبس��تگی ها و 
دل زدگی های دوستان و دشمنانش، بشناس��د و بازگو كند.1 سخن اينجاست كه اوالً با 
مطالعه دقيق كتاب اين بی طرفی ادعايی نويسنده نسبت به هويدا، نه قابل مشاهده است 
و نه قابل دفاع كه صد البته در ادامه مصاديقی از تطهير هويدا و توجيه رفتارهای ناصحيح 
وی توسط ميانی مورد نقل و نقد قرار می گيرد. و در ثانی، او به اقرار خودش نوع خاصی از 
قضاوت را در ميان مردم ايران يافته كه خواسته در اين كتاب راه ديگری غير از آن بپيمايد 
و سؤال اينجاست كه چگونه و با چه توجيهی قضاوت رايج مردمی كه بيش از سيزده سال 
نخست وزيری هويدا را تجربه كرده و اعمال وی را به عنوان يكی از مسئولين اجرايی تراز 
اول مملكتی مورد مداقه قرار داده اند، نبايد در زندگی نامه هويدا مهم شمرده شود بلكه 
نويسنده با افتخار اعتراف می كند كه نه تنها از كنار اين قضاوت رايج مردمی-كه خود به 
عنوان قرينه ای مهم و تاريخی در نگارش زندگی نامه به اصطاح انتقادی است- می گذرد 

كه بلكه بی پروا از آن دست به قلم می برد.
6. پيرامون منابع كتاب 

نكته جالب توجه ديگری كه آقای ميانی در مورد نگارش اين اثر به آن توجه می دهد، 
استفاده از »اسناد رسمی آرشيوهای دولتی«2 به عنوان مبنای اصلی كار خود است كه با 
عبارات پيش گفته اش در مورد اينكه می خواهد تمام حرف های پيشين را ناديده گرفته 
در ضمن شكاكيت مطلق به نگارش تاريخش دست يازد كه اعتبار همه اسناد و تحليل ها 
را يك جا زير سؤال برده است يا انتقادات جدی وی از وضعيت اسفبار آرشيوهای دولتی 

1. همان، ص13.
2. همان.
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در ايران، يا با وجود تئ��وری توطئه در ايران يا اعتقاد به حقيق��ت مطلق و بيان مانعيت 
آن برای وجود اسناد تاريخی يا زندگی نامه نگاری، در تنافی و بعضاً در تضاد است! اما او 
بدون توجه به شعور خوانندگان، عبارات پيش گفته را به يكباره ناديده گرفته، برای اينكه 
ثابت كند از اسلوب رايج تاريخ نگاری نيز بيگانه نيست و به منظور اينكه اعتبار تخيات 
تاريخی اش به يكباره زير سؤال نرود، به اجبار اثر خود را مبتنی و متكی به اسناد-آن هم 

از نوع دولتی اش- می نماياند!
وی در ادامه می گويد: »هر گاه در موردی، سند معتبری وجود نداشت، يا اسناد مهم 
هنوز علنی نشده بود، به مصاحبه با شخصيت های آن دوران... تكيه كردم«؛1 و در توضيح 
تعداد، طيف مصاحبه شونده ها و نيز طريقه انجام مصاحبات نكات قابل توجهی را بيان 
می دارد. به گفته او، 130 نفر از دوستان و دشمنان، اقوام و همكاران هويدا طرف مصاحبه 
بوده اند كه برخی از آنها از طريق تلفن صورت گرفته است و بسياری ديگر در محل كار يا 
منزل مصاحبه شوندگان. به گفته وی هر كسی كه حرفی درباره هويدا داشته و حاضر به 
مصاحبه شده، سخنانش شنيده شده و به ادعای نگارنده كتاب، هيچ كس صرفاً به لحاظ 

سوابق سياسی اش چه در تثبيت رژيم شاه، چه در مبارزه عليه آن- حذف نشده است! 
آنچه از اين عبارات بر می آيد تاش و پش��تكار ستودنی نويسنده اس��ت كه با صبر و 
حوصله ف��راوان و با وجود مش��كات و محدوديت های احتمالی كه هي��چ تاريخ نگاری 
بی نصيب از آنها نيست، به جمع آوری اطاعات از زبان های مختلف دست زده است اما 
نبايد از نظر دور داشت كه وقتی نويسنده از دشمنان هويدا و انعكاس سخنان ايشان در 
كتابش سخن می گويد، خواننده با اين سؤال اساس��ی مواجه می شود كه آيا به راستی 
در انتخاب افراد مصاحبه شونده كه سخن آنان به عنوان منبع تاريخی مورد استناد قرار 
گرفته، تناسب منطقی بين دشمنان و دوس��تان هويدا رعايت شده است؟ چه تعداد از 
مخالفان واقعی هويدا و به طور مشخص از سران نهضت اس��امی با نويسنده مصاحبه 
كرده اند؟ از آنجا كه مخالفان هويدا بنا به گفته خود نويس��نده طيف وسيعی از افراد با 
گرايشات مختلف را شامل می ش��ده اس��ت، مراد از مخالفين هويدا بيشتر كدام طيف 
بوده اند؟ اينكه افراد به صرف س��وابق سياسی حذف نش��ده اند- كه خود ادعايی است 
كه نياز به اثبات دارد- كار خوبی اس��ت اما آيا نبايد گرايش��ات افراد مصاحبه شونده كه 
مسلماً بيان سخنانشان را به طور طبيعی بر مدار آن گرايشات تنظيم می كنند، به عنوان 
قرينه بيرونی فهم كامشان مورد اشاره نويسنده محترم قرار می گرفت؟ از اين گذشته 

1. همان، ص14.
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همان طور كه در مؤسسات تخصصی تاريخ شفاهی- در ايران و خارج از آن- مرسوم است، 
برای اينكه استناد سخنان افراد تأييد ش��ود حتماً نياز به دليلی محكم است تا انتساب 
سخنان به فرد در صورت لزوم مورد صحت سنجی قرار گيرد كه وجود فايل های صوتی 
و تصويری مصاحبه ها از جمله اين سندهای مكمل محس��وب می شود و آن طور كه از 
سخنان ميانی پيداست، وی در تمام موارد دارای اين نوع اسناد نيست چراكه برخی از 
مصاحبه ها از طريق تلفن انجام شده است و اگر در تمام موارد فايل های مربوطه وجود 
دارد خوب بود كه حتماً در مقدمه، به آن اشاره می شد تا اطمينان عرفی برای مخاطب 

ايجاد گردد.
نويس��نده در ادامه از نامايماتی كه در اثر عدم همكاری هم��كاران و همراهان هويدا 
تحمل كرده سخن به ميان آورده به نقد ضمنی عملكرد برخی از افراد در عين ادعاهای 
پرطمطراق و ش��عارهای متجددانه می پ��ردازد. او به عنوان نمونه از مش��كات فراوان 
مصاحبه با كارگزاران پهلوی سخن می راند يا سودای رجعت به قدرت برخی همكاران 
هويدا را عامل عدم همكاری آنان با نويسنده بيان می دارد يا كسانی را به رغم داعيه مشی 
ليبرالی و تساهل فكری و فرهنگی، ناهمراه با خويش و بلكه مانع فعاليت هايش معرفی 
می كند يا از ش��رط گذاری برخی افراد »بی جرئت« كه می خواس��تند مطالبشان بدون 
ذكر نام بيان شود، سخن می گويد و مدعی می شود كه چون نمی خواسته »هيچ مطلب 
بی مأخذ و هيچ قول دست دومی« به كتاب راه يابد، به همين خاطر از ذكر مطالب جالب 

و گاه تكان دهنده و داستان های راويان بی نام خودداری كرده است.
تأكيد چندباره نويسنده بر مبارز بودن و يا اقًا مخالف بودنش با رژيم شاه مسئله قابل 
توجهی است كه چه بسا به منظور ايجاد اعتبار در جامعه مبارزين و مخالفين پهلوی در 
داخل و بيرون از كشور صورت گيرد ولی طيف شناس��ی همه آنها كه هر يك به بهانه يا 
دليلی دست رد به سينه نويسنده زده اند، خود مسئله قابل توجهی است كه به طيف بندی 
و موضع مندی جريان های مختلف خارج از كشور اشاره می كند و اين تصور تقريباً رايج را 
كه مخالفان و يا حتی منتقدان نظام اسامی  را يكپارچه تصور می كنند، زير سؤال می برد.

نويسنده كه می خواهد با ادامه قلم فرسايی اش، به تدريج خود را به اسلوب های مرسوم 
تاريخ نگاری وابس��ته و متعهد نش��ان دهد، اعتراف دارد كه »خاطره انسان ها فی نفسه 
سخت خطاپذير اس��ت« و نيز اقرار دارد كه »وقتی پای منافع سياسی و حزبی به ميان 
می آيد، وسوسه و امكان خطا هم دوچندان می ش��ود.«1 اين است كه وی برای مصون 

1. همان، ص15.
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ماندن اثرش از در افتادن به ورطه آس��يب هايی اين چنينی، و برخی موانع مشابه مانند 
فاصله بيس��ت تا چهل س��اله از تاريخ وقوع حوادث و نقل آنها، بر آن می شود كه »هيچ 
حرف مهمی را بدون تأييد آن از سوی منبع مستقل دومی« در كتاب نقل نكند. كه البته 
در برخی موارد برای جلوگي��ری از اطناب و يا فوت يكی از منابع و نبود س��ند و مدرك 
معتبری مبنی بر صحت انتساب س��خنان به وی، »چاره ای جز استناد به قول يك نفر« 
نداشته است. او در ادامه مدعی می ش��ود كه در اين موارد از اصلی ساده به نام ثقه بودن 
راوی، پيروی كرده است كه در صورت احراز وثاقت، »قول او را حتی بی آنكه سند و شاهد 
ديگری برايش سراغ كرده باشد، در كتاب نقل كرده است.«1 سؤالی كه در اينجا مطرح 
اس��ت اينكه وقتی به قول ش��خص نگارنده وی با نقل های مختلفی از طيف های متكثر 
مواجه بوده كه ضمن آنكه در تناسب با هويدا مواضع متفاوتی داشته اند، طبعاً تابع اغراض 
و منافع فردی و شخصی مختلف نيز بوده اند، حال چگونه می توان اقوال چنين افرادی 
را به عنوان منبع تاريخی مورد اس��تناد قرار داد؟ و آيا صرف اينكه س��خنی از دو منبع 
مستقل نقل و تأييد شود، در تماميت اعتبارش و قابليت تمسك به آن كافی است؟! اگر 
نگارنده بر مبنای چنين اس��لوبی می خواهد به قول خودش »تاريخ مان را از نو بخواند و 
بس��نجد« يا از »احتياج به نوعی خانه تكانی تاريخی« سخن بگويد -تازه اگر وی همين 
روش را به نحو كامل به اجرا درآورده باشد- راه پيشينيانی را رفته كه خود معتقد است 
»تنها با ذهنی پالوده از رسوبات گذش��ته می توان به گرته ای از حقيقت دست يافت«. 
از اين گذش��ته آيا جمع آوری مجموعه ای از ذهنيت ها و نگارش و معرفی آن به عنوان 
سند تاريخی، خود نوعی صندوقچه رسوبات گذشته شدن نيست؟! آيا نويسنده در اين 
مرحله هم به ش��كاكيت دكارتی اش وفادار می ماند يا به اقناع رسيده و واقعياتی را- آن 
هم تراويده از ذهن و زبان ديگرانی با اين شرح حال كه گفته- می پذيرد؟! مسئله مهم تر 
آنكه ماك وثاقت از نظر نويس��نده چه بوده اس��ت؟ چگونه او از عدم كذب يا تحريف و 
انحراف و عدم كاريكاتوری حرف زدن افراد اطمينان يافته است؟ آيا اين ماك ها مبتنی 
بر فهم شخصی نويسنده بوده است يا تابع قواعد عقايی و عرفی نوعيه است كه برای نوع 
مخاطبان انديشمند همان وثاقت و اعتبار را به وجود می آورد؟ آيا الزم نبود كه در چنين 
موضوع مهمی كه در آن به قول يك راوی و صرفاً به اعتبار وثاقتش نزد نويسنده كتاب 

بسنده شده، نويسنده ماك وثاقت و اعتبار را بيان كند؟ 

1. همان.
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فصل اول؛ پل حسرت 
فصل اول يكی از پرتنش ترين فصل های كتاب است؛ چراكه ميانی، خواننده را ناگهان 
با هويدايی كه چه��ره ای مظلوم و س��تمديده دارد و در بند زندان جمهوری اس��امی 
اس��ت مواجه می كند و اش��ك و آه زيادی از خواننده می گيرد. ميانی در اين فصل، با 
طی مراحلی، هويدا را در جايگاه مظلوميت می نش��اند و حكم قساوت و جادت را برای 

انقابی ها صادر می كند. مطالب مهم فصل اول معمای هويدا به اين ترتيب است: 
1. مظلوم نمايی چهره هويدا 

عباس ميانی در فصل آغازين كتابش، سری زده است به كتابخانه و كتابخوانی هويدا 
و از آنجا يك راست رفته است به زندان جمهوری اسامی در سال 58 و معلوم نيست كه 
به چه دليل يا بهانه ای زندگی پيشين هويدا را فاكتور گرفته است. از اين رو، آغاز ميانی 
را بايد حرفه ای و زيركانه دانست كه خواسته در آغازين سخن قصه اش، حس مطلوبی از 
شخصيت هويدا القا كند و در كنارش ديدگاهی منفی از انقاب و انقابی گری به خواننده 

منتقل نمايد.
طرح مسئله مطالعه دوست بودن هويدا و عاقه مفرط او به علم تاريخ در زمان آزادی اش 
و مطرح كردن اين مس��ئله كه هويدا از تاريخ برای گذر از آب ه��ای پرمخاطره »جهان 
بيزانسی«1 سياست ايران اس��تفاده می كرده يا تاريخ را به عنوان نقشه راه مورد مداقه 
قرار می داده، نمودار كاذبی از شخصيت پيچيده هويداست كه در ضمن آن، خواننده با 
كدهای نه چندان دقيقی از اين شخصيت سياسی مواجه می گردد و با ابهامات و سؤاالت 
پردامنه ای به خواندن اين قصه ميانی از زندگی هويدا ادامه می دهد! تناقض ارزش��ی 
هنرمندانه ميانی وقتی در ذهن مخاطب غير حرفه ای ش��كل خواهد گرفت كه ببيند 
چنين شخصيت فرهيخته ای توسط شاهی كه حاال ديگر تاج و تختش به زوال رفته به 
زندان افتاده، و س��پس اين رويه توس��ط نظام نوپای انقابی ادامه يافته، و شايد در خأل 
اطاع دقيق از پيشينه سياه و عملكرد سراس��ر ظلم و تباهی هويدا، به نوعی هويدا را به 
منزله محكوم بی گناه خواهد يافت؛ اگر او را حق به جانب و مظلوم نداند! نكته ديگر طرح 
كليدواژه »جهان بيزانسی سياست ايران« و پيوند دادن آن با دوران انقاب اسامی است 
كه شايد به گونه ای فرايندی، به دنبال مخابره پيامی منفی در مورد انقاب اسامی است 
كه به دنبال ايجاد يك قرينه س��ازی بی ربط بين انقاب اسامی و رژيم طاغوت صورت 
پذيرفته است. او پروژه مظلوم نمايی را وقتی ادامه می دهد كه از فرار شاه می گويد كه با 

1. همان، ص23.



222
نقد متون، منابع و ديدگاه ها

دوره سوم سال يازدهم شماره 39  بهار 93

اينكه هويدا- اين نوكر وفادار- را در زندان رها كرده، خانواده و حتی سگ مخصوصش را 
هم همراه می برد و از مهلكه می گريزد. اين پروژه وقتی بيشتر تقويت می شود كه نويسنده 
مخاطب را با هويدايی مواجه كند كه به اختيار خويش در هنگامه پيروزی انقاب اسامی 
در ايران- و در زندان- مانده و خود را مثًا تس��ليم نيروهای انقاب كرده است. ميانی 
البته »رهايی از مخاطرات بالقوه« را دلي��ل عدم فرار هويدا معرفی می كند و تا حدودی 
بر ابهام علت عدم فرار هويدا می افزايد و اصل اختياری ب��ودن بقای وی در ايران بعد از 

انقاب را مطرح می كند.1 
عباس ميانی در ادامه با اشاره به گرايش شديد هويدا به مطالعه در ايام حبس، به وجود 
قرآنی طاكوب به عنوان تنها كتابی كه در كنار تشك سلولش بوده اشاره می كند و در 
ادامه با لحنی طعنه آميز به اين كتاب مق��دس، بيان می دارد كه هويدا »قرآن را نه برای 
ارشاد معنوی و سلوك روحی كه برای تدارك دفاعيات خود در دادگاه« به كنار خويش 
گذاشته است! اين طعنه از آن جهت دردناك می نمايد كه هويدايی كه بيشتر عمرش را 
در جهت بی احترامی عملی به فرامين قرآن گذرانده، راه شاه را رفته، می خواهد با تمسك 
به ظاهر چند آيه شريفه، بر تمام گذشته س��ياه خويش سرپوش گذارده، برای محكمه 
اسامی، دفاعيات قرآنی بنويسد! و حال كه دفاعياتش در محكمه اسامی پذيرفته نشده، 
نويسنده به خود جرئت می دهد كه اصل اسامی بودن محاكم در حكومت اسامی را زير 
سؤال برده، گمان هويدا به محاكمه بر طبق موازين اسامی را گمانی خام معرفی كند. 

گمانی كه سر در آخور فريب و نيرنگ داشت! 
ميانی در كنار اين طعنه های خوش لعاب��ش توضيح نمی دهد كه هويدا به چه جرمی 
محاكمه شده و با چه مضامينی به دفاع از خويش پرداخته است كه حال نويسنده شبهه 
مظلوميت وی را به انحاء مختلف القا می كند! وی همچنين توضيح نمی دهد كه كدامين 
محكمه را می ش��ود در زير آس��مان اين جهان يافت كه داعيه پايبندی به اصول اوليه 
قضاوت بر مبنای اصول انسانی- و نه حتی اس��امی- داشته باشد و در عين حال بتواند 
كسی مانند هويدا كه تشت رسوايی اش سال هاست از بام افتاده و در دفتر تاريخ، سطور 
قطوری متوجه جنايات او و امثال اوس��ت، را تبرئه كند! آيا علنی بودن محاكمه در يك 
محكمه اس��امی بر طبق موازين دقيق دينی و دفاعيات قرآنی می تواند حتی احتمال 

ضعيفی از تبرئه فردی مانند هويدا را به ذهن متبادر سازد؟!

1. همان، ص24. 
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2. تطهير شخصيت های مورد عالقه
در ادامه عباس ميانی برای اينكه رش��ته نسبی هويدا را به مس��جد و منبر و تقدس 
گره زده باشد، از مسجد سپهساالر يا همان مسجد شاه- كه به نوعی مسجد حكومتی و 
سلطنتی محسوب می شد و از اين رو همه منتسبين به آن با بدبينی از طرف متدينين 
و علما ديده می شدند- با تجليل فراوان س��خن به ميان می آورد و بيان می دارد كه اين 
مسجد از موقوفات سپهس��االر، دايی مادر هويدا، يعنی افسرالملوك بوده است و از اين 
رو، مادر هويدا به عنوان يكی از متوليان اين موقوفه، ماهانه حدود صد تومان از عايدات 
مس��جد دريافت می كرده است. گذش��ته از قداست س��ازی ميانی برای هويدا، سخن 
اينجاست كه اگر مسجد توسط جد مادری وی وقف شده بود، به چه منظور اين حقوق 

ماهيانه كه از موقوفات اين مسجد بود به مادر هويدا اختصاص داشت؟!
كتاب عباس ميانی پر اس��ت از كنايه ه��ای معنادار و مرموزانه و تصويرس��ازی های 
تخيلی كه در پی ايجاد تصوير ذهنی مورد قبول نويسنده به مخاطب است؛ هر چند اين 
تصوير كلی، كمترين ارتباط را با واقعيت و حقيقت داشته باشد. او در يكی ديگر از اين 
تصويرسازی هايش در صفحه 27 كتاب، دستگيری ايادی رژيم شاه توسط مردم انقابی 
و زندانی كردن آنها در مدرسه رفاه- محل اقامت امام بعد از بازگشت به ايران- را به منزله 
تقديم پيشكش و هديه به س��ران انقاب توصيف كرده است. اين عمل مردم انقابی را 
به تقديم پيش كشی هدايا توس��ط رعايا به پادشاهان ايران باس��تان مانند كرده است! 
تصويرس��ازی غلط و جهت داری كه در عين بی انصافی و با حقد و كينه تمام نسبت به 
راهبران معنوی نهضت اسامی صورت گرفته است كه اينان- كه پرچمدار مقابله با ظلم 
دامنه دار رژيم شاهنشاهی بوده اند- را در مقام مقايسه با پادشاهان ظالم ايران باستان قرار 
داده و مردم مظلوم ايران را كه سال ها خون عزيزان شان توسط همين ايادی خون آشام 
شاه مكيده شده، را به رعايای ايرانی مانند كرده است! بديهی است اين قرينه سازی های 
داستانی، كه به هيچ وجه در تاريخ نگاری پس��نديده نيست، منجر به القای تلقی غلط از 
تاريخ می شود و به نظر می رسد نويسنده با به كارگيری اين تكنيك های ادبی، به دنبال 

تحريف واقعيت ها و ايجاد نوعی تنفر از رهبران انقاب اسامی  است.
3. طرح ادعاهای بدون دليل 

ميانی در كتابش ادعا می كند كه »هفت تيری كه در قتل منصور به كار رفت توس��ط 
هاشمی رفسنجانی تأمين و تدارك ديده شده بود.«1 او برای اين مسئله به كتاب دوران 

1. همان، ص26.
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مبارزه نوش��ته هاشمی رفس��نجانی صفحه 33 ارجاع داده اس��ت. ولی وقتی به همين 
صفحه از كتاب دوران مبارزه رجوع می كنيم می بينيم كه در آنجا مطالبی راجع به قتل 
منصور نوشته شده ولی هاشمی هيچ نقشی در آن نداشته است و درباره چنين ادعايی 
كه هفت تيری كه در قتل منصور به كار رفته را هاش��می تدارك كرده باشد اصًا حرفی 
به ميان نيامده است.1 عاوه بر اينكه دفتر هاش��می رفسنجانی در قالب نامه ای به ناشر 

معمای هويدا، اين مسئله را تكذيب كرده است.2
ميانی در نقد كتاب زندگی و خاطرات اميرعباس هويدا، نوش��ته اسكندر دلدوم، اين 
كتاب را حاوی »گزارشی بسيار منفی و بدبينانه از زندگی هويدا« دانسته كه »آميزه ای 
از شايعات و كنايه با گزيده ای از خاطرات انتشاريافته هويداست«؛3 و آنگاه ميانی كتاب 
مذكور را »تخريب كننده و سراسر غير قابل اعتماد« ناميده و در آخر در كمال بی انصافی 
علمی، از اين كه كتاب به چاپ چهارم رسيده اس��ت، مصادره به مطلوب كرده و چنين 
عنوان كرده كه اين مسئله حاكی از كنجكاوی رو به تزايد نسبت به زندگی هويداست. 

همان طور كه پيداست، لحن غير علمی و بی انصافانه ميانی در نقد كسی كه پيش از 
وی به نگارش زندگی نامه مس��تند از هويدا پرداخته، نشان از مشی غير علمی او در نقد 
مخالف خويش و همچنين خوی جهت گيرانه و تطهيرگرايانه او نسبت به شخصيت های 
مورد عاقه خويش از جمله هويدا دارد. اين در حالی اس��ت كه او در س��طور و صفحات 
اوليه كتابش خود را از هر گونه جهت گيری و دخالت عايق و سايق شخصی در نگارش 
كتاب مبرا دانسته است. وقتی كس��ی مثل ميانی نسبت به كتابی چنين موضعی دارد 
بدون اينكه مستندی ارايه كند، چه انتظاری می توان داشت كه كاری علمی و مستند و 

محققانه ارايه كرده باشد؟!
ميانی در فراز ديگری از كتابش مدعی می ش��ود كه هويدا در س��ال 44 و در دوران 
صدارتش به مرحوم س��يد احمد خمينی كمك كرده تا پاسپورت بگيرد و به پدرش در 
تبعيد بپيوندد!4 كه او برای اين مدعای خود هيچ س��ندی ارايه نمی كند و حتی به طور 
واضح معلوم نيست كه از چه كسی اين مطلب را نقل كرده است. بديهی است فرزند كسی 
كه اين همه دش��واری به خود راه داده تا با سلسله منحوس ش��اه و ايادی اش- از جمله 

1. علی اكبر هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه، زير نظر محسن هاشمی، تهران، دفتر نشر معارف انقاب، 1376، 
ج1، ص33-34. 

2. عباس ميانی، همان، ص473.
3. همان، ص472.
4. همان، ص29.
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هويدا- مبارزه كند و در اين راه به اندازه سر س��وزنی هم كوتاه نيامده است، چگونه در 
مسئله ای مانند ديدار پدر، به كسی چون هويدا متوسل می شود برای گرفتن پاسپورت؛ 
يا حتی چگونه ممكن اس��ت واس��طه گری و كمك چنين فردی را قبول كند؟! واقعيت 
اين است كه رژيم شاه و دولت هويدا به شادروان سيد احمد خمينی پاسپورت نداد و آن 
مرحوم ناگزير شد از راه مخفی از ايران خارج شود و به ماقات پدر در نجف برود و آنگاه 
كه از اين سفر به ايران بازگشت به اتهام خروج و ورود غير قانونی دستگير و بازداشت شد 

و برخی از روزنامه ها نيز دستگيری و بازداشت او را بازتاب دادند. 
بايد گفت اين مطلب از خاف گويی های واضحی است كه اسناد متقن فراوانی آن را رد 
می كند؛ طبق اسناد محرمانه ساواك- كه عباس ميانی به رغم ادعايش مبنی بر مطالعه 
همه اسناد موجود، حتماً آن را نديده يا نخواسته ببيند- پس از انتقال امام خمينی)ره( 
از تركيه به عراق و تصميم خانواده ايش��ان به منظور سفر به عراق در آبان ماه1344ش، 
ساواك به بهانه اينكه سيد احمد مشمول نظام وظيفه اس��ت، در مورد صدور گذرنامه 
برای ايشان اشكال تراشی كرد.1 در سند شماره20/17686الف به تاريخ 44/8/18 آمده 
است؛ مشاراليه مشمول ديپلمه اس��ت و به همين جهت صدور گذرنامه عراق برای وی 
خالی از اشكال نمی باشد... ضمناً محتمل است كه از طريق غير مجاز به عراق مسافرت 
نمايد؛ كه همين اتفاق هم می افتد و مرحوم سيد احمد در اين سال به صورت مخفيانه 

به عراق می رود.
در 8تير1346س��يد احمد خمينی به دليل خروج غير قانونی بازداشت شد كه بعد از 
مدت كوتاهی در 46/5/24 آزاد شد. در اسناد ساواك با اشاره به اين مطلب گفته شده كه 
ايشان قبًا نيز به عراق رفته بود و دستور داده می شود كه چنانچه وی قصد خروج غير 
مجاز داشت، جلوگيری شود.2 عاوه بر اسناد مذكور، اسناد ديگری نه تنها كذب بودن 
ادعای ميانی را نش��ان می دهد بلكه صحت اطاعات تاريخی كتاب وی را مورد ترديد 

قرار می دهد: 

1. سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد به روايت ساواك، ج15، ص350. 
2. همان، 316/45766-46/8/18، ص351. 
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خبر مذكور در تاريخ 1346/5/23 در روزنامه كيهان و اطاعات منتشر گرديد و در آن 
اشاره شده است كه س��يد احمد خمينی دو بار به طور قاچاق از مرز ايران به عراق رفته 
است. اگر ادعای ميانی درست باشد و هويدا برای ايشان پاسپورت درست كرده است، 
چگونه ايشان به جرم خروج غير قانونی و بدون پاس��پورت در عراق بازداشت می شود؟ 
س��اواك در دو گزارش ديگر به خروج بدون پاسپورت مرحوم سيد احمد خمينی اشاره 

می كند: 
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اسناد موجود بدون هيچ شبهه ای تاريخ سازی ها و افسانه سرايی های عباس ميانی در 
مورد هويدا و خدمات وی را برما می سازد. در كنار اين اسناد، نامه مرحوم آيت اهلل سيد 
محس��ن حكيم در مورد آزادی فرزند امام از زندان رژيم بعث به جرم ورود غير قانونی و 
بدون پاسپورت به عراق ترديدی در جعلی بودن ادعاهای عباس ميانی مبنی بر كمك 
هويدا برای گرفتن پاس��پورت جهت فرزند امام و پيوس��تن وی به پ��در در تبعيد باقی 

نمی گذارد. 
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البته مشخص است كه چرا عباس ميانی و امثال وی چنين جعلياتی را به نام تاريخ به 
خورد مردم می دهند. وی در اين دروغ بافی ها و مظلوم نمايی ها عاوه بر تطهير كارگزاران 
فاسد و بی رحم رژيم پهلوی -كه خانواده وی نيز بخشی از اين كارگزاران هستند- نه تنها 
در پی تطهير خانواده خود می باشد بلكه اين گونه القا می كند كه امام خمينی و پيروان او 
به رغم خدماتی كه هويدا به آنها ارايه داده است به وی رحم نكردند؛ تا از اين طريق با يك 
تير دو نشان زده باشد؛ هم كارگزاران رژيم پهلوی و عنصری مثل هويداها و شادمان ها 
)دايی های عباس ميانی در ساختار اليگارشی رژيم پهلوی( را تطهير نمايد و هم چهره ای 

خون ريز و بی رحم و فاقد اخاق از انقابيون به نمايش گذارد.
اما در مورد مسئله قاچاق هويدا، ميانی بسيار هنرمندانه سعی مذبوحانه ای در تطهير 
وی داشته است. اين رويه وی در صورتی كه به درستی واكاوی گردد، می تواند سرآغازی 
بر اطاع از سيره تاريخ نگاری افراد مشكوك باشد؛ افرادی كه به طرز عجيبی با كتمان 
بخشی از حقايق يا تحريف بخش های ديگر-كه در موضوع خاص فعلی، از موارد واضح 

هم است- در پی انحراف تاريخ و نگارش جهت دار آن هستند. 
ميانی در فصل های »زائر پاريس« به طور اش��اره وار و در فصل »بازگشت به پاريس« 
به طور تفصيلی ب��ه موضوع قاچاق ارز و طا توس��ط هويدا و منصور و نيز دس��تگيری 
ايشان در سال 1325، وارد شده و با انبوهی از اتهام زنی های بی سند به اصحاب رسانه، 
سياستمداران وقت و تاريخ نگاران بی غرض، و با تمسك به احتماالت فرضی كه منشأيی 
غير از تخيات ايشان ندارد و از همه مهم تر اتكا به اسناد وزارت خارجه فرانسه كه فقط 
وی موفق به مشاهده آنها شده و به قول خودش اجازه عكس برداری از آنها هم نداشته، 

سعی در تبرئه هويدا از اين اتهام آشكار دارد. 
او اين فرضيه را مطرح می كند كه در آن جريانی از ايرانی ها را در اين داستان مقصر جلوه 
می دهد كه خواسته اند از سرداری و همراهانش انتقام بگيرند و اين است كه اولين مقاله 
در اين موضوع را به روزنامه حزب مردم- ارگان مظفر بقايی- منتسب می كند و اين در 
حالی است كه در همان تاريخی كه ميانی ادعا دارد بقايی به شايعه سازی عليه هويدا 
پرداخته تا ضمن تسويه حساب سياسی، برای كمونيست ها خوش رقصی كند، روزنامه 
كيهان نيز به اين موضوع پرداخته است و اين است كه فرضيه ميانی در همين ابتدای 
كار به مشكل برمی خورد. ميانی همچنين روزنامه های ايرانی را به مزدور بودن متهم 
می كند كه از افراد پول می گرفتند تا از ذكر نام آنها خودداری كنند و اين در حالی است 
كه اگر اين فرض هم صحيح باشد، آيا به راستی هويدا آدم اهل بند و بست پارتی نبوده 
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است؟ اگر اين طور است، س��ير پيش��رفت وی كه از توصيه صبح ازل به دوستان ايرانی 
شروع می شود و در حمايت س��رداری )دايی اش( و ش��وهرخاله اش در فرانسه و آلمان 
تكميل می گردد و در ارتباط نزديك با عبداهلل انتظام به تركيه و آلمان و انواع مسئوليت ها 
در ايران كشيده می شود، چگونه قابل توجيه اس��ت؟! ميانی بهتر از هر كسی می داند 
كه اگر با اين مسائل می شد از اتهام هويدا پرده پوش��ی كرد اينها چندين برابر بيشتر از 
ديگران می پرداختند تا اين لكه ابر س��ياه در افق اشتهارشان، ناپيدا گردد و تا آخر عمر 

دامنگيرشان نشود!
از اين گذشته، وقتی هويدا در زمان نخس��ت وزيری به فرانسه سفر می كند، نشريات 
فرانسوی نيز اين مسئله را تصريح می كنند كه بايد از ايشان پرسيد، به راستی آيا مناط 
مورد استدالل شما- شايعه سازی و تسويه حساب ش��خصی و نيز مزدور بودن نشريات 

ايرانی- در مورد نشريات فرانسوی نيز قابل استفاده است؟ 
دليل ديگر بر رد ادع��ا و فرضيه موهوم ميانی اينكه بر طبق اس��ناد موجود، هويدا از 
كسانی است كه ارتباط گرمی با روشنفكران چپ داشته و به قول برخی- كه ميانی هم 
به آن اذعان دارد- يك روشنفكر چپ گرای غير قابل اصاح خوانده می شده است. اين را 
بايد به ارتباط خاص وی با...- مسئول حزب توده ايران- اضافه كرد كه به قلم كيانوری 

به آن اشاره رفته است. 
پس اگر چپ ها هم توطئه ای در سر داش��ته اند، قطعاً بايد هويدا از اين قاعده مستثنا 

می شد! 
ميانی با توسل به عبارات عوام پسند، در پی ارايه شخصيتی مخالف دوست و هميار با 
نوع مردم، از هويداست و مدعی می شود كه هويدا كمك های بسياری حتی به مخالفان 
حكومت كرده و در جايی ديگر از قول فريدون هويدا نقل می كند كه وی »ساالنه حدود 
11 ميليون دالر« از بودج��ه محرمانه دولت را تنها به يك بخ��ش از مخالفين پرداخته 
بود!1 سؤال اساسی اينجاست كه بر فرض صحت چنين مدعای دور از ذهنی، اين كمك 
شامل چه گروه ها و سازمان ها و سهم كدام بخش از مخالفين شده است؟ و ديگر اينكه 
هويدا كه خود در حوالی رأس هرم قدرت بود، به چه منظور اين اندازه از بودجه دولتی را 
صرف مخالفانی می كرد كه حتماً انديشه نابودی رژيم را در سر داشتند؟ يا بايد سناريوی 
ديگری را فرض كرد ك��ه در آن، همين كمك ها هم به منظور ايج��اد رانت و باندی تازه 
برای استحكام قدرت رژيم و شخص هويدا باشد و آن طيف های به اصطاح مخالف كه 

1. همان، ص29-30. 
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شايسته چنين كمك هايی بوده اند، می بايست همان طرفداران نظريه دعوای زرگری با 
رژيم باشند كه در واقع به منظور جلوگيری از حركت های اصيل انقابی و به نحوی در 

جهت بقای شاه و سلطنت به شيوه پارلمانتاريستی انتقاد می كردند!
نگاه باندی هويدا به اين گونه حاتم بخشی ها از بيت المال وقتی روشن می شود كه عباس 
ميانی- كه خود را ظاهراً متعهد به تطهير هويدا می داند- چندين بار به انتظار قلبی هويدا 
به كمك مخالفان در قبال كمك های پيشين اش��اره می كند و اين دستگيری و نجات 
را- به دليل آن كمك های مبهم و غير مستند- به نحوی حق هويدا می داند! و همچنين 
آمادگی هويدا برای كمك به ديگران را به عنوان يكی از رازهای بقای هويدا می شمارد. 
گفتنی اينكه هويدا و مدافع وفادارش ميانی، مناسبات در نظام اسامی و پايبندی به 
فرامين عادالنه اسام ناب را با رويه های فاسد درباری اشتباه گرفته، از انقابيون مسلمان، 
انتظار بند و بست با فاجر و فاسدی چون هويدا را داشته اند! و حال كه راهبران انقاب به 
اين زياده خواهی های وقيحانه تن نداده اند، ميانی و امثال او حكومت اسامی را متهم 

به بی انصافی كرده، خود را در مقام ناسزاگويی به آن می بينند! 
4. كشف ارتباط وثيق بنی صدر و هويدا 

اش��اره به رابطه وثيق بنی صدر و هويدا از نكات قابل تأمل كتاب اس��ت. آنچنان كه به 
قول بنی صدر، هويدا با آنكه دين نداش��ته ولی آدم شريفی بوده، و برای رهايی دوستان 
بنی صدر به او كمك می كرده، و كم كم از هويدا خوشش آمده؛ به گونه ای كه هويدا تنها 
كس��ی از رژيم پهلوی بوده كه در هنگام خروج از كش��ور برای خداحافظی به ديدارش 
می رفته است.1 مس��ئله رابطه وثيق بنی صدر كه آن  وقت ها به عنوان چهره ای مخالف 
رژيم پهلوی شناخته می شده با هويدا كه از استوانه های سلطنت فاسد پهلوی بوده است، 
بسيار معنادار و درخور توجه است. به راس��تی چه چيزی می تواند بين يك مبارز و بين 
يك كارگزار رژيم ديكتاتوری به اين اندازه پيوند ايجاد كند؟! شايد منظور از مخالفينی 
كه كمك های آنچنانی فوق الذكر را از هويدا دريافت می كرده اند نيز كسانی مثل بنی صدر 
بوده باش��ند؛ اما با چه نيتی و برای انجام چه خدمتی؟ نكته ديگر اينكه كس��انی كه به 
هر نوعی ناخالصی داش��ته باشند، سرآخر با هم كيشان واقعی ش��ان همراه و هم عاقبت 
می گردند و بنی صدر و هويدا نيز از اين قبيل اند. با آنكه بنی صدر خود را با مهارت تمام 
در صف��وف انقابيون جا داده بود و همزمان در ميان س��ران رژيم س��ابق نيز ارتباطات 
وثيقی داشت، اما سرانجام تشت رسوايی اش از بام افتاد و به دامان همين به قول خودش 

1. همان، ص29.
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بی دين ها لغزيد و نفاقش را آشكار كرد. 
5. توهين به امام خمينی)ره( 

عباس ميانی در بيانی ماهرانه به حريم امام نيز وارد ش��ده، در پی زير سؤال بردن آن 
مرد خدا بر می آيد. او بيان می دارد كه امام خمينی)ره( با فرستادن سيد احمد و بنی صدر 
به عنوان دلداری به زندانيان، به آنان گفته بودند كه »...از اين پس با شما به عدالت رفتار 
خواهد شد. آسوده باشيد كه بر طبق موازين اس��ام محاكمه خواهيد شد«؛ و آنگاه دو 
صفحه بعد، پس از اينكه زندانيان مدرس��ه رفاه- يعنی همان سردمداران جنايت پيشه 
رژيم سابق- اعدام می شوند، كلمات تسكين بخش امام را »زودگذر و ناپايدار« می خواند 
و اين اعدام ها و درج تصاوير اعداميان در روزنامه ها را نمودی از »قهر انقابی« می شمارد. 
غافل از اينكه فحوای كام امام نه عفو و بخشش خيانت كاران خطرناكی چون نصيری، 
ناجی، رحيمی و خس��روداد، بلكه اجرای عدالت در مورد اينان ب��ود و محاكمه بر طبق 
موازين اس��امی كه آن هم به معنای عدم اعدام نيست و مس��لم است كه اين جماعت 
خونخوار كه مستقيم يا غير مس��تقيم در ريختن خون بسياری از مردم مظلوم شراكت 
داش��ته اند، قابليت رهايی ندارند و لذا ج��ای خرده گيری بر امام عزيز -كه با دش��من 
خونخوارش نيز انس��انی رفتار می كند- نمی ماند؛ يا جای متناقض جل��وه دادن يا غير 
عملی جلوه دادن سخنان ايشان نيست بلكه اين سخن- اگر به صداقت واسطه نقل كه 
بنی صدر باشد، اعتماد كنيم- ريشه در سيره علوی دارد كه ساعتی قبل از اعدام قاتلش 
ابن ملجم هم نهايت مهربانی و جوانمردی را با وی داشت و اين نه به معنای آن است كه به 
جرم مجرم رسيدگی نشود بلكه به اين معناست كه در اسام مجرمانی با اين سوءسابقه 

نيز از حقوق انسانی برخوردارند. 
ميان��ی در ادامه بحث های جهت دارش، ب��ر دامن لك دار بنی ص��در هم رنگ تطهير 
می پاشد و مدعی می شود كه بنی صدر با لحنی تند به اعدام های سران رژيم شاه اعتراض 
كرده اس��ت و آنگاه با خواندن مرثيه ای بلندباال در رثای بنی صدر خائن، وی را مظلوم و 
غربت گير جلوه می دهد! انگار بهتر آن اس��ت كه ميانی به جای تاريخ نگاری به پيش��ه 
نمايش نامه نويس��ی روی آورد؛ هر چند كه اين نوش��ته های ادبی اش، همه عناصر يك 

داستان يا نمايش نامه نمادين و غير واقعی را دارد. 
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استراتژي امنيتي بگين و سياست خارجي اسرایيل 
نسبت به كشورهاي پيرامون 

هادي رستمي مراد1
مقدمه

استراتژي اس��راييل در طول چند دهه اخير در رهيافت تأمين امنيت براي اين رژيم 
خاصه شده است. اين رهيافت به عنوان اصلي خدشه ناپذير در تمامي كابينه هاي روي 
كار آمده در اس��راييل مورد مداقه دولت مردان اين رژيم بوده است. اگرچه نوسانات در 
عرصه هاي سياس��ي )به دليل تغيير مكرر دولت ها( موجب فراز و نشيب اين موضوع در 
مقاطع مختلف گرديده، لكن هيچ گاه اين اصل از اولوي��ت اصلي و برنامه هاي اين رژيم 
خارج نشده است. در واقع تأمين امنيت براي اس��راييل با توجه به مرزهاي ناامن در تار 
و پود جامعه اسراييلي تنيده اس��ت و هر فرد يا جرياني كه هدايت سكان اين رژيم را در 

اختيار گرفته الجرم موظف به اجرايي نمودن اصل مورد اشاره بوده است. 
با توجه به رهيافت فوق، رفتار سياس��ت خارجي اس��راييل در خصوص كش��ورهاي 
پيراموني از ابتداي تأسيس)1948( با هدف هژموني بر همسايگان در حوزه امنيت ملي 
طراحي شده است. اگرچه سياست موصوف در ادوار مختلف حاكميت دو حزب كارگر 

1. كارشناس ارشد مطالعات منطقه اي 



238
انقاب اسامي و مسئله فلسطين

دوره سوم سال يازدهم شماره 39  بهار 93

و ليكود )دو جريان اصلي و تأثيرگذار حزبي( دچار 
فراز و نشيب گرديده ولي هيچ گاه از اولويت اصلي 
تصميم گيران اين رژيم خارج نش��ده است. اتخاذ 
اين رويكرد از تفكر دولت مردان اسراييلي كه عمدتاً 
داراي خاستگاه نظامي بوده اند، نشأت گرفته است. 

وجود متغيرهايي، تسريع كننده اين روند بوده است:
نداشتن عمق استراتژيك، تهديد دائمي از سوي همسايگان، نداشتن 
مشروعيت در منطقه از جمله اين موارد مي باشد. وضعيت ژئواستراتژيك 
اس��راييل به ويژه نداش��تن عمق راهبردي حتي توانايي هاي تاكتيكي 
دشمن را به تهديدي راهبردي تبديل مي كند و به دشمن امكان مي دهد 
كه اقدام مورد نظر خود را عليه اسراييل انجام دهد. بنابراين اسراييل بايد 
توانمندي هاي عملياتي و نظامي دشمن را هدف قرار دهد و يا دست كم 

فرصت هاي اقدام عليه خود را محدود سازد.1
اين روند سبب گرديده تا تأمين امنيت و رفع تهديدات متصوره در اين حوزه، دغدغه 
اصلي دولت مردان اسراييلي را از ابتداي تشكيل اين رژيم تشكيل دهد. مي توان گفت حل 
اين مشكل تنها از يك طريق امكان پذير مي باشد و آن باال بردن توان نظامي از يك سو و 

جلوگيري از ارتقای توان نظامي كشورهاي پيراموني از سوی ديگر بوده است. 
در واقع بايد گفت توجه به برتري جويي نظامي ناشي از اصل اقدام به حمله بازدارنده به 
محض احساس خطر و همچنين اصل انتقال جنگ به عمق سرزمين دشمن استوار است. 

مي توان اهداف استراتژي اسراييل در اين زمينه را در چند مورد ذيل جست وجو نمود:
- اصل غافلگيري

- انتقال جنگ به داخل سرزمين دشمن
- اصل ابتكار عمل

- اس��تراتژي تهاجم غير مس��تقيم: اين اصل بر عمليات نفوذي و دور زدن دشمن از 
يك سو يا تهاجم از پش��ت س��ر، تأكيد ورزيده و در درجه اول تضعيف روحيه دشمن را 

مدنظر دارد.2

1. رون تيرا، جنگ هاي آينده اسراييل؛ تهديدها و چالش هاي نظامي- امنيتي، ترجمه محمدرضا بلوردي، تهران، 
انديشه سازان نور،1390، ص45. 

2. ربابعه اسماعيل غازي، استراتژي اسراييل 1967-1948، ترجمه محمدرضا فاطمي، تهران، سفير، 1368، 
ص217-218. 

اسرایيل بر اساس استراتژي 
بگين در هيچ برهه تاریخي 
حاضر به پذیرش قدرت نظامي 
برتر از سوي كشورهاي منطقه 

نبوده است
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اين مقوله در رفتار و گفتار مقامات صهيونيستي به خوبي عيان مي باشد. در اين رابطه 
يكي از مقامات اسراييلي عنوان مي دارد:

بقاي اسراييل به  طور جدي ناشي از شكاف تكنولوژيك بين اين رژيم و 
همسايگان اوست. براي آنكه بتوانيم حيات خويش را در آينده تضمين 

كنيم نبايد اجازه دهيم كه اين شكاف ذره اي كاهش يابد.1
با بيان مقدمه فوق و در نظر گرفتن سياست تهاجمي اسراييل در خصوص كشورهاي 
پيراموني اش، اين سؤال مطرح است كه چرا اسراييل در برخورد با كشورهاي پيراموني 
كه به دنبال افزايش ت��وان بازدارندگي دفاعي از روش هاي مختل��ف به ويژه توان اتمي 

مي باشند، روشي خصمانه را در پيش گرفته است؟
فرضيه اي كه در پاسخ به اين س��ؤال مي توان مطرح كرد اين است: اسراييل بر اساس 
اس��تراتژي بگين در هيچ برهه تاريخي حاض��ر به پذيرش قدرت نظامي برتر از س��وي 

كشورهاي منطقه نبوده است. 
با توجه به فرضيه مطرح شده، ساختار مقاله حاضر مشتمل بر چند بخش مي باشد. در 
ابتدا به تبيين استراتژي بگين پرداخته مي شود و در ادامه جهت انطباق اين استراتژي در 
عرصه اجرا به بيان مصاديق موردي شامل كشورهاي مصر، سوريه، عراق و ايران خواهيم 

پرداخت و در پايان از مباحث مطروحه نتيجه گيري خواهد شد. 

استراتژي بگين 
در بررسي كابينه هاي تشكيل شده در رژيم صهيونيستي يك امر مشترك و محسوس 
در همه آنها به چش��م مي خورد و آن تاش براي تأمين امنيت اي��ن رژيم به هر بهايي 
مي باشد. از آنجا كه رژيم صهيونيستي از طريق اشغال سرزمين فلسطين توسط يهوديان 
و مساعدت قدرت هاي خارجي ش��كل گرفته اس��ت و به عبارت ديگر از آنجا كه دولت 
اسراييل يك دولت جعلي و تقلبي مي باشد كه توس��ط ابرقدرت ها به  ويژه امپرياليسم 
غرب تأسيس گرديد، لذا داراي يك سياس��ت خارجي تا حدي استثنايي مي باشد. در 
درجه اول در هم تنيدگي سياست خارجي و سياس��ت دفاعي آن قابل توجه بود. بدين 
معنا كه تأمين امنيت و بقاي دولت اين كشور براي آن در درجه اول اولويت هاي سياست 
خارجي آن قرار داش��ت. مي توان گفت تقريباً تا س��ال 1967 تمام جنبه هاي سياست 

1. همان، ص145. 
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خارجي اس��راييل تحت تأثير نگراني هاي امنيتي 
اين كشور بود.1

در خصوص دولت هاي تشكيل شده در اسراييل 
يكي از ادواري كه آن را با دوره ه��اي قبل متمايز 
مي س��ازد دوران نخس��ت وزيري مناخي��م بگين 
مي باش��د. چنانچه روند تحوالت قبل از روي كار 
آمدن بگين به عنوان نخس��ت وزير اس��راييل را مدنظر قرار دهيم مشخص خواهد شد 
اسراييل دوره اي متاطم و ناآرام را پشت سر گذاشته است كه آخرين آن پيش از روي 
كار آمدن بگين، تجربه تلخ جنگ 1973 مي باشد. جنگي كه اسراييل به دليل غافلگيري 
و ناديده انگاشتن اصل بازدارندگي دچار لطمات زيادي گرديد. غافل گيري اسراييل در 
جنگ 1973 از جانب مصر و سوريه يك شكست بزرگ براي جامعه اطاعاتي اسراييل به  
شمار مي رفت. با توجه به اين تجربه، اسراييل ديگر حاضر به پذيرش هيچ گونه ريسكي 
در اين خصوص نبود. متعاقب اين امر اس��ت كه ش��خصيتي همچون بگين وارد عرصه 

سياسي اسراييل مي گردد. 
اعتبار قاطعيت اسراييل در به كارگيري قدرت نظامي به طور فزاينده اي پس از به قدرت 
رس��يدن بگين افزايش يافت. تصوير رژيم تندروي بگين در خ��ارج از مرزها به وضوح 
بازدارندگي اس��راييل را باال برد. در زمان حكومت بگين، اس��راييل رژيمي نشان داده 
مي ش��د كه مي تواند به راحتي به اقدامات ديوانه وار دست زند. به  عاوه به نظر مي رسيد 
كه بگين و شارون به منظور دستيابي به اهداف سياسي در خارج مرزهاي اسراييل، در 
مقايسه با رهبران پيشين حزب كارگر تمايل بيشتري به توسل به زور داشتند. بگين و 
بسياري از وزراي وي از احس��اس قدرتمندي بهره مي بردند. در سخنراني هاي عمومي 
تمايل بيشتري به تأكيد بر قدرت اسراييل و تهديد همسايگان آن با حمله نظامي وجود 
داشت.2 بگين جنگ جهاني دوم را مبناي استدالل هاي خويش قرار داد. وي استدالل 
كرد، حمله پيش دس��تانه عليه آلمان مي توانس��ت مدت جنگ را كوت��اه كند و به طور 
جدي تلفات را پايين بياورد. مناخيم بگين به عنوان فردي عمل گرا، به مفهوم انتخاب و 
اختيار)پيش قدمي يهوديان( تمايل داشت. بگين ترجيح مي داد از اين عبارت در جهت 

1. اميرمحمد حاجي يوسفي، ايران و رژيم صهيونيستي از همكاري تا منازعه، تهران، دانشگاه امام صادق، 1382، 
ص105.

2. افرايم انبار، امنيت ملي اسراييل، ترجمه حميد نيكو، تهران، انديشه سازان نور، 1388، ص32. 

در بررسي كابينه هاي تشكيل شده 
در رژیم صهيونيستي یک امر 
مشترک و محسوس در همه آنها 
به چشم مي خورد و آن تالش 
براي تأمين امنيت این رژیم به هر 

بهایي مي باشد
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توجيه و دفاع از توسل به زور استفاده كند.1
مناخيم ولفوويچ بگين روز 16 اوت 1913 در شهر كوچك 
برست ليتوفسك )شوروي سابق( به  دنيا آمد. وي در سال 
1935 از دانشكده حقوق ورش��و فارغ التحصيل شد. او در 
كنگره اعضای بتار در سال 1938 سوگند گروه را اين چنين 

قرار داد: »من اسلحه به دست می گيرم تا هم از قومم دفاع كنم و هم وطنم را به پيروزی 
برس��انم.« خيلی زود، او در جنبش ژابوتينس��كی رش��د كرد و در س��ال 1939معاون 
عملياتی بتار شد. جنگ جهانی دوم كه شروع شد، آلمانی ها به ورشو حمله كردند. بگين 
مجبور شد از ورش��و فرار كند. در اين زمان بود كه او به ارتش آندرس كه در شوروی از 
لهستانی تبارها تشكيل شده بود، پيوست. او پس از ورود به سرزمين هاي اشغالي با گروه 
ايرگون ارتباط برقرار كرد. ايرگونی ها از تندروه��ای يهودی بودند كه در آن جا كارهای 
مسلحانه می كردند. دو ماه بعد بگين، فرمانده ايرگون شد. تأسيس اسراييل در 1948 
فعاليت های سياسی و نظامی بگين را محدود كرد. او حزب هيروت )آزادی( را تأسيس 
كرد. ولی طرفدار زيادی نداش��ت، تا آن كه در جريان جنگ 1973، با ائتاف با شارون، 

ليكود را تأسيس كرد. 
وي در 21 ژوئن س��ال 1977 از حزب ليكود توانس��ت قدرت اجرايي را در اس��راييل 
به دست گيرد. نگاهي به سوابق بگين نشان مي دهد به دليل فراز و نشيب فراواني كه وي 
در دوران جواني تا مهاجرت به اسراييل پشت سر گذاشت، وي را به اين نتيجه رهنمون 
ساخت كه مي بايست براي زنده ماندن جنگيد و به هيچ عنوان در مقابل دشمنان نبايد 
كوچك ترين نرمشي را نش��ان داد.2 اتخاذ رويكرد سياست تهاجمي در عرصه سياست 
خارجي اسراييل در دوران بگين، مرهون تفكرات وي مي باشد. اين تفكرات نشأت گرفته 
از اين موضوع بود كه اسراييل هيچ تاش��ي را از سوي هيچ كشوري در خاورميانه براي 
داشتن س��اح هاي اتمي تحمل نخواهد كرد. اين اس��تراتژي را مي توان دكترين بگين 
تفسير نمود. هدف اين اس��تراتژي كه به عنوان دكترين بگين معروف شد جلوگيري از 

دستيابي كشورهاي عربي به ظرفيت ساح اتمي بود. 
طبق اين اصل اسراييل تحت هيچ شرايطي اجازه نخواهد داد كه يكي از دشمنان او به 
ساح هاي كشتار جمعي دست يافته و از آن عليه مردم اسراييل استفاده نمايد. شايان 

1. همان، ص104. 
2. رك: لني برنر، مشت آهنين )سرگذشت والديمير ژابوتينسكي، مناخيم بگين و اسحاق شامير(، ترجمه حسين 

ابوترابيان، تهران، اطاعات، 1370. 

مي توان گفت تقریبًا تا 
سال 1967 تمام جنبه هاي 
سياست خارجي اسرایيل 
تحت تأثير نگراني هاي 

امنيتي این كشور بود
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ذكر است كه اين دكترين توس��ط سياست مداران اس��راييلي در راستاي توجيه حمله 
احتمالي عليه ايران بارها مورد استناد قرار گرفته است.1

از طرفي دولت يهود اولين قدرت اتمي خاورميانه بود و بايد از اين قدرت به عنوان يك 
ابزار ابدي اس��تفاده كرده و مصمم بود به عنوان تنها قدرت اتمي خاورميانه باقي بماند. 
قسمت اعظم اين اس��تراتژي به احس��اس ترس و در خطر بودن هميشگي يهوديان باز 
مي گردد. مطابق عقيده صهيونيستي بگين، رژيم اسراييل در تاريخ يهود تغييراتي ايجاد 
كرد و اين رژيم را از انفعال گرايي به سوي كنش گرايي هدايت كرد. به ويژه در به  كارگيري 
نيروي نظامي؛ بيش از آنكه به نيروي نظامي به عنوان ابزار نگريسته شود از آن به عنوان 

موضوعي افتخارآميز ياد مي شد.2
لذا بخ��ش دوم دكترين بگين در رابطه ب��ا حفاظت و حمايت از اش��خاص يهودي در 
اقصي نقاط جهان است كه در نوشتار حاضر صرفاً موضوع اول اين دكترين مورد نظر قرار 

گرفته است. 
اين دكترين چنان بر سياست خارجي اسراييل مسلط گرديد كه بنيامين نتانياهو در 
بيستمين سالگرد فوت بگين تصريح كرد كه اسراييل بر اساس اين دكترين از دستيابي 

كشورهاي متخاصم به ساح هسته اي جلوگيري خواهد كرد.3 

استراتژي بگين در تقابل اسرایيل با مصر، سوریه، عراق و ایران 
از آنجا كه استراتژي اسراييل بر اس��اس الگوي بگين تنها در عرصه شعار باقي نمانده 
و با اقدامات صورت گرفته از سوي اس��راييل عمًا به منصه ظهور رسيد، در اين قسمت 
به جهت آش��نايي با اقدامات اس��راييل در عرصه اجرايي نمودن اين استراتژي به بيان 
مصاديقي چند اشاره مي شود. الزم به ذكر است برخي از اين اقدامات به دليل عدم انتشار 
همچنان از نگاه مورخان و محققين مغفول مانده اس��ت لكن اخب��ار و اطاعاتي كه هر 
از چندگاهي به صورت كتاب يا گزارش در رسانه ها منتشر مي شود، اطاعات مناسبي 
را به جهت بهره مند ش��دن در اين حوزه در اختيار محققين قرار داده اس��ت. همچنين 
زمان برخي وقايع، به دوران قبل از نخست وزيري بگين بازمي گردد كه در اين خصوص 
ذكر نكته اي ضروري است. اگرچه استراتژي اسراييل در دوران بگين به صورت رسمي 

1. uri heitner, “stick to the begin doctrine”, www.Israelhayom.com, 25 may 2013.
2. افرايم انبار، همان، ص113. 

3. benjamin weinthal, “bibi the begin doctrine and the u.s”, foundation for defense of 
democracies,www.defenddemocracy.org, 7 march 2012. 
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و آشكار بيان گرديد ولي اين سياست پيش از اين نيز مورد توجه دولت مردان اسراييلي 
قرار داش��ت اما به صورت پراكنده و غير اعامي بدان پرداخته مي شد؛ ولي پس از روي 
كار آمدن بگين و در دوران بعد از وي به صورت علني در صدر اولويت سياست خارجي 

اسراييل قرار گرفت. 
پيش از ورود به بحث بايد اش��اره داش��ت عملي نمودن اين اس��تراتژي به دليل آنكه 
بعضاً مستلزم دسترس��ي به اطاعات پنهان در حوزه كش��ورهاي حريف بود، استفاده 
از س��رويس هاي اطاعاتي براي جمع آوري و پردازش اطاعات در حوزه هاي مورد نياز 
را اجتناب ناپذير كرد. به همين جهت مديريت و پياده نمودن اين اس��تراتژي عمًا در 
بخش جامعه اطاعاتي اسراييل تعريف گرديد و اين بخش موظف به اجرايي نمودن اين 

مأموريت شد. 
جامعه آماري مورد بررسي در اين بخش در برگيرنده اقدامات اسراييل پيرامون چهار 
كشور منطقه ش��امل مصر، عراق، سوريه و ايران مي باش��د. اگرچه تحوالت مورد بحث 
حوزه گسترده تري را نيز شامل مي ش��د، ولي به دليل آنكه بيشترين تمركز و اقدامات 
تخريبي اسراييل در خصوص كشورهاي مورد بحث صورت پذيرفته لذا به همين موارد 

اكتفا شده است. 
به نظر مي رسد پيش از پرداختن به مصاديق سياس��ت تهاجمي اسراييل، الزم است 
ش��يوه هاي مختلف عملياتي كردن اس��تراتژي بگين در سياس��ت خارجي اسراييل را 

بازشناسي نماييم. اين شيوه ها شامل موارد ذيل است: 
تطميع: همكاري با اسراييل و چشم پوش��ي از فعاليت در اهداف تهديدكننده امنيت 

اسراييل 
تهديد: ارسال بسته پستي و بمب هاي صوتي براي هدف و خانواده، مواضع تهديدكننده 

در رسانه ها
اقدام: در برگيرنده چند موضوع مي باشد:

- سياسي: تحريم هاي اقتصادي، فشارهاي سياسي از جمله محكوميت 
در مجامع بين المللي

- صنعتي: خرابكاري صنعتي، ارسال قطعات معيوب، ارسال ويروس 
و بدافزار 

- نظامي: ربايش، قتل، انفجار بمب و تخريب تأسيس��ات مورد هدف، 
بمباران مراكز
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در بررسي موارد مذكور بايد گفت معموالً در وهله اول اقداماتي نظير تطميع يا تاش 
براي منصرف نمودن در دس��تور كار مي باش��د و در صورت عدم نتيجه بخش بودن اين 

موارد، اقدامات قهري به  كار گرفته مي شود. 
مورد مصر: كشور مصر به دليل هم مرز بودن با اسراييل از اهميت بااليي براي اين رژيم 
برخوردار مي باشد. نگراني از رشد توان نظامي اين كشور همواره دغدغه سياستمداران 
و نظاميان اسراييلي را تشكيل  داده است. بر همين اساس از بدو تأسيس اسراييل، اين 
رژيم موضوع بازدارندگي در قبال مصر را جزء اولويت هاي خود محسوب كرده است. به 
همين دليل شاهد آن هستيم كه اس��راييل به انحای مختلف سعي نموده تا با اقدامات 
ايذايي، مانع از بر هم خوردن توازن بازدارندگي در خصوص اين كش��ور پيراموني خود 
شود. جهت روشن ش��دن ابعاد اين قضيه به بيان چند مورد از اقدامات اين رژيم جهت 

تحقق اين هدف اشاره مي شود: 
يكي از اين موارد به دوران حكومت جمال عبدالناصر در مصر باز مي گردد. وي با توجه 
به روحيه ناسيوناليستي سعي در به  دس��ت گيري رهبري جهان عرب داشت. به همين 
منظور تاش زيادي را براي افزايش قدرت نظامي مصر به عمل آورد. يكي از اين اقدامات 
تاش براي دستيابي به فن آوري توليد موشك بود و در اين راستا دانشمندان آلماني را 
استخدام كرد. اين موشك ها ممكن بود در نبرد احتمالي آينده عليه اسراييل به  كار گرفته 
شود. از اين رو طرح ترور دانشمندان آلماني درگير پروژه موشكي مصر و خانواده هاي آنها 
در دستور كار موساد قرار گرفت. دكتر »هينز كروگ« رئيس شركت »پيشگام مصري 
اينترا« كه مركز آن در مونيخ بود به گونه اي مرموز ناپديد شد و گمان مي رود در سپتامبر 
1962 به قتل رسيده باشد. همچنين »امان« چندين بسته انفجاري را به بندر تأسيسات 
موشكي در مصر فرستاد. يكي از آنها بس��ته بزرگي بود كه از راه دريا از بندر هامبورگ 
پست شده بود و موجب مرگ پنج مصري شد. نامه هاي تهديدآميزي هم از داخل مصر 

براي دانشمندان و خانواده هاي آنان فرستاده مي شد.1
مورد ديگر در 19 مارس 1963 اتفاق افتاد. در اين تاريخ پليس سوئيس اعام كرد كه 
»يوسف ابن گال«، كارمند وزارت آموزش و پرورش اس��راييل و دكتر »اتو جوكليك« 
دانشمند اتريشی را دستگير كرده است. اتهام آنها اين بود كه يك دانشمند آلمان غربی 
را كه به همراه ديگر دانشمندان آلمان غربی بر روی طرح توسعه موشك های نظامی در 

1. يان بلك و بني  موريس، جنگ هاي نهاني اسراييل )تاريخ ناگفته دستگاه جاسوسي اسراييل(، ترجمه جمشيد 
زنگنه، تهران، فرهنگ اسامي، 1372، ص248. 
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مصر كار می كردند، به مرگ تهديد كرده بودند. 
به غي��ر از تهديد و قت��ل دانش��مندان آلماني، چند 
مورد ديگر در خصوص دانشمندان مصري نيز صورت 
پذيرفت. از جمله اين موارد ترور دانش��مند فيزيكدان 
مصری، خانم دكتر »سميره موسی«، در 15 آگوست 
1952 بود. دكتر »نبيل القليبی«، يكی از فيزيكدانان 
و دانشمندان انرژی هس��ته ای مصر، در ژانويه  1975 
در شهر پراگ پايتخت چكس��لواكی به قتل مي رسد. 
همچنين جسد متاشي شده عبده ش��كر، كه داراي 
س��ه مدرك دكترا در ش��اخه هاي مختلف مهندسي 
هسته اي بود در حالي در منزل مسكوني وي در شهر 
اسكندريه كشف شد كه گفته مي شد بيش از دو ماه از 
مرگ وي گذشته است.1 يكي ديگر از اقدامات موساد 
در ترور دانشمندان مصري در مورد دكتر »وديع وهبی 
جرجس«، دانشمند هسته ای مصری و استاد دانشگاه 
قاهره بود. جسد وهبي جرجس كه تحقيقات متعددی 

درباره فيزيك هس��ته ای و مسائل مرتبط با آن داش��ت، پس از چهار روز جست وجو در 
نزديكی يكی از ايستگاه های مترو در قاهره كشف شد.2

مورد عراق: روي كار آمدن صدام حسين و جاه طلبي هاي وي در خصوص همسايگانش 
از يك سو و تاش براي دستيابي به ساح هاي كش��تار جمعي و هسته اي از سوي ديگر 
زنگ خطري براي منطقه به  ويژه اسراييل بود. لذا اين رژيم تمامي تاش خود را به  كار 

بست تا آسيبي از اين ناحيه متوجه امنيت اسراييل نگردد. 
يكي از اقدامات عراق كه موجب نگراني و هراس مقامات اس��راييلي گرديد تاش اين 
كشور براي دستيابي به ساح هسته اي بود. نگراني اسراييل در مورد اين پروژه از هنگام 
وقوع بحران نفتي سال 1973 و زماني شروع شد كه فرانسه طي موافقت نامه اي با عراق 
ساختن يك مركز تحقيقات هسته اي براي اين كشور را بر عهده گرفت.3 فرانسه در اين 
ميان به عنوان كشوري كه تأمين كننده تكنولوژي هسته اي براي عراق بود، در ابتدا مورد 

www.tabnak.ir 1. سايت تابناك به نقل از روزنامه القبس، 1386/8/2؛
www.khabaronline.ir 2. سايت خبرآناين به نقل از روزنامه االهرام، 1391/5/18؛

3. ويكتور استروفسكي، راه نيرنگ، ترجمه محسن اشرفي، تهران، اطاعات، 1378، ص19. 

اتخاذ رویكرد سياست تهاجمي 
در عرصه سياست خارجي 
بگين،  اسرایيل در دوران 
مرهون تفكرات وي مي باشد. 
این تفكرات نشأت گرفته از 
این موضوع بود كه اسرایيل 
هيچ تالشي را از سوي هيچ 
كشوري در خاورميانه براي 
داشتن سالح هاي اتمي تحمل 
نخواهد كرد. این استراتژي را 
مي توان دكترین بگين تفسير 
نمود. هدف این استراتژي كه 
به عنوان دكترین بگين معروف 
شد جلوگيري از دستيابي 
كشورهاي عربي به ظرفيت 

سالح اتمي بود
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توجه اسراييل قرار گرفت. اس��راييل چند استراتژي 
سياس��ي را براي توقف برنامه هس��ته اي عراق دنبال 
كرد. بارها به  طور مس��تقيم و غير  مستقيم با فرانسه 
تماس گرفت؛ امريكا را وادار كرد كه بر فرانس��ه فشار 
وارد آورد ولي اين اقدام ها مؤثر واقع نشد. در 6 آوريل 
1979، اسراييل نخس��تين اقدام خود را براي توقف 
اين برنامه به  عمل آورد. عامان موس��اد به انبارهاي 
نيروگاه هس��ته اي فرانس��ه در نزديكي تولون حمله 
كردند. دومين تاش در ژوئن 1980، دكتر »يحيي المش��اد«- دانش��مند متولد مصر 
و عضو كميسيون انرژي هس��ته اي عراق كه براي تكميل ترتيبات الزم با فرانسويان در 
زمينه حمل سوخت هسته اي به بغداد در پاريس به سر مي برد- در اتاق هتل خود به قتل 
رسيد.1 با توجه به عدم نتيجه بخش بودن اين اقدامات و تاش دولت عراق براي دستيابي 
به تكنولوژي هسته اي، سيستم اطاعاتي اسراييل به اين نتيجه رسيد كه متوقف كردن 
اين روند جز با توس��ل به اقدام نظامي ميسر نمي باش��د. در روز 7 ژوئن 1981، هشت 
فروند هواپيماي اف16 كه از سوي شش فروند هواپيماي بازدارنده اف15 پوشش يافته 
و حفاظت مي شدند، نيروگاه هسته اي اوسيراك عراق را كه س��اخت فرانسه و واقع در 

التويثه در شمال بغداد بود، بمباران و با خاك يكسان كردند. 
رهبران اسراييل به رهبري مناخيم بگين بر اين باور بودند كه برنامه هسته اي جاري از 
سوي صدام حس��ين با توليد بمب اتمي ارتباط دارد و چنين ساحي به رغم جنگ عليه 
ايران اساساً عليه اسراييل به  كار خواهد رفت.2 اين اقدام همراه با امتيازاتي كه بگين از 
نظر اقتصادي به مردم داده بود، بر ميزان محبوبيت او به خصوص در ميان يهوديان شرقي 

افزود. يك روز بعد از نابودی مركز اتمی عراق مناخيم بگين گفت: 
اگر مركز اتمی عراق نابود نمی ش��د، يك هولوكاس��ت ديگر در انتظار 
مردم اسراييل بود، اما هولوكاست ديگری وجود نخواهد داشت و هرگز 

به وجود نخواهد آمد.3
مورد ديگر ربايش يك فروند هواپيماي ميگ 21 نيروي هوايي عراق در 16 اوت 1966 
توسط اسراييل بود. اين هواپيما در آن زمان پيشرفته ترين هواپيماي جنگنده عرضه شده 

1. يان بلك و بنی موريس، همان، ص410-411. 
2. همان، ص409. 

3. رك: ساموئل كاتز، جاسوسان خط آتش، ترجمه محسن اشرفي، تهران، اطاعات، 1375.

دكترین بگين چنان بر سياست 
خارجي اسرایيل مسلط گردید 
كه بنيامين نتانياهو در بيستمين 
سالگرد فوت بگين تصریح 
كرد كه اسرایيل بر اساس این 
دكترین از دستيابي كشورهاي 
متخاصم به سالح هسته اي 

جلوگيري خواهد كرد
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از سوي شوروي به كشورهاي عربي به حساب مي آمد. اين هواپيما پس از ربايش در يك 
پايگاه هوايي در شمال اسراييل فرود آمد.1

از جمله اقدامات ديگر اسراييل، رديابي تحركات موشك هاي عراق به محل پرتاب آنها 
بود كه اطاعات حاصل از آن آگاهي هاي حياتي از نظر اقدام به عمليات غافلگيرانه جهت 

پيشگيري به شمار مي رفت.2
اين اقدام��ات تنها معطوف به دوران ص��دام نبود. حتي پس از حمل��ه امريكا به عراق 
شاهد تشديد اين اقدامات عليه دانشمندان و نخبگان عراقي بوديم. در 14 ژوئن 2005، 
مركز اطاع رسانی فلسطين، به نقل از گزارش منتشره توسط وزارت خارجه امريكا كه 
برای رئيس جمهور اين كشور تهيه شده بود، اعام كرد كه عوامل رژيم صهيونيستی و 
موساد حداقل 350 تن از دانشمندان عراقی و بيش از 200 استاد دانشگاه و شخصيت 

دانشگاهي اين كشور را ترور كردند. 
مورد سوريه: كشور سوريه به دليل هم مرز بودن با اس��راييل و همراهي اين كشور با 
محور مقاومت بي شك از حساس��يت بااليي براي اسراييل برخوردار مي باشد. به همين 
دليل اين كشور در كانون توجه مقامات اسراييلي به ويژه سيستم اطاعاتي اين رژيم قرار 
دارد. در خصوص سوريه نيز موارد متعددي از اقدامات ايذايي از سوي اسراييل عليه اين 

كشور صورت گرفته است كه در ذيل به برخي از اين موارد اشاره مي گردد: 
در س��ال 1948 دولت س��وريه و كارخانه جنگ افزارسازي اشكوداي 
چكسلواكي قراردادي نظامي منعقد كردند. اقدامات رژيم صهيونيستي 
براي تشويق دولت چكسلواكي براي لغو قرارداد مزبور با ناكامي روبه رو 
ش��د. در اواخر مارس 1948 محموله ف��وق با راه آهن به يوگس��اوي 
فرستاده شده و از آنجا با كشتي رهس��پار بيروت شد ولي كشتي مزبور 
دچار نقص موتور شد و در جنوب ايتاليا لنگر انداخت. يك گروه خرابكار 
دست به كار شده و يك مين چسبان به بدنه كشتي زده و كشتي در 10 

آوريل غرق گرديد.3
از ديگر موارد قابل ذكر ربايش هواپيماي سوري توسط اسراييل در يازدهم اكتبر 1989 
بود. در اين تاريخ سرگرد باسم عادل، خلبان جنگنده ميگ 23 سوريه با هواپيماي خود 
به اسراييل پناهنده شد. اين هواپيما پيش��رفته ترين هواپيماي رزمي سوريه در آرايش 

1. يان بلك و بنی موريس، همان، ص261. 
2. ساموئل كاتز، همان، ص606. 

3. يان بلك و بنی موريس، همان، ص94-95.
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جنگي اش در آن زمان بود.1
ترور محمد سليمان رئيس كميته انرژي اتمي سوريه از ديگر موارد قابل ذكر مي باشد. 
نشريه آلماني اش��پيگل از نقش موساد در ترور وي در س��ال 2008 خبر داد. همچنين 
سرلشكر نبيل زغيب از دانشمندان موشكی سوريه نيز به همراه خانواده اش در محله باب 
تومای دمشق ترور شد. شبه نظاميان مسلح، سرلشكر نبيل زغيب از دانشمندان موشكی 

سوريه را به همراه خانواده اش ترور كردند.2
از موارد مهم قابل ذكر بمباران تأسيس��ات هس��ته اي سوريه، در س��ال 2007 بود. با 
توجه به گزارشات متعدد سيستم اطاعاتي اسراييل درباره تاش سوريه براي احداث 
نيروگاه هسته اي، مقامات اس��راييلي به اين امر رهنمون شدند كه توقف اين روند جز با 
اقدام نظامي ميسر نمي باشد. لذا در 6 س��پتامبر 2007 هشت فروند جنگنده اف-16، 
از پايگاهي در شمال اس��راييل به پرواز درآمده و تأسيسات هسته اي سوريه، در منطقه 

ديرالزور را بمباران كردند. 
مورد ايران: در مقايس��ه مورد ايران با ساير كش��ورهاي پيراموني اسراييل، بيشترين 
و طوالني ترين تقابل و تخاصم به چش��م مي خورد؛ لذا بر اين اس��اس عمده تحركات و 

اقدامات اسراييل جهت حفظ توازن بازدارندگي متوجه ايران مي باشد. 
البته امروزه برخي معتقدند كه دكترين بگين در خصوص اي��ران مورد بازنگري قرار 
گرفته است و از شكل حمله نظامي مس��تقيم به عمليات  جاسوسي، خرابكاري، حمله 
نظامي سايبري و ترور دانش��مندان هسته اي درآمده اس��ت كه در ادامه به تشريح اين 
اقدامات پرداخته خواهد شد.3 از نظر اسراييلي ها، در صورتي كه نظام اسامي در ايران 
به ساح اتمي دست يابد، تهديدي جدي عليه موجوديت اسراييل خواهد بود؛ لذا از نظر 
برخي تحليل گران اسراييلي هر نخست وزيري كه در برخورد با ايران به دكترين بگين 

پايبند نباشد، در واقع از وظايف خود عدول كرده است. 
بر اين اساس شاهد آن هستيم كه بر اساس اين اصل، رژيم صهيونيستي از بدو پيروزي 
انقاب اسامي طيف وس��يعي از اقدامات را براي مواجهه با ايران صورت داده است. با 
توجه به شروع جنگ بين ايران و عراق، سياست اسراييل برقراري موازنه بين دو كشور 

1. ساموئل كاتز، همان، ص 605. 
www.farsnews.ir 2. خبرگزاری فارس، 1391/5/1؛

3 .daniela richterova,” the begin doctrine revisited” ,www.heptagonpost.com, 7 june 
1981
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و جلوگي��ري از ق��درت يافتن هر يك از دو كش��ور 
موصوف بوده است.1

اي��ن رفت��ار و گفت��ار در اظه��ارات و مواض��ع 
سياس��تمداران اس��راييلي نيز انعكاس يافته است. 
در واقع مي ت��وان گفت حمله اس��راييل به نيروگاه 
اوس��يراك كه در زمان جنگ ايران و ع��راق انجام 
ش��د، هيچ ارتباط��ي بين جن��گ اي��ران و عراق و 
حمايت اسراييل از ايران نداشت. به عبارتي هيچ گاه 
جنگ واقعي بي��ن رژيم صدام حس��ين در بغداد با 

پايتخت هاي غربي و قدس وجود نداشته؛ بلكه بر عكس يك اتفاق دوفاكتو بين آنها برقرار 
است. حضور گروه متخصصان نظامي اس��راييلي و امريكايي در كنار نظاميان عراقي در 
برنامه ريزي، جهت حمله به ايران در تابستان 1980 در پاريس، از اين نظر دفاع مي كند. 
دولت يهود از خيلي وقت پيش تصميم گرفته بود براي متوقف كردن ايران كه نابودي 

اسراييل را هدف خود اعام كرده بود از صدام حسين استفاده نمايد. 
ويكتور استروفس��كي مأمور س��ابق موس��اد در كتاب دومش كه بعد از جنگ خليج 
فارس نوش��ته اس��ت، هنگامي كه چهره ص��دام در ق��دس غربي را معرف��ي مي كند، 
مي نويسد: اسراييل خواستار اقتدار ديكتاتور عراق اس��ت زيرا مناسب ترين رژيم براي 
موضع گيري هاي احمقانه و مفيد از نظر سياس��ت بين المللي در جهت اهداف اسراييل 
اس��ت. يا در جاي ديگر مي خوانيم: سياس��ت اين بود چنانچه احتمال و ش��انس عبور 
نفت كش از خليج فارس به باالتر از 48درصد مي رس��يد، موساد با اطاع دادن موقعيت 
نفت كش هاي هر يك از طرفين )ايران و عراق( درگيري را به ديگري آغاز مي كرد. به اين 
ترتيب تنور جنگ را گرم نگه مي داشتيم. تا وقتي طرفين مشغول جنگ با يكديگر بودند 

كسي سراغ ما نمي آمد.2
عاوه بر اين شاهد آن هستيم كه اسراييل از طرق سياسي تاش براي نزديكي به هيئت 
حاكمه ايران را از طريق صادرات اس��لحه به ايران در دستور كار قرار مي دهد كه فرجام 

اين امر منجر به ماجراي ايران گيت مي شود.3

1. رك: اري بن مناشه، پول خون، ترجمه مسعود انصاري، واشنگتن، 1993. 
2. ويكتور استروفسكی، همان، ص177. 

3. رك: اري بن مناشه، همان. نوام چامسكي، مثلت سرنوشت ساز فلسطين، امريكا و اسراييل، ترجمه عزت اهلل 
شهيدا، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1369؛ يان بلك و بنی موريس، همان. 

از نظر اسرایيلي ها، در صورتي كه 
نظام اسالمي در ایران به سالح 
اتمي دست یابد، تهدیدي جدي 
عليه موجودیت اسرایيل خواهد 
بود؛ لذا از نظر برخي تحليل گران 
اسرایيلي هر نخست وزیري كه 
در برخورد با ایران به دكترین 
بگين پایبند نباشد، در واقع از 

وظایف خود عدول كرده است
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پس از پايان جنگ، ايران تاش گسترده اي را 
براي ارتقای سيس��تم دفاع موشكي و همچنين 
دس��تيابي به تكنولوژي هس��ته اي دنبال نمود. 
اين موضوع به دليل اس��تراتژي بگين بي شك از 
نگاه سيستم هاي اطاعاتي اسراييل دور نماند. 
به همين دليل به موازات اقدامات ايران، اس��راييل نيز مجموعه متنوعي از اقدامات در 
عرصه هاي سياس��ي، صنعتي و اطاعاتي براي به چالش كش��اندن ايران در حوزه هاي 
مورد وصف به عمل آورد كه نتيجه اين اقدامات در حوزه هاي مختلف بروز و ظهور يافت. 
در بررسي اقدامات ايذايي اسراييل عليه ايران مي توان دوره رياست »مئير داگان« بر 
موساد را نقطه عطفي در پيگيري استراتژي بگين برشمرد. انتخاب مئير داگان در رأس 
سيستم اطاعاتي اسراييل موجب تغيير رويكرد اين رژيم نسبت به ايران گرديد. وي از 
سال 2002 تا 2011، در رأس سرويس موس��اد قرار گرفت. داگان سياست تهاجمي را 
نسبت به ايران در پيش گرفت. از طرفي در دوره داگان شاهد آن هستيم كه مسئوليت 

مقابله با ايران هسته اي به سرويس موساد سپرده مي شود. 
طرز تفك��ر داگان براي مقابله با اي��ران در مصاحبه اي كه وي پس از پايان رياس��تش 
بر موساد داش��ت، به خوبي روشن ش��ده و رويكرد سياست خارجي اس��راييل در قبال 
ايران را به خوبي عيان مي سازد. وي در تاريخ 21 اسفند 1390 )11 مارس 2012( در 
مصاحبه اي كه با ليسلی لستار خبرنگار شبكه ای بی سی امريكا داشت چند اصل را براي 

مقابله با ايران برمي شمارد: 
- حمله به ايران بايد آخرين گزينه باشد. 

- قبل از حمله بايد همه گزينه هاي ديگر آزموده شود، امري كه هنوز 
رخ نداده اس��ت. حمله به ايران قبل از آزمودن گزينه ه��اي ديگر اصًا 
درست نيست. هنوز فرصت زيادي براي آزمودن گزينه هاي ديگر باقي 

مانده است. 
- مسئله ايران نبايد به مسئله اي دوجانبه ميان ايران و اسراييل تبديل 

شود بلكه بايد مسئله اي ميان ايران و جهان باشد. 
- اسراييل به هيچ وجه نبايد به تنهايي عليه ايران اقدام كند بلكه بايد 
تاش كند كه امريكا عهده دار اين كار شود چراكه اسراييل تاب تحمل 

اقدامات تافي جويانه ايران را نخواهد داشت. 

در بررسي اقدامات ایذایي 
اسرایيل عليه ایران مي توان دوره 
ریاست »مئير داگان« بر موساد را 
نقطه عطفي در پيگيري استراتژي 

بگين برشمرد
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داگان در دوران رياست خود بر موساد بر اس��اس موارد مورد اشاره عمل نمود؛ لذا در 
دوران رياس��ت وي بر موساد بيشترين اقدامات خصمانه اس��راييل عليه ايران به منصه 
ظهور مي رس��د. در ذيل به برخي از اين اقدامات كه در رس��انه ها منتشر گرديد، اشاره 

مي شود. 
مرگ مشكوك اردشير حسين پور از اساتيد دانشگاه و از دانشمندان هسته اي در سال 
1385 از جمله اين موارد مي باشد. خبر مرگ دكتر اردشير حسين پور استاديار دانشگاه 
شيراز و از محققان دانشگاه مالك اشتر با شش روز تأخير توسط واحد مركزي خبر مخابره 

شد. اين خبرگزاري علت مرگ را گازگرفتگي اعام كرد.1 
پس از انتشار اين خبر هفته نامه انگليسي ساندي تايمز در گزارشي اعام كرد وي توسط 
موساد ترور شده است. چند روز بعد از مرگ آقاي حسين پور، سايت بازتاب در خبري از 
وي به  عنوان طراح سانتريفيوژ نام برد. در گزارش سازمان پزشكي قانوني علت مرگ بر 

اثر گازگرفتگي و نقص فني در سيستم  حرارتي منزل عنوان شد. 
مرگ پنج دانشمند هسته اي روس كه به طرز مشكوكي كشته شدند را از ديگر موارد 
مي توان برشمرد. اين پنج دانشمند هسته اي روس كه در تأسيسات نيروگاه اتمي بوشهر 
كار مي كردند، در يك سانحه هوايي كشته شدند.2 روزنامه  هاآرتص در گزارشی با اشاره 
به حادثه س��قوط هواپيمای توپولف حامل برخی دانشمندان اتمی روسيه كه در پروژه 
س��اخت نيروگاه اتمی بوش��هر دخالت داش��تند، مرگ اين افراد را به دليل همكاری با 

جمهوری اسامی ايران دانست. 
در همين زمينه روزنامه اس��راييلي يديع��وت احرونوت با توجه ب��ه انفجار در پادگان 

موشكي سپاه در منطقه كرج در گزارشي نوشت: 
مي توان فضاي تروريستي كه در اين سال ها عليه دانشمندان هسته اي 
ايران اعمال مي ش��ود را با ترور دانشمندان آلماني كه تاش داشتند در 
دهه 60 به جمال عبدالناصر كمك كنند، مقايسه كرد. آن دانشمندان 
توسط موساد ربوده و ترور شدند. اسراييل اميدوار است با انجام چنين 
ترورها و اتفاقات��ي در مكان هاي خطرناكي همچون حادثه روز ش��نبه 
كرج در نزديكي تهران در دل ايراني ها رعب و وحشت ايجاد كند. حسن 
تهراني مقدم مسئول توسعه موشك هاي بالستيك ايران بود. او عاوه بر 

www.radio farad.com 1. راديو فردا، 1385/11/1؛
www.alalam.ir 2. العالم، 1390/4/4؛
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دوس��تي با محمود المبحوح كه در دبي ترور شد، دوست نزديك ژنرال 
محمد سليمان )در سال 2008 در سوريه ترور شد( محسوب مي شد.1

يكي ديگر از موارد مرگ مشكوك علي محمودي يكي از كارشناسان برجسته طراحي 
و توليد موشك بود. روزنامه شرق االوسط در اين باره نوشت: 

وي مسئول تيم طراحي موشك هاي زلزال، فجر، صاعقه، تندر و فاتح 
بوده است. اين روزنامه افزود همكاران محمودي به او لقب انيشتين ايران 

و طراح موشك داده بودند.2
ترور دانشمندان هسته اي ايران )دكتر مس��عود علي محمدي، مجيد شهرياري، علي 
احمدي روشن و داريوش رضايي نژاد( از موارد مهم ديگري است كه نقش موساد در اين 

ترورها افشا گرديد. 
در كنار ترور دانشمندان هس��ته اي، اقدامات عليه تأسيسات و مراكز هسته اي نيز در 
دستور كار موس��اد قرار گرفت كه موارد متعددي در اين رابطه از سوي رسانه ها انتشار 
يافت؛ از جمله اين موارد مي توان به ارس��ال بدافزارهايي نظير استاكس نت براي آلوده 
نمودن دستگاه هاي سانتريفيوژ و همچنين استفاده از مواد منفجره براي قطع كابل هاي 

برق در مسير شهر قم به مجموعه فردو )مجتمع شهيد علي محمدي( اشاره نمود.3 

نتيجه
با مطالعه مصاديق بررسي شده مشخص گرديد كه سياست اعامي اسراييل مبني بر 
عدم پذيرش قدرت فائقه از سوي كشورهاي پيراموني تنها در مرحله گفتار باقي نمانده 
و اين رژيم به طرق مختلف و با استفاده از تمامي ابزارهاي در اختيار، تاش نموده است 
تا به هر طريق ممكن با توس��ل به سياس��ت تهاجمي اصل بازدارندگ��ي را در خصوص 
كشورهاي اطراف خود به مرحله اجرا گذارد. بررسي اقدامات صورت گرفته بيانگر اين امر 
است كه پيگيري اين سياس��ت بدون بهره گيري از سيستم اطاعاتي فاقد كارآيي الزم 
مي باشد. اين امر بدين معني اس��ت كه الزاماً هرگونه اقدام يا توسل به شيوه هاي قهري 
مستلزم همكاري و هم ياري جامعه اطاعاتي اسراييل مي باشد. نوع و نحوه اجراي مقابله 
با فعاليت هاي كشورهاي پيراموني از يك طرف نش��انگر حجم گسترده اين اقدامات و 
از سوي ديگر گوياي شدت و عدم مماش��ات از طرف اسراييل مي باشد. از آنجا كه اشاره 

www.ynetnews.com 1. يديعوت آحرونوت، 14 نوامبر 2011؛
www.irna.ir 2. خبرگزاري جمهوري اسامي به نقل از روزنامه شرق االوسط، 1380/4/20؛

3. ايران، 1391/6/28. 
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گرديد رصد و هدايت اين سياس��ت، توسط سيستم 
اطاعاتي اس��راييل صورت مي گي��رد؛ الجرم بخش 
عمده اي از اين فعاليت ها هيچ گاه آشكار نمي گردد و 
مصاديق اشاره شده تنها بخشي از اين موارد را شامل 

مي گردد. 
بررسي اقدامات تهاجمي اسراييل عليه كشورهاي 
پيراموني طي چهار دهه اخير نشان مي دهد كه هر چه 
به زمان حال نزديك مي ش��ويم اين فعاليت ها چه به 
لحاظ تعداد و چه به لحاظ كيفيت)نوع كار اطاعاتي( 
اقدام صورت گرفته، از رشد قابل ماحظه  اي برخوردار 
ش��ده اس��ت. دليل اين امر را مي توان در دو موضوع 

جست وجو نمود:
- تاش گسترده كشورهاي پيراموني اسراييل براي 

باال بردن توان نظامي و دستيابي به دانش هسته اي
- مصمم بودن مقامات اسراييل بر پيگيري استراتژي بگين و تاش همه جانبه اين رژيم 

براي تحقق اين استراتژي 
بر اساس موارد ذكرش��ده مي بايست در آينده ش��اهد چالش هاي جدي در اين حوزه 
فيمابين اسراييل با كشورهاي پيراموني باشيم. بمباران كارخانه ساخت ساح در سودان 
كه اخيراً صورت گرفت نشان داد اس��راييل كوچك ترين حركتي را از سوي كشورهاي 
پيراموني براي خدش��ه وارد آوردن به استراتژي ذكرش��ده بر نمي تابد. به همين دليل 
مي توان به راحتي به علت خصمانه و تهاجمي بودن سياس��ت خارجي اسراييل در قبال 

كشورهاي پيراموني پي برد. 
در مقايسه اقدامات اس��راييل، در خصوص كش��ورهاي منطقه مي توان مورد ايران را 
موردي ويژه به حساب آورد. چراكه پس از پيروزي انقاب اسامي در ايران، روابط بين 
ايران و اسراييل به شدت تيره گرديد و دوستي گذشته جاي خود را به تخاصم و تاش 
هر يك از طرفين براي نابودي طرف مقابل داد. لذا در فضاي اين چنيني طبيعي اس��ت 
كه نوك پيكان اس��راييل متوجه رصد فعاليت هاي ايران در حوزه هاي حساس به  ويژه 
تاش ايران براي توسعه سيستم موش��كي و بهره مندي از دانش هسته اي باشد. نگاهي 
به مجموعه سياست ها و راهبردهاي اسراييل نشان مي دهد كه حجم گسترده طرح ها و 

با مطالعه مصادیق بررسي شده 
مشخص گردید كه سياست 
اعالمي اسرایيل مبني بر عدم 
پذیرش قدرت فائقه از سوي 
كشورهاي پيراموني تنها در 
مرحله گفتار باقي نمانده و 
این رژیم به طرق مختلف و 
با استفاده از تمامي ابزارهاي 
در اختيار، تالش نموده است 
تا به هر طریق ممكن با توسل 
اصل  تهاجمي  سياست  به 
بازدارندگي را در خصوص 
به  اطراف خود  كشورهاي 

مرحله اجرا گذارد
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برنامه هاي اين رژيم متوجه ايران مي باشد. به  عنوان مثال برگزاري كنفرانس هاي ساليانه 
هرتزليا1 نشان مي دهد كه باالترين حجم مباحث اين كنفرانس متوجه چگونگي مقابله 

با ايران مي باشد. 
بنابراين در جمع بندي از مباحث مطروحه بايد گفت با توجه به عدم نرمش اسراييل در 
خصوص كشورهاي پيراموني، در حوزه استراتژي بگين و تاش كشورهاي پيراموني از 
جمله ايران، براي بهره گيري از دانش هسته اي، بايد شاهد گسترش اقدامات خرابكارانه 
و حتي حمل��ه نظامي اس��راييل )البته با توجه به ش��رايط مي توان��د از حمله مقطعي، 
كوتاه مدت، حمله به نقاط خ��اص و... تغيير كند( به كش��ورهايي باش��يم كه به دنبال 

دستيابي به توان بازدارندگي نظامي اند. 
از آنجا كه كش��ور ايران يكي از اي��ن اهداف به ش��مار مي رود ضروري اس��ت تا با در 
نظر گرفتن اين استراتژي اس��راييل، سياس��ت هاي مقابله اي براي به حداقل رساندن 

آسيب هاي متصوره در حوزه هاي مورد وصف اتخاذ و به مرحله اجرا گذارده شود. 

1. كنفرانس هرتزليا براي نخستين بار در سال 2000 ميادي و به ميزباني مركز ميان رشته اي هرتزليا برگزار شد. 
اين كنفرانس كه در ابتدا با هدف تجميع سران رژيم صهيونيستي و آگاه ساختن آنها از يافته هاي مراكز تحقيقاتي 
مختلف در طول يك سال گذشته به منظور استفاده از آنها در برنامه ريزي هاي آينده قدم در عرصه سياست گذاري 
اين رژيم گذاشت، به تدريج به تريبون پرمخاطبي براي معرفي سياست هاي ملي و راهبردي رهبران سياسي اين 
رژيم تبديل شد. كنفرانس هرتزليا از سال 2000 ميادي تاكنون همه ساله با حضور رئيس جمهور، نخست وزير، 
رئيس س��تاد كل ارتش، وزرا و نمايندگان كنست، شخصيت هاي برجسته سياس��ي، نظامي، اقتصادي، امنيتي و 

اطاعاتي و همچنين ده ها محقق و كارشناس اسراييلي و غير اسراييلي تشكيل شده است. 
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اعظم علی اصفهانی1
مهدی الهياری بيك2

مدخل
آلياه به زبان عبری به معنای مهاجرت به سختی يا به عبارت صحيح تر كوچ يهوديان 
به فلسطين اشغالی به مثابه خونی است كه در رگ های خشكيده صهيونيسم در جريان 
است. اين خون كه ركن جمعيت در تأسيس يك كش��ور را به ذهن متبادر می سازد، از 
مهم ترين مشكات اجرايی ايده ناقص الخلقه صهيونيسم است. ايده ای كه با كشف نفت 
و ارزش های ژئوپلتيك منطقه خاورميانه، يهود منفعت طل��ب پراكنده در جهان را، بار 
ديگر به ياد س��رزمين واهی موعود انداخت و همين بس كه پس از كليد خوردن عملی 
كوچيدن در سال 1881 از روسيه تاكنون تنها سه ميليون و دويست هزار يهودی غافل 
از عاقبت ناگوار خود، فريب آژانس يهود را خوردند. سرنوشتی كه هم اكنون پس از 67 
سال از تأس��يس اين دولت جعلی در گير و دار كاهش جمعيت، سقط جنين، مهاجرت 

1. نويسنده مسئول؛ دانشجوی كارشناسی ارشد مديريت رسانه، دانشگاه تهران 
2. كارشناس ارشد انديشه سياسی در اسام، دانشگاه آزاد اسامی واحد تهران مركز 

مهاجرت یهودیان ایران به فلسطين با تكيه 
بر دوره حكومت پهلوی اول 
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معكوس و پناه بردن به كشوری كه پول و امنيت را فراهم نمايد، است. 
ايران همچون 102 كش��ور ديگری كه يهودي��ان آن تحت تأثي��ر تبليغاتی كوچ قرار 
گرفتند، در ارتباط با موضوع يهود و صهيونيس��م، تاريخ پر فراز و نش��يبی داش��ته كه 
دوره رضاش��اه ويژگی های خاص خود را دارد؛ خصوصاً كه با زمزمه های تأسيس دولت 
صهيونيستی همزمان اس��ت و در تأمين پياده نظام صهيونيستی برای مواجهه با اعراب 

نقش اساسی دارد. 
محققين در مواجهه شخص رضاش��اه با يهود و دوره او تفاوت قائل هستند و همچنان 
نقاط مبهمی از اي��ن دو رويكرد را مطرح می كنند و باش��ك همگی نس��بت به بهبود 
وضعيت يهود اذعان دارند و به دنبال آن پهلوی دوم را بيشتر می ستايند. اما اعدام نماينده 
يهوديان در مجلس با نظراتی كه جای بررس��ی دقيق و عميق دارد، شخص رضاشاه را 

نسبت به اميال و آمال يهودی كمی حساس نموده است. 
مقاله حاضر با تأسی بر نگاه رايج نس��بت به مهاجرت يهود به فلسطين مطالب كمتر 
بيان شده ای را مطرح می نمايد كه شايسته توجه و تعمق بيشتری در كنار ساير مسائل 

سياسی و اجتماعی دوره مورد نظر است.
شايسته از اين رو كه به منابع بسيار مرتبط بيشتری بايد رجوع می شد و نگاه های متنوع 
و متفاوت ديگری مورد نقد و ارزيابی قرار می گرفت؛ به عنوان مثال گزينش صهيونيسم 
از يهوديان مولد و غير مولد در مهاجرت، طرح بحث اساسی در شالوده فكری نژادپرستانه 
يهود اس��ت كه از جذب گوشت دم توپ برای تأسيس س��رزمين واهی موعود نيز دريغ 
نكرده اس��ت و چه بس��يار يهوديان پير و فرتوت و يا بی هنر و بی پول كه از مهاجرت به 

فلسطين منع شدند.
فصلنامه پانزده خرداد
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چکيده
پس از به سلطنت رسيدن رضاشاه مبحث جديدی در سطح بين الملل آغاز شد كه در 
شرايط داخلی كشورها نيز تأثير گذاشت و آن آغاز مهاجرت يهوديان از كشورهای تابع 
به سرزمين موعود )فلس��طين( بود. مهاجرتی كه تأثير آن همچنان در مناسبات ملی و 
بين المللی باقی است و در قالب »رژيم اشغالگر قدس يا اسراييل« ايفای نقش می كند. 
مس��ئله مهاجرت يهوديان ايران به فلس��طين، حجم مهاجرت انجام شده و تأثير آن در 
سياست داخلی و خارجی سلطنت رضاشاه همواره از نقاط مبهم تاريخ ايران می باشد كه 
تاكنون به آن پرداخته نشده است. در اين تحقيق سعی شده به »بررسی نقش رضاشاه 
در مهاجرت يهوديان به فلس��طين« به عنوان مهمترين اهداف اين دوره از تاريخ كشور 
پرداخته شود. اين پژوهش از نوع پژوهش های توصيفی است و با استفاده از روش اسنادی 
و آرشيوی اعم از مطالعات كتابخانه ای به جمع آوری اطاعات مورد نياز پرداخته است. 
از مهمترين دس��تاوردهای اين تحقيق، روش��ن شدن نقش رضاش��اه در بهبود اوضاع 
اقتصادی- اجتماعی اقليت های مذهبی به خصوص يهوديان و صهيونيست ها است كه 
عمده ترين تأثير را در فعاليت های يهوديان در ايران و مهاجرت آنان به فلسطين داشت. 
همچنين نقش عمده دول خارجی در رأس آنها انگلستان، نهادها و محافل صهيونيستی 
مانند آژانس يهود در ترغيب، تشويق و زمينه سازی برای مهاجرت به ارض موعود بوده 
است. بنابر آمار غير موثق از جمعيت10 تا 15 ميليونی ايران كه بين 20 تا90 هزار نفر 
آنها يهودی بودند، 5 تا 20 هزار نفر يهودی ايرانی، به فلسطين مهاجرت كردند. از جمله 
داليل مهاجرت اين عده وضعيت نابس��امان اقتصادی و فقر عمومی  ايران، نبود ش��غل 
مناسب، شناخت دنيای جديد، اعتقاد مذهبی يهوديان برای تشكيل موطن ملی يهود و 

ايجاد زمينه برای ظهور دوباره مسيح عنوان شده است. 
كليدواژه ها: مهاجرت، پهلوی اول، يهوديان، ايران، صهيونيس��ت، فلسطين، رضاشاه، 

آژانس يهود

مقدمه 
امروزه مسئله مهاجرت يهوديان سراسر دنيا به فلسطين از منظرهای مختلف قابل تأمل 
و بررسی می باشد. مسئله مهاجرت يهوديان ايران به فلسطين، ريشه در سال های قبل 
از تشكيل سلطنت پهلوی دارد. با توجه به اينكه وضعيت يهوديان ايران در دوران پهلوی 
اول و دوم بهبود اساسی يافت، اين دوران نقطه عطفی در مسئله مهاجرت يهوديان ايران 
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به فلسطين بوده است. مسئله روی كار آمدن رضاشاه 
در ايران، اصاحات رضاشاهی، فعاليت های گروه ها 
و نهادهای مختلف يهودی در اين دوران، سرنخ های 
اساسی و سرآغازی بودند برای احيای يهوديان ايران 
و شروع فعاليت های صهيونيس��ت ها در ايران كه به 
مديري��ت برنامه های صهيونيس��تی در ايران كمك 
شايان توجهی كرده است. مسئله مهاجرت يهوديان 
ايران به فلسطين، حجم مهاجرت انجام شده و تأثير 
آن در سياست داخلی و خارجی س��لطنت رضاشاه 
همواره از نقاط مبهم تاريخ ايران می باشد كه تاكنون 

به آن پرداخته نشده است.
وضعيت سياس��ی- اجتماعی و اقتصادی يهوديان 
ايران در زمان رضاخان، سياس��ت های دولت ايران 
در قبال يهوديان، مهاجرت آنها از يك سو و از س��ويی ديگر، ارتباط دولت ايران با دول 
خارجی، در اين بين قابل تأمل می باش��د. در كنار آن، آغاز فعاليت های آژانس يهود در 
سطح بين الملل، برای اسكان يهوديان در سرزمين فلسطين و شدت فعاليت اين آژانس 
در ايران و در مقابل سكوت رضايت آميز دولت ايران از اين روند و همچنين ارتباط پهلوی 
اول با دولت آلمان و پشتيبانی مالی و فكری دولت بريتانيا از مهاجرت يهوديان به ارض 
موعود )فلس��طين( مانند: صدور اعاميه بالفور، نفوذ و تأثير انگلستان بر دولت ايران و 
لزوم بررسی نقش دول خارجی در مهاجرت يهوديان ايران به فلسطين را بيش از پيش 
نمايان می سازد. با توجه به تأثير يهوديان در شكل گيری وقايع تاريخی صد سال اخير 
مانند هولوكاست، ظهور اسراييل و تأثير آن در مناسبات بين المللی و سياست خارجی 
كشورها، به خصوص كش��ورهای منطقه خاورميانه، بررسی ريشه های تاريخی اين قوم 
در ايران ضروری است. اين پژوهش به بررس��ی تاريخچه و نحوه شكل گيری مهاجرت 
يهوديان ايران به فلسطين، بررسی نقش دول خارجی در اين مهاجرت، البی های سياسی 
و اقتصادی گروه های مختلف يهودی در ترغيب يهوديان ايران، مهاجرت و حتی اسكان 
و ساماندهی يهوديان ديگر كش��ورها در ايران می پردازد و به دنبال آن نقش رضاشاه را 
در تغيير اوضاع اجتماعی، سياسی و اقتصادی يهوديان ايران و تأثير آن در مهاجرت به 
فلسطين را بررسی می نمايد. بنابراين مس��ئله اصلی در اين پژوهش بررسی تاريخچه 

محققين در مواجهه شخص 
رضاشاه با یهود و دوره او 
تفاوت قائل هستند و همچنان 
نقاط مبهمی از این دو رویكرد 
را مطرح می كنند و بالشک 
همگی نسبت به بهبود وضعيت 
یهود اذعان دارند و به دنبال آن 
پهلوی دوم را بيشتر می ستایند. 
اما اعدام نماینده یهودیان در 
مجلس با نظراتی كه جای 
بررسی دقيق و عميق دارد، 
نسبت  را  رضاشاه  شخص 
به اميال و آمال یهودی كمی 

حساس نموده است
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مهاجرت يهوديان ايران به فلس��طين در زمان رضاشاه و تأثير آن در سياست خارجی و 
داخلی ايران می باشد. همچنين به نقش دول خارجی و گروه های مختلف يهودی در اين 

رابطه پرداخته خواهد شد. 

پيشينه پژوهش 
مسئله مهاجرت يهوديان ايران در زمان رضاشاه، از جمله مسائلی است كه تاكنون به 
صورت جامع و كامل بدان پرداخته نشده است. از جمله پژوهش هايی كه به اين موضوع 
پرداخته اند می توان به كتاب ايران و مسئله فلسطين بر اساس اسناد وزارت امور خارجه 
نوشته علی اكبر واليتی، اسناد مهاجرت يهوديان ايران به فلسطين)1330-1300ه.ش( 
نوش��ته مرضيه يزدانی و دولت ايران و متخصصان مهاجر آلمانی)1319-1310ه.ش( 
نوشته رضا آذری شهرضايی اشاره نمود. در سراسر كتاب های فوق، اسنادی از يهوديان 
دوران پهلوی اول و دوم به چاپ رس��يده و مورد تحليل و بررس��ی قرار گرفته است. اما 

مسئله مهاجرت يهوديان در زمان رضاخان به طور ويژه بررسی نشده است. 

سؤاالت تحقيق
مسئله مهاجرت يهوديان ايران به فلس��طين در قالب پنج پرسش كليدی زير خاصه 

می شود: 
1. آيا مهاجرت يهوديان ايران در زمان رضاشاه به سرزمين فلسطين رخ داده است يا 

خير؟
2. اگر مهاجرت اتفاق افتاده، حجم مهاجرت انجام شده چقدر است؟

3. جايگاه سياسی، اجتماعی و اقتصادی يهوديان در ايران در زمان پهلوی اول چگونه 
بوده است؟

4. نقش و تأثير دول و نهادهای خارجی )آلمان، انگلستان، آژانس يهود( و هدف آنها از 
مهاجرت يهوديان ايران چه بوده است؟ 

5. نگاه رضاشاه به يهوديان ايران چگونه بوده است؟ 

رضاشاه و حکومت پهلوی اول
در مورد نحوه انتخاب رضاخان نظريات گوناگونی وجود دارد؛ اما آنچه بر آن اتفاق نظر 
وجود دارد نقش  محوری دولت انگلستان در روی كار آمدن رضاخان است. رضاخان فرد 
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انتخاب شده انگلستان برای انجام اصاحات اساسی در ايران بود؛ اصاحاتی كه هم سو با 
تشكيل دولت يهودی در فلسطين بود.1

منابع تاريخی و سياس��ی، بارون ادموند روچيلد را بنيانگذار نخستين 
حركت عمل��ی صهيونيس��م ش��ناخته اند. مورخ��ان و نظريه پردازان 
صهيونيست نيز از او به عنوان»پيشوای سياسی صهيونيسم« و يا »پدر 
ييشو« ياد كرده اند. به اعتقاد ما، ايران در استراتژی روچيلدها، جايگاه 
اساسی داشت و لذا می توان صعود س��لطنت رضاخان را گامی  از سوی 
صهيونيسم به منظور تأمين شرايط الزم برای تأسيس »تمدن يهود« در 

خاورميانه ارزيابی كرد.2 
اوضاع اقليت های مذهبی، در زمان رضاشاه برخاف علمايی كه در اين دوره در شرايط 
س��ختی قرار گرفته بودند بهبود ياف��ت. اقليت های مذهبی به عن��وان ذمی های تحت 
حمايت شريعت، از تبعيض رسمی  و خشونت گاه و بی گاه برخی اراذل و اوباش در دوره 
قاجار رنج می بردند؛ اكنون از امنيت و فرصت بيشتری برای پيشرفت اقتصادی برخوردار 
ش��ده بودند. رؤيای رضاش��اه برای ايرانی متكی به خود و قوی می طلبيد تا وی تمامی  
قابليت ها را در خدمت به كشور در اختيار گيرد. بنابراين، او با كشيدن اقليت های مذهبی 
و زنان، به جريان اصلی حيات ملی، به تقليد از كشورهای توسعه يافته و تأكيد بر تصوير 
ايران جديد، به عنوان مملكتی كه اكنون كامًا درگير آرمان تجددطلبی بود، پرداخت.3 
دوره حكومت رضاشاه در حقيقت دوره س��لطه كامل امپرياليسم انگليس بر ايران بود. 
كليه تصميم گيری های روابط خارجی و حتی بخش عمده سياس��ت داخلی كشور در 

چهارچوب سياست گذاری دولت انگليس تنظيم و اجرا می شد.4 
دولت رضاخان از نظر سياسی و ديپلماتيك نيز اجازه گسترش و توسعه 
روابط با دولت های رقيب انگليس را نداشت؛ به طوری كه در دو مورد به 
علل واهی روابط خود را با دولت های امريكا و فرانس��ه قطع كرد. روابط 
ايران با دولت های قدرتمند روس��يه و آلمان در اي��ن دوره از ظرافت و 

1. محمد تقی تقی پور، ايران و اسراييل در دوران س��لطنت پهلوی اول، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های 
سياسی، 1390، ج1، ص54-55. 

2. محمد احمدی، پژوهه صهيونيت: مجموعه مقاالت، تهران، مركز مطالعات فلسطين، 1381، ج2، ص368-
 .367

3. تاريخ كمبريج، ترجمه تيمور قادری، تهران، مهتاب، 1388، ج7، ص39-40. 
4. هوشنگ مهدوی، سياست خارجی ايران در دوران پهلوی 1357-1300، تهران، پيكان، 1377، ص57-58. 
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ويژگی خاصی برخوردار بود.1 
شركت های نفتی امريكايی نيز قبل از كودتا، به ويژه 
به دنبال اعام »سياس��ت درهای باز«، تاش جدی 
برای ورود به فعاليت های نفتی در ايران كرده و در تمام 
دوران كودتا اين تاش ادامه داش��ت. اگرچه به علت 
حضور سلطه گرانه انگليس همواره در اين جهت ناكام 
ماند.2 در مورد مسئله فلسطين، در سياست خارجی 
ايران، در زمان رضاشاه، بايد گفت از همين سال هاست 
كه صهيونيس��م به فكر ايجاد ارتباط با كشورهايی از 

جامعه مسلمانان افتاد. كشورهايی كه در پشت س��ر همسايگان فلسطين قرار داشتند 
و می توانس��تند در صورت نفوذ صهيونيس��م در آنها به پايگاهی ب��رای عملكرد عناصر 
اطاعاتی- سياسی صهيونيست مبدل شوند. اين سياست همان شيوه معروف ديويد بن 
گورين، نخست وزير اسبق رژيم صهيونيستی بود كه ايجاد مثلث ايران- تركيه- اتيوپی 
را در پشت سر همسايگان خود، عامل ثبات فلسطين اشغالی می شمرد.3 نماينده ايران 
در فلسطين ميرزا حبيب اهلل خان آل رضا يا عين الملك، انتخابی بود كه از سوی مقامات 
وزارت امور خارجه صورت گرفت. البته اين انتخاب بدان معنا نيس��ت كه تا پيش از اين 
تاريخ ايران در فلسطين نماينده ای نداشته اس��ت. انگيزه انتخاب عين الملك در اتخاذ 
تصميم درباره فلسطين در سمت نماينده ايران در فلسطين بر اساس اسناد موجود به 
دو بخش تقسيم می گردد: الف. تاش برای ارتباط پيوسته با مركز بهائيت در فلسطين و 
نزديكی به رهبران اين فرقه؛ ب.كسب سود مادی؛ در كنار آن اقدامات سودجويانه هويدا 
به زودی مسائل مهمی  را در روابط خارجی ايران با منطقه خاورميانه پديد آورد؛ به طوری 
كه مقامات هر كشوری كه او در آنجا به سر می برد، از رفتار وی آشكارا ابراز ناخشنودی 
می نمودند.4 اجرای سياست مشاركت ميان صهيونيست ها و فلسطينی ها و الغای نظام 
قيمومت كه ظاهراً برخاف نظر رس��می  دولت انگلستان بود و توسل صهيونيست ها به 
اهرمی  چون جامعه ملل سبب شد تا انگلستان قدری از سياست حمايت يك جانبه خود 

1. حميد احمدی، ريشه های بحران در خاورميانه، تهران، كيهان، 1377، ص66. 
2. منوچهر محمدی، مروری بر سياس��ت خارجی ايران در دوران پهلوی يا تصميم گيری در نظام تحت سلطه، 

تهران، دادگستر، 1377، ص64. 
3. علی اكبر واليتی، ايران و مس��ئله فلسطين بر اس��اس اس��ناد وزارت امور خارجه 1937-1897م/1317-

1315ق(، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسامی، 1378، ص160. 
4. همان، ص91-106. 

با توجه به تأثير یهودیان در 
شكل گيری وقایع تاریخی صد 
سال اخير مانند هولوكاست، 
ظهور اسرایيل و تأثير آن در 
مناسبات بين المللی و سياست 
خارجی كشورها، به خصوص 
كشورهای منطقه خاورميانه، 
بررسی ریشه های تاریخی قوم 

یهود در ایران ضروری است
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دست بردارد. همزمان با اين واقعه، خواسته يا ناخواس��ته تغييری در سياست خارجی 
ايران نيز پديد آمد. محمدعلی فروغی، وزيرخارجه وقت كه دس��ت عاء را در مذاكره با 
اميرفيصل جهت ميانجی گری بين اعراب و صهيونيس��ت ها باز گذاشته بود، مستغنی 
شد و از سوی نخست وزير سيد باقر كاظمی  مهذب الدوله به وزارت خارجه منصوب شد 
و تغييری در سياس��ت خارجی ايران ايجاد كرد. كاظمی  با عزيمت به ژنو و ايراد نطقی 
در جامعه ملل از حقوق فلس��طينی ها جانبداری نمود و بدين گونه چرخش آشكاری را 
در سياست خارجی ايران سبب ش��د.1 موضع ايران بار ديگر در اواخر دوران زمامداری 
رضاشاه، يعنی در زمانی كه وی سياس��ت نزديكی به آلمان را در پی گرفت دچار تغيير 
شد و ايران مجدداً در جامعه ملل به دفاع از حقوق مردم فلسطين پرداخت كه البته آن 
اقدام مقطعی نيز با واكنش مثبت جهان اسام روبه رو شد.2 در كنار آن بر اساس برخی 
اسناد موضع گيری سياست خارجه ايران بر گسترش حمايت از موج مهاجرت يهوديان 

به فلسطين حكايت دارند.3و4 
از منظر اعتقادی و مذهبی، يهوديان ايران نسبت به دين خود شناخت نسبتاً ضعيفی 
داشتند؛ زيرا از مراكز اصلی يهوديت در جهان جدا شده بودند و حاخام هايی كه تعليمات 
دينی الزم را ديده باش��ند نداش��تند. مثًا آنها حرز نماز )تيفلين( را نمی ش��ناختند و 
عادت های دينيشان برای يهوديت حاخامی  ناآشنا بود؛ عادت هايی چون زيارت قبر استر 
و مردخای )در همدان( و قبر دانيال )در شوش( و زيارت ساير شخصيت های توراتی كه 
به گمان يهوديان ايرانی در ايران دفن ش��ده اند.5 بنابراين به آسانی تحت تأثير تبليغات 
صهيونيستی و انديشه های بازگش��ت به ارض موعود قرار می گرفتند و به تبع خود بانی 
تشكيل محافل يهودی در ايران می ش��دند. در كنار اين مسئله، با توجه به درآمد نفتی 
قابل توجه ايران در آن سال ها و استفاده از آن جهت مصارف غير ملی وضعيتی بحرانی در 
كشور گزارش شده است و همين وضعيت ناهنجار اقتصادی مهاجرت درونی و بيرونی را 
در ايران موجب شده بود كه دستاويزی جهت نمايش وضعيت بد يهوديان ايران و ترغيب 

1. نامه مورخ 12رجب1350ق، بايگانی اسناد وزارت امور خارجه، س1313ش، كارتن6، دوسيه2. 
2. گزارش نمره 1364، مورخ 1316/8/19كنس��ولگری ايران در فلس��طين، بايگانی اسناد وزارت امورخارجه، 

س1316، كارتن12، دوسيه 18/5. 
3.گزارش ش820، مورخ 1317/5/19 كنسولگری ايران در فلسطين، بايگانی اسناد وزارت امورخارجه، بخش 

نمايندگی ها، كارتن24، دوسيه350. 
4. علی اكبر واليتی، همان، ص156-158. 

5. عبدالوهاب المس��يری، دايره المعارف يهود؛يهوديت و صهيونيس��م، ترجمه مؤسس��ه فرهنگی مطالعات و 
پژوهش های تاريخ خاورميانه، تهران، دبيرخانه كنفرانس بين المللی حمايت از انتفاضه فلس��طين، 1383، ج4، 

ص283. 
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آنها برای مهاجرت به فلسطين بود.1

بنيادها، انجمن ها و سازمان های یهودی و صهيونيستی در ایران 
تكاپوی سازمان ها و كانون های صهيونيستی در ايران در چهار محور خاصه می شود؛ 
محور اول؛ شامل تحركات تش��كل ها و انجمن هايی است كه از سوی جامعه يهود ايران 
شكل گرفته بود. محور دوم؛ بهره برداری صهيونيسم از موقعيت بسيار ممتاز اجتماعی 
و اقتصادی يهوديان ايران بود. محور سوم؛ س��ازمان ها و مؤسساتی كه از سوی مراكز و 
مجامع صهيونيستی خارج از كشور در ايران تأسيس شده بود و با پشتيبانی، حمايت و 
هدايت آن مراكز و مجامع فعاليت می كردند. محور چهارم؛ شامل حضور و فعاليت دولت 
اسراييل در ايران در عرصه های مختلف سياس��ی، اطاعاتی، اقتصادی و فرهنگی بود.2 
كه از مهمترين اين س��ازمان ها و كانون ها می توان به اين موارد اشاره كرد: 1.كنيساها 
2.حبراها 3.يهودي��ان در مجلس 4.انجمن كليميان تهران 5.صن��دوق ملی 6.اتحاديه 
جهانی يهود 7.آليانس اسراييلی در ايران؛ مدارس آليانس در تهران و ساير شهرستان ها 
نه تنها با يك برنامه ريزی حساب ش��ده كار تعليم و تربيت اطفال يهودی را ادامه می داد 
بلكه سعی داشتند تا با تحريك شور و احساسات جوانان يهودی آنان را تشجيع نموده، 
بدين وسيله به بسياری از اهداف و خواسته های خود غير مستقيم نايل شوند.3 8.انجمن 
صهيونيت؛ اين انجمن در گردهمايی و ساماندهی يهوديان ايران با جمع آوری كمك های 
نقدی و ايجاد بستر جهت فعاليت های فرهنگی، سياس��ی، اقتصادی و اجتماعی نظير 
برپايی گردهمايی و كنگره های مختلف، اقدام به تأسيس روزنامه، برگزاری برنامه های 
مختلف برای يهوديان در سطح شهرستان ها و در نهايت ترغيب، تشويق و اقناع جهت 
مهاجرت به فلسطين نقش داشت.4 9.آژانش يهود؛ برخی مدارك حاكی از آن است كه 
آژانس يهود يك سال قبل از تأسيس اس��راييل در ايران فعاليت داشته است. بنابراين، 
موجوديت آژانس يهود شعبه ايران به عنوان يك س��ازمان صهيونيستی غير ايرانی به 

سال1947م/1326 برمی گردد.5 و در نهايت 10.جنبش خلوتص ايران. 

1. محمدقلی مجد، رضاشاه و بريتانيا بر اس��اس اس��ناد وزارت خارجه امريكا، ترجمه مصطفی اميری، تهران، 
مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1389، ص220. 

2. محمد احمدی، همان، ص372. 
3. علی اكبر واليتی، همان، ص28-33. 

4. حبيب لوی، تاريخ يهود ايران، بی نا، 1339، ص912-915. 
5. محمد احمدی، همان، ص400. 
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وضعيت یهودیان در دوران پهلوی اول
از نظر اقتصادی طی سال های قبل از مشروطيت 
و حتی سال های چندی پس از آن، يهوديان ايران 
كه از جمله اقليت های مذهبی بودند، از توسل به 
كارهايی جز دوره گردی، پيله وری، بقچه كش��ی، 
زرگ��ری، فعله گ��ری، نخ تابی و مش��اغلی در اين 
حدود منع ش��ده بودند. يهوديان حق نداشتند به 
كاالهايی چون ميوه و لبنيات دست بزنند، در نتيجه نمی توانستند در كار خريد و فروش 
آن وارد ش��وند.1 در دوره س��لطنت دودمان پهلوی، يهوديان ايران نقش مؤثری در كار 
صرافی داشتند و در تهران و شهرستان ها، عده قابل توجهی به اين كار مشغول بودند.2 
در مورد بهبود اوضاع يهوديان ايران در اين زمان می ت��وان به تخفيف ماليات و فعاليت 
يهوديان در زمينه بانكداری3 اشاره كرد.4 بنا به روايت تاريخ و اسناد، رضاشاه با يهوديان 
رابطه حسنه ای داشت؛ چنانچه بسياری از يهوديان را در سمت هايی نظير پزشك، مدرس 
دانشگاه، متخصص امور كشاورزی، چرم سازی و... استخدام كرده بود.5 در كنار اين مسئله 
بسياری از يهوديان كشورهای همسايه جهت مهاجرت به فلسطين به ايران می آمدند 
و از طريق ايران به اس��راييل مهاجرت می كردند و در بسياری از موارد هيچ كس نه تنها 
مانع آنها نش��ده، بلكه در برخی موارد اجازه اقامت موقت در ايران را نيز داشتند. احمد 
رامه از نويسندگان تاريخ يهود معتقد است رضاشاه، نه تنها يهودستيز نبوده بلكه نسبت 
به يهوديان نظر مس��اعدی نيز داشته اس��ت.6 در مقابل يهوديان نيز از رضاشاه حمايت 
می كردند؛ به طوری كه »در مجلس مؤسسان كه به منظور انقراض سلسله قاجار تشكيل 
شد، حييم7 با دادن رأی موافق، از سلطنت پهلوی پش��تيبانی كرد و در رأس هيئتی از 
برجس��تگان جامعه يهودی تهران، برای ع��رض تبريك و اعام وف��اداری و تقديم لوح 

1. هما سرش��ار، يهوديان ايران در تاريخ معاصر، امريكا، مركز تاريخ ش��فاهی يهوديان ايرانی، 1996، ج1، ص 
 .207-208

2. همان، ص197. 
3. »بررسی ها حكايت از اين دارد كه حتی قبل از تصويب قانون تأسيس بانك ملی ايران، يهوديان ايران برای برپا 

كردن بانك اقدامات وسيعی به عمل آورده بودند.«؛ هما سرشار، همان، ص199. 
4. هما سرشار، همان، 1999، ج3، ص89-90. 

5. يكی از بهترين داليل اين ادعا پزش��ك مخصوص رضاش��اه »دكتر كورت اِريش نومان« است كه نخست در 
برلين طبابت می كرد و بعداً به ايران مهاجرت كرده بود و يك آلمانی يهودی تبار بود؛ هما سرشار، همان، ص74. 

6. هما سرشار، همان، ص71-74. 
7. نماينده يهوديان در مجلس شورای ملی كه بعدها در دوره رضاشاه به اعدام محكوم می شود. 

به اعتقاد ما، ایران در استراتژی 
روچيلدها، جایگاه اساسی داشت 
و لذا می توان صعود سلطنت 
سوی  گامی  از  را  رضاخان 
صهيونيسم به منظور تأمين شرایط 
الزم برای تأسيس »تمدن یهود« در 

خاورميانه ارزیابی كرد
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سپاس به پيشگاه شاه جديد و مقتدر شرفياب 
ش��د.«1 رابطه رضاش��اه با كانون های يهودی 
تا بدان جا بود كه بس��ياری از اين كانون ها به 
مناس��بت كودتای اس��فند 1299ش و روی 
كار آمدن رضاشاه بر مس��ند قدرت اين روز را 
جش��ن می گرفتند و به آذين بندی خيابان ها 

می پرداختند و منابع يهودی از اين دوران به عنوان عصر طايی ياد كرده اند.2 اين رابطه 
تا آنجا حسنه بود كه بعد از مهاجرت به فلسطين نيز مورد مرحمت سياسی و اقتصادی 

شاه قرار می گرفتند.3 
... يكی از موضوعات ش��گفت انگيز در اي��ن دوران، ارتباط نمايندگی 
ايران در فلسطين با تشكل ها، سازمان ها و گروه های صهيونی مستقر در 
فلسطين است. با اينكه هنوز دولت صهيونيستی اعام موجوديت نكرده 
بود، ايران با آژانس يهود و ديگر سازمان های يهودی ارتباط و همكاری 
و حتی داد و س��تد داش��ت. خريد برخی اقام و محصوالت مورد نياز از 
صهيونيست ها و تشكل های صهيونيس��تی مقيم فلسطين از آن جمله 
است. تبادل اطاعات در زمينه های مختلف، از جمله زراعی و كشاورزی، 

بخش ديگر اين ارتباط است.4و5 
رژيم پهلوی از همان ابتدا حساس��يت ويژه ای نس��بت به موضوع فلسطين اشغالی و 
يهوديان داشت و تا سرحد توان می كوشيد تا به هيچ وجه سخنی در باب مظلوميت مردم 
فلسطين و ظلم و ستم يهوديان صهيونيست، نسبت به اعراب مسلمان و فلسطينی ها در 

1. هما سرشار، همان، ص53. 
2. محمد احمدی، همان، ص368-372. 

3. در سند شماره )76( شاهد درخواست كمك مالی يهوديان مستقر در فلسطين برای استخدام يك استاد زبان 
فارسی جهت تدريس درس زبان فارسی در دانشگاهی در اس��راييل و همچنين مساعدت مالی شاه جهت تعمير 
مقبر استر و مردخای و حضرت دانيال)ع( هس��تيم. مرضيه يزدانی، اس��ناد مهاجرت يهوديان ايران به فلسطين 

)1330-1300ه ش(، تهران، سازمان اسناد ملی ايران، 1374، ص62. 
4. محمدتقی تقی پور، همان، ص185-186. 

5. مئير عزری نويسنده يهودی در مورد فعاليت های يهوديان در جهت تأسيس نهادها و مراكز يهودی در جهت 
افزايش و س��هولت امر مهاجرت به ذكر خاطرات خود در اين زمينه می پردازد. وی ب��ه فعاليت های خانواده های 
يهودی در اين باره اشاره می كند و می نويسد: »پدرم در بازگشت از اين سفر ]اسراييل[ با همكاری مردم، جنبش 
صهيونيس��تی را در اصفهان بنياد نهاد. پدرم برای نخس��تين بار س��ازمان كرن كايمت را در اصفهان بنيان نهاد و 
»صندوقچه آبی« زينت بخش همه كنيساها، دبستان ها، دبيرستان ها، آموزشگاه ها و دكان ها شد. نامه نگاری های 
وی با منحم اوسيشكين، اسحاق بن صوری و موشه شارت )ش��رتوك(، گويای پيوند تنيده ميان آنان بود.«؛ مئير 

عزری، يادنامه، ابراهام حاخامی )برگردان به فارسی(، اورشليم،2000، ج2، ص20. 

بنا به روایت تاریخ و اسناد، رضاشاه 
با یهودیان رابطه حسنه ای داشت؛ 
چنانچه بسياری از یهودیان را در 
سمت هایی نظير پزشک، مدرس 
دانشگاه، متخصص امور كشاورزی، 

چرم سازی و... استخدام كرده بود
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مطبوعات به ميان نيايد. حساسيت رژيم رضاخانی نسبت به اين موضوع تا آن حد بود كه 
عبدالحسين تيمورتاش، وزير مقتدر دربار پهلوی در ماجرا دخالت می نمود و نظميه را 
مأمور تذكر دادن و جلوگيری از انتشار اين جرايد می كند.1و2 در كنار آن يهوديان، آزادانه 
به انتشار و چاپ مطبوعات، نشريات و... دست می زدند به طوری كه »قريب ده سال پس 
از انقاب مشروطه، يهوديان ايران نخستين روزنامه خود را به نام شالم در تهران منتشر 
ساختند...«.3 همچنين »در سال 1304... و در مبارزات و فعاليت های انتخاباتی آن زمان، 
دو روزنامه همزمان با هم منتش��ر می ش��د: يكی به نام حئيم برای طرفداری از شموئل 
يحزقل حئيم و ديگری به نام گئوال به طرفداری از شادروان لقمان نهواری. اين روزنامه 
توس��ط طرفداران دكتر نهواری اداره و پخش می ش��د كه فعال ترين اشخاص آن دوره 
سليمان و خان بابا يودعيم بودند.«4 چاپ و توزيع نشريه ای يهودی به نام بدان در خاك 
اسراييل چه می گذرد در جهت فعاليت های تبليغی برای مهاجرت يهوديان به فلسطين 
بود.5 و نشريه عالم يهود ديگر نشريه يهودی اين دوره بود.6 با وجود كاهش فعاليت های 
مطبوعات و به رغم خفقان سياسی و مطبوعاتی در سطح جامعه سياسی ايران، انجمن ها 
و نهادهای يهودی آزادانه به فعاليت های رسانه ای و اجتماعی می پرداختند و جهت بهبود 
اوضاع يهود ايران و مهاجرت آنها به فلسطين اقدام می كردند. در بسياری از آثار مكتوب 
يهوديان، رضاشاه را رضاشاه كبير و در مقام كوروش كبير معرفی كرده اند. بنابراين، دوران 

رضاشاه عصر طايی جامعه يهوديان ايران بود.7 

مهاجرت یهودیان 
مهاجرت يهوديان در ايران به چهار صورت رخ داد: نخست، مهاجرت يهوديان تهران 
به فلس��طين؛ دوم، مهاجرت يهوديان شهرستان ها به تهران و س��ازماندهی آنها جهت 
مهاجرت به ارض موعود؛ س��وم، مهاجرت يهوديان كشورهای مجاور ايران مانند قفقاز، 
عشق آباد، عراق، لهس��تان و... به ايران و اسكان و س��ازماندهی آنها جهت مهاجرت به 

1. اسنادی از مطبوعات و احزاب دوره رضاشاه، سند ش36،75. 
2. دفتر پژوهش های كيهان، نيمه پنهان 24؛ روايت سانسور: يادداشت های يك خبرنگار درباره سانسور و مميزی 

در عصر پهلوی، تهران، كيهان، 1385، ص41-43. 
3. هما سرشار، همان، 1996، ج1، ص32. 

4. همان، ص120. 
5. مئير عزری، همان، ج1، ص26. 

6. هومن سرشار، فرزندان استر؛ مجموعه مقاالت درباره تاريخ و زندگی يهوديان در ايران، ترجمه مهرناز نصريه، 
تهران، كارنگ، 1383، ص239-240. 
7. حبيب لوی، همان، ص961-964. 
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اورش��ليم؛ چهارم، مهاجرت يهوديان متخصص آلمانی به ايران و ب��ه كارگيری آنها در 
مناصب مختلف اجرايی و مديريتی مانند اس��تاد دانش��گاه، رئيس بيمارس��تان، حتی 

پزشك رضاشاه. 
بر اساس اسناد به جای مانده در س��ال های 1300 به بعد، مهاجرت يهوديان ايران به 
فلسطين قبل از آغاز سلطنت رضاش��اه صورت گرفته است.1 اما در مورد اين مسئله كه 
آيا مهاجرت يهوديان ايران در زمان رضاشاه رخ داده است هيچ گونه ترديدی نيست؛ به 
طوری كه در بسياری از اسناد به دست آمده در زمان رضاشاه، به امر مهاجرت يهوديان 
ايران به فلسطين اش��اره شده است و حتی حكايت از وجود دس��تی پنهان برای فراهم 
كردن شرايط اسكان و صدور رواديد و در نهايت اعزام بسياری از يهوديان غير ايرانی به 
فلسطين از طريق ايران می كند. اين مس��ئله تا آنجا قابل تأمل است كه برای مهاجرت 
اتباع ديگر كشورها، برخی از يهوديان ايران اقدام به قاچاق انسان و اعزام آنها به فلسطين 
می نمايند. س��يزده يهودی بدون رعايت قانون و ضوابط از طريق هرات افغانستان، وارد 
ايران می شوند و پس از چند نامه نگاری و مخالفت دولت ايران از طريق انگلستان به آنها 
اجازه داده می شود كه برای مهاجرت به فلس��طين در ايران بمانند.2 به طور كلی در آن 
زمان ايران به عنوان كانال انتقالی برای مهاجرت يهوديان به فلسطين تبديل شده بود. 
رضاشاه نيز با مهاجرت يهوديان به فلسطين موافق بود و از هيچ كوششی دريغ نمی كرد. 
اما علمای اسام ساكت ننشستند؛ آقای ش��يخ عبداهلل افندی مجتهد رئيس جمعيت 
هدايت اس��امی، درباره مهاجرت يهوديان به فلسطين به ش��اه ايران اعتراض كردند و 
خواس��تار ممانعت از ظلم به اعراب فلسطين از طرف شاه ش��دند.3 و وقتی علما از شاه 
درخواست كمك در خصوص توجه به وضعيت مسلمانان فلسطين می كنند و خواستار 
چاپ اعتراضات در جرايد می شوند، رضاشاه با انتشار آنها مخالفت می كند.4 در مقابل، 
سوءاستفاده و مظلوم نمايی يهوديان تا جايی اس��ت كه آنان دوران رضاشاه را كه از نظر 
بهبود اوضاع اجتماعی و سياسی خود در ايران در حد كوروش كبير می دانند، زير سؤال 
می برند تا عواطف يهوديان ايران و جهان را عليه دولت ايران تحريك و يهوديان را به امر 
1. گزارش نمره 316، م��ورخ 17صفر1341ق/1922م، بايگانی اس��ناد وزارت امورخارجه، س��ال 1301ش، 

كارتن16، دوسيه44، سند ش)17( به نقل از علی اكبر واليتی، همان، ص97. 
2. مرضيه يزدانی، همان، ص21-27. 

3. همان، ص29. 
4 يكی از علمای بنام در كنار حضرت آيت اهلل آقای حاج شيخ عبدالكريم متنی را برای اعتراض به روند مهاجرت 
به فلسطين و اعتراض ايرانيان به اوضاع فلسطين برای انتش��ار در جرايد برای رضاشاه می فرستند، اما رضاشاه با 
انتشار آن مخالفت می نمايد. »انتش��ار تلگراف راجع به مسلمين فلس��طين در جرايد مقتضی نيست.«؛ مرضيه 

يزدانی، همان، ص31. 
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مهاجرت ترغيب و تشويق نمايند و از طرفی مساعدت مالی ساير يهوديان در اين زمينه را 
جلب كنند. در واقع دست به نوعی آنتی سميتيزم، يهودستيزی و مظلوم نمايی می زنند تا 
بدان جا كه موجب ناراحتی مسئولين را فراهم می آورد؛1 و از دولت درخواست جلوگيری 

از مهاجرت يهوديان ايران به فلسطين را می كنند.2 
از بعدی ديگر، مهاجرت نه تنها از طريق يهوديان ايرانی و غير ايرانی به فلسطين صورت 
گرفته است بلكه مهاجرت توسط تعداد زيادی از يهودی های متخصص آلمانی به ايران 
نيز انجام شده است. اسناد زيادی در مورد مهاجرت عده ای از يهوديان آلمان بعد از جنگ 
جهانی به ايران برای انجام فعاليت های علمی  و صنعتی موجود است. اسناد گردآمده از 
سويی، نشانگر تاش متخصصان يهودی آلمان، برای مهاجرت از آلمان هيتلری و اسكان 
در ايران است و از سويی ديگر، بيانگر كوشش سياستمدارانی مانند تقی زاده، حسنعلی 

غفاری و فتح اهلل پاكروان، برای جذب اين متخصصان به ايران است. 
عزيزاهلل نعيم،3 يك طرح اقتصادی و يك بولتن خبری ارس��ال داشت كه در طی آن، 
فعاليت های آژانس يهود در نقاط مختلف جهان تش��ريح ش��ده بود. در اي��ن تقاضا، او 
نخست پيشنهاد می كند كه با حمايت مالی انجمن های يهودی، متخصصين كشاورزی 
و زارعين يهودی اروپای ش��رقی را به ايران بفرستد تا به پيش��رفت كشاورزی علمی  با 

1. همان، ص36-37. 
2. همان، ص38-39. 

3. اين طرح به امضای عزيزاهلل نعيم اس��ت و يك ايرانی يهودی بوده كه در پاريس اقامت داشت. وی همچنين 
»رئيس كل تشكيات صهيونيست تهران« و نيز مؤسس روزنامه ای به نام هگئوال است كه ارگان صهيونيست های 

ايران بوده است. 

مهاجرت يهوديان از 
كشورهای مجاور به 

تهران و سپس اورشليم

مهاجرت يهوديان از 
شهرستان ها به تهران 

و سپس فلسطين

مهاجرت يهوديان در 
زمان پهلوی اول به 

فلسطين

مهاجرت يهوديان از 
كشورهای مجاور به 

تهران و سپس اورشليم

مهاجرت يهوديان
 آلمان به ايران
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توجه به برنامه های اقتصادی ايران كمك كند. در قبال 
آن او تقاضای امتيازات حقوق گمركی از ماشين آالت و 
ادوات كشاورزی آنها، انتقال رايگان ماشين آالت توسط 
دولت ايران به نقاطی كه كشاورزان بايد سكونت كنند، 
اعطای بذر و كود مجانی در س��ال اول به كش��اورزان و 

دادن ويزای مجانی به افرادی كه قصد توطن در ايران دارند را دارد؛ امتيازاتی كه دولت 
وقت حتی برای شهروندان خودش در نظر نمی گرفت. وی همچنين تأكيد می كرد كه 
مجلس ش��ورای ملی بايد قوانينی جهت تضمين تعهدات دولت به تصويب برساند. در 
خاتمه وی تحت عنوان »فوايدی« كه اجرای پيشنهاد او برای دولت ايران دارد، تصويری 
خيال پردازانه از يك اقتصاد شكوفا ارايه می دهد. از ديگر پيشنهادها، پيشنهاد تأسيس 
دانشگاه در ايران بود و تعهد شد كه كادر هيئت علمی  آن را مهاجران متخصص آلمانی 
تأمين كند. رئيس الوزرا در سند ديگری استخدام آنها را مقرون به صرفه و صاح می داند... 
ولی در جواب محمود جم كه سياهه ای از اسامی  پزشكان و داروسازان و دندان پزشكان 
را جهت استخدام فرستاده بود، ابتدا می گويد: »از صحيه مملكتی سؤال شود.« و در انتها 
اظهار می كند كه »دواساز كليمی به اندازه كافی در ايران موجود است و صاح نيست از 
خارجه بياوريم...«. به نظر می رسد كه دولت مردان ايران در سال های 1312 تا 1314 
سياست منسجم و همگونی نسبت به اين واقعه نداشتند و به همين دليل نمی توانستند 
تصميم گيری درستی در مقابل آن داشته باشند. به عنوان نتيجه بايد گفت به طور كلی، 
نوعی ترديد و تعلل در تصميم گيری نسبت به اين واقعه بين المللی در ابتدا وجود داشته 
و به مرور بعد از مكاتبات زيادی كه نمايندگی های سياس��ی با دول��ت وقت نموده اند، 
تصميمی  مشخص درباره آن گرفته شد و آن زمانی بود كه فرصت های مناسب از دست 
رفته بود. اطاعات چندانی از تعداد اين متخصصين مهاجر در ايران در دس��ت نيست. 
اينكه جذب اين متخصصين به عنوان اولين تجربه تا چه حدی در توسعه اقتصادی ايران 
مؤثر بوده، يا اگر ايران از يك سياست منس��جم درباره توسعه اقتصادی برخوردار بود و 
می توانست استفاده بيشتری از اين فرصت بكند، پيامد های سياسی، اقتصادی آن چه 
بود، سؤاالتی است كه برای پاسخ دادن به آن احتياج به اطاعات بيشتری است؛1 و شايد 

نتيجه اين باشد كه اساساً ايران پلی برای مهاجرت است و نه هدفی برای اسكان. 

1. رضا آذری ش��هرضايی، دولت ايران و متخصصان مهاجر آلمانی )1319-1310ه ش(، تهران، سازمان اسناد 
ملی ايران، 1374، ص19-26. 

احمد رامه از نویسندگان 
تاریخ یهود معتقد است 
رضاشاه، نه تنها یهودستيز 
نبوده بلكه نسبت به یهودیان 
نظر مساعدی نيز داشته است



270
انقاب اسامي و مسئله فلسطين

دوره سوم سال يازدهم شماره 39  بهار 93

مشکالت اجتماعی ناشی از مهاجرت یهودیان 
مهاجرت يهوديان ايران و كشورهای همس��ايه از طريق ايران، باعث ايجاد مشكات 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در ايران گرديد. از آن جمله، می توان به بروز مش��كات 
اجتماعی مانند بزهكاری های اجتماعی در س��اختار جامعه، قاچاق كاال، مواد مخدر و 
انسان توسط يهوديان اشاره كرد.1 مهاجرت به دنبال خود مسئله كم شدن تعداد نفوس 
و جمعيت ايران را در پی داش��ت و باعث بروز اعتراضات برخی مسئولين برای منع آن 
ش��د.2 ايجاد اختال در چرخه اقتصادی ايران از ديگر نتايج مهاج��رت بود. در اجرای 
سياست خريد زمين، اگرچه حمايت همه جانبه ای از سوی ثروتمندان صهيونيست چون 
روچيلدها صورت می گرفت، اسناد وزارت امور خارجه ايران بر اين نكته تصريح دارند كه 
در آن دوران گروه هايی از يهوديان به كسوت بازرگانان درآمده و به جمع آوری پوندهای 
انگليس��ی موجود در ايران و عراق می پرداختند و در قبال خريد ليره استرلينگ، روپيه 
هندی می پرداختند.3 اين اقدام ايشان يعنی تعويض ارز معتبر اروپايی با اسكناس های 
روپيه بدون پش��توانه هندی به صورت قاچاق ضمن آنكه لطمات جبران ناپذيری را به 
ساختار اقتصادی ايران و عراق وارد ساخت، سبب شد تا منافع مادی الزم برای تقويت 
موقعيت اقتصادی و مالی يهوديان در فلسطين اشغالی تأمين گردد. اثر ديگر حاصل از 
اين اقدام اين بود كه كمبود ارز معتبری چون ليره استرلينگ در اين مناطق به موازات 
افزايش نرخ برابری آن، خواه و ناخواه سبب كاهش قيمت اين گونه اراضی نيز می گرديد.4 
به دنبال آن، سيل مهاجرينی كه اموال خود را به فروش رسانده و دارايی خويش را پس 
از تبديل ريال به ط��ا و ارز برای انتقال آماده می كردند، به زودی به يكی از مش��كات 

سياسی- اجتماعی ايران مبدل شد.5

فعاليت های یهودیان برای سهولت امر مهاجرت به فلسطين 
برنامه ريزان ام��ر مهاجرت برای س��هولت جريان مهاجرت در كش��ورهای مختلف از 
برنامه های خاصی استفاده كردند. ايران نيز از اين امر بی نصيب نبود. لذا نهادها، مراكز 

1. رك: مرضيه يزدانی، همان. 
2. همان، ص14. 

3. راپرت احمد نام به سركنسولگری ايران در بغداد، بايگانی اسناد وزارت امورخارجه، س1339ق، كارتن14، 
دوسيه35، سند ش13.

4. علی اكبر واليتی، همان، ص71-73. 
5. گزارش نمره301، مورخ 5عقرب1301ش، بايگانی اس��ناد وزارت امور خارجه، سال 1302ش، كارتن53، 

دوسيه39؛ علی اكبر واليتی، همان، ص116-117.
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يهودی و صهيونيستی فعال در ايران، با توجه به بافت فرهنگی و امكانات موجود در اين 
زمينه اقدام به برنامه ريزی كردند. پاره ای از اين اقدامات بدين شرح است: 

1. آموزش يهوديان جهت اس��كان و گروه پذيری در فلسطين هم از نظر آموزش زبان 
عبری و هم زندگی در گتو؛ 

2. انتشار نشريات تبليغی جهت ترغيب يهوديان به امر مهاجرت و در كنار آن آموزش 
زبان عبری، برپايی نمايش ها، رقص ها و آوازها، گردش های گروهی و سخنرانی ها؛1 

3. آموزش خاص كودكان مطابق با برنامه های صهيونيسم؛2 
4. تشكيل صندوق ملی يهوديان در كشور؛3 

5. تأس��يس مجالس و محافل خانگی جهت ترغيب و تبليغ ب��ه مهاجرت و همگرايی 
جامعه يهود؛ 

6. ايجاد اختاف بين مسلمانان و يهوديان به منظور تحريك يهوديان به مهاجرت به 
فلسطين در ايران.

نيز ظاهراً طرح ريزی هايی انجام ش��ده كه با دامن زدن به اختافات موجود اس��باب 
درگيری و نزاع ميان يهوديان و مسلمانان را فراهم سازد و بدين وسيله بر دامنه مهاجرت 
ايرانيان يهودی بيفزايد. مطالعه و بررسی پاره ای از اسناد موجود نمايانگر چنين تاشی 
است؛ حركتی كه بيگانگان نيز از آن به وضوح حمايت كرده اند. به هر ترتيب، از مطالعه 
مدارك باقيمانده از اين سال ها برمی آيد كه دس��ت هايی در كار بوده تا با دامن زدن به 
جو ناامنی عليه اقليت يهود ايرانی آنها را وادار س��ازد كه سرزمين اجدادی خود را ترك 
كرده، راهی ديار فلس��طين گردند. تقريب��اً از همين دوران تا پاي��ان جنگ جهانی اول 
صهيونيس��ت ها كوش��يدند به ش��يوه های مختلف اين تحركات و احساسات ضد يهود 
را در سراسر جهان تش��ديد نمايند و بدين وس��يله زمينه الزم را برای همبستگی فرق 
و دسته های پراكنده يهود پديد آورند.4 ديويد هرس��ت در كتاب تفنگ و شاخه زيتون 
نمونه ای از بمب گذاری يهوديان در كنيسه های بغداد برای ايجاد ناامنی را ذكر می كند 

كه جای تأمل دارد. 

1. مئير عزری، همان، ج1، ص26. 
2. مرضيه يزدانی، همان، ص32-33.

3. مئير عزری درباره جنبش های يهودی صهيونيستی برای س��اماندهی امور يهوديان ايران جهت مهاجرت به 
فلسطين پرده از فعاليت های يهوديان ايران برمی دارد و از تأس��يس صندوق ملی اسراييل )كرن كايمت( سخن 

می گويد. )مئير عزری، همان، ص25.( 
4. علی اكبر واليتی، همان، ص46-48. 
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علت مهاجرت یهودیان ایران به فلسطين 
بنابر اسناد و مدارك تاريخی عنوان ش��ده، تبليغات وسيع آژانس يهود جهت ترغيب، 
تشويق و اقناع يهوديان به مهاجرت از جمله داليل مهاجرت يهوديان بود. برخی مدارك 
حاكی از آن اس��ت كه آژانس يهود يك سال قبل از تأسيس اس��راييل در ايران فعاليت 
داش��ته اس��ت.1 بنابراين، موجوديت آژانس يهود ش��عبه ايران به عنوان يك س��ازمان 
صهيونيس��تی غير ايرانی به س��ال 1947م/1326 برمی گردد. آژانس يهود با آگاهی و 
موافقت دس��تگاه حاكم شاهنش��اهی، بدون هيچ محدويت و مانعی در تمامی  مناطق 
يهودی نش��ين ايران به فعاليت مش��غول بود. اين آژانس فقط خود به طور مس��تقل در 
زمينه جلب و جمع آوری يهوديان ايران و برخی كشورهای هم جوار از طريق نفوذی كه 
اين تشكيات در بسياری از كانون ها و انجمن های يهودی يا صهيونيستی داخل كشور 
داشت از تمامی  آنها به عنوان وسيله و ابزار در مسير مقاصد خود بهره برداری می كرد؛ به 
گونه ای كه بيشتر كانون ها و مؤسسات مزبور، تعقيب و اجرای برنامه ها و اهداف آژانس 
يهود را جزء دس��تور كار و فعاليت خود تلقی می كردند و از اين زاويه ارتباط تشكياتی 
مستمری با آژانس يهود داشتند. اسناد و مدارك به جامانده از آن دوران نشان می دهد 
كه حتی س��ال ها قبل از حضور علنی و رس��می  اين سازمان صهيونيس��تی، كانون ها و 
عناصری، مأموريت آژانس يهود را در ايران به عهده داشته و مقاصد آن را در اين كشور 
تعقيب می كرده اند. سندی كه تاريخ آن به سيزده سال قبل از تشكيل رژيم صهيونيستی 
برمی گردد نشان می دهد كه سازمان ها و عناصری برای جذب و انتقال يهودی های ايران 
به فلس��طين تاش و اقدام می كردند.2 در ادامه، ديگر دالي��ل عبارت اند از: فقر عمومی 
 و نبود كار در ايران برای يهوديان؛3 وضعيت نامناس��ب سياس��ی و اجتماعی يهوديان؛ 
فعاليت های انجمن ها، مراكز و محافل يهودی در زمينه تبليغ، ترغيب و اقناع به مهاجرت؛ 
ايجاد امواج تبليغاتی و مذهبی در خصوص بازگشت به ارض موعود در سطح جهان- از آن 
جمله تأثيرات اعاميه بالفور و انتشار اين اعاميه به دليل وعده های پنهانی دولت مردان 
انگليس��ی، كه بيش از آنكه مخالفت جهانی را به دنبال داش��ته باشد با حسن استقبال 
اقليت های پراكنده يهودی مواجه ش��د و يهوديان ايران از اين قاعده مستثنی نبودند. 
به طوری كه به برگزاری جلس��ه در كنيسه ها و نامه تش��كرآميز به هم مسلكان خود در 

1. برخی ديگر فعاليت آن را در ايران سيزده سال قبل از تشكيل اسراييل می دانند. 
2. محمد احمدی، همان، ص400. 

3. مرضيه يزدانی، همان، ص14. 
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سن پترزبورگ مخابره كردند؛1 ايجاد چهره مظلوم و 
ستمديده از يهوديان، تبليغات وسيع جهت مبارزه 
با يهودستيزی و ايجاد موطن مستقل يهودی؛ تمايل 
به پيشرفت و دستيابی به موقعيت بهتر اقتصادی و 
اجتماعی در ارض موعود؛ جست وجو برای شناخت 
سرزمين های ناشناخته و ماجراجويی؛ ايجاد حس 
شديد مذهبی نس��بت به آرمان صهيون و بازگشت 
به ارض موعود. بنا به رواي��ت يهوديان »مهمترين 
دليل اين مهاجرت، فشارها و نابسامانی های موجود 
در ش��هرهای ايران و از طرف ديگ��ر، اعتقاد آنان به 

سرنوشت يهود و يهوديت و ايمان و اعتقاد راسخ به صيون]!!![ بود.«2 

موضع گيری های خاص نسبت به قضيه مهاجرت یهودیان از ایران به فلسطين 
در خصوص مس��ئله مهاجرت يهوديان ايران در زمان پهل��وی اول، موضع گيری های 
مختلف از س��وی گروه های گوناگون داخلی و خارجی اتخاذ شد. اين موضع گيری ها به 

طور كلی به سه دسته عمده تقسيم می گردد: 
1. موضع مس��ئولين دولتی اي��ران در قبال مهاج��رت يهوديان به فلس��طين؛ برخی 
مسئولين با مهاجرت يهوديان به فلس��طين مخالف بودند. دليل مخالفت آنها از يك سو 
وضعيت نامناسب اقتصادی، اجتماعی و بهداش��تی مراكز مهاجرنشين فلسطين بود. با 
توجه به اسناد و مدارك، بسياری از يهوديان بعد از رفتن به فلسطين در وضعيت نامناسب 
اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی قرار گرفتند؛ به طوری كه در بسياری از موارد مسئولين 
امر خواهان بازگشت يهوديان به ايران و جلوگيری از مهاجرت آنها به فلسطين شدند.3 

و از سوی ديگر كمبود تعداد نفوس و جمعيت ايران كه قبًا در مورد آن صحبت شد. 
2. موضع گيری علمای جهان اسام نس��بت به قضيه مهاجرت يهوديان به فلسطين؛ 
بسياری از علمای جهان اسام و علمای شيعه در ايران شكايات خود را مبنی بر جلوگيری 
از مهاجرت يهوديان به فلسطين اعام داشتند و خواهان پی گيری امر توسط مسلمانان 
و ساير علما شدند. س��يد محمد بهبهانی، آقا محمد حسين آل كاشف الغطاء، هبه الدين 

1. علی اكبر واليتی، همان، ص55-57. 
2. هما سرشار، همان، ج3، ص 163-164. 

3. مرضيه يزدانی، همان، ص4-5. 

رابطه رضاشاه با كانون های 
كه  بود  بدان جا  تا  یهودی 
بسياری از این كانون ها به 
مناسبت كودتای اسفند 1299ش 
و روی كار آمدن رضاشاه بر 
مسند قدرت این روز را جشن 
آذین بندی  به  و  می گرفتند 
خيابان ها می پرداختند و منابع 
یهودی از این دوران به عنوان 

عصر طالیی یاد كرده اند 
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شهرستانی، سيد محمدمهدی صدر، س��يد محمدمهدی اصفهانی، سيد محمدمهدی 
خراسانی و... از جمله افرادی بودند كه در اين زمينه به نوشتن نامه به رضاشاه و سفارت 

انگلستان اقدام كردند و خواهان جلوگيری از غصب باد مسلمين شدند.1 
3. موضع دول خارجی نسبت به قضيه مهاجرت يهوديان از ايران؛ در آلمان با ظهور و 
روی كار آمدن هيتلر در 1933 عاملين و ستون پنجم وی در كليه جهان عليه يهوديان 
تبليغاتی را شروع نمودند.2 در تبليغات ضد يهودی آلمان در ايران نشان از حمايت آلمان 
از مهاجرت بوده اس��ت. برنامه های راديو برلين يكی از اين حمايت ها به ش��مار می آيد. 
هم سو با آن دولت انگلستان به عنوان قيم فلسطين از مهاجرت يهوديان سراسر جهان 
به فلسطين حمايت كرد و ايران نيز اقدام به صدور اعاميه های مختلف كرد3 و به صدور 
مجوز اسكان يهوديان از كشورهای همسايه به ايران پرداخت؛4 و به عنوان قيم فلسطين و 
هم دست سرادموند روچيلد، اقدامات پشت پرده ای در راستای زمينه سازی برای سهولت 
امر مهاجرت يهوديان جهان به فلسطين انجام می داد. اعاميه بالفور مهر تأييد اين ادعا 
می باشد. نقش دول خارجی به خصوص انگلستان در ايجاد اختاف و نزاع بين مسلمانان 
و يهوديان و ايجاد زمينه احساس ناامنی در بين يهوديان برای تشويق به مهاجرت از يك 
طرف و از طرف ديگر حمايت امريكا و شوروی در توطئه عليه يهوديان ايران در همين 
راستا نش��انی ديگر از حمايت همه جانبه دول خارجی از مهاجرت يهوديان به فلسطين 

بود.5 

آمار یهودیان ایران 
با توجه به عدم اطاعات مناسب در مورد آمار جمعيت ايران، يهوديان و همچنين آمار 
مهاجرت يهوديان در مركز آم��ار ايران و منابع تاريخی، ناگزير ب��ه ارايه آمارهای موثق 
و غير موثق شده ايم؛ در اين قس��مت اكثر آمارهای ارايه ش��ده در منابع مختلف آورده 

1. همان، ص29-30. 
2. حبيب لوی، همان، ص969-971. 

3. در يكی از اين اعاميه ها جماتی اين چنين به چش��م می خورد: »آيا ش��ما هم می تواني��د به ديگر يهوديان 
بپيونديد و وطن يهوديان را در فلسطين به پا داريد؟... فراموش نكنيد كه پيروزی متفقين معنای ديگری جز پيروزی 

قوم يهود در بازگشت به ]كوه[ صهيون ندارد...« علی اكبر واليتی، همان، ص57-58. 
4. در اسناد جهت صدور مجوز اسكان يهوديان فراری از كشورهای همسايه به ايران جهت سهولت امر مهاجرت 
به فلسطين به نقش انگلستان اشاره شده است: »...اين اشخاص تابعيت ايرانيه خود را نتوانست]ه[ حاضر نمايند 
ولی از انگليس ها اجازه گرفته اند ]به[ فلس��طين برون��د. اينجانب هم با مهاجرت آنها موافق��ت دارم...«، )مرضيه 

يزدانی، همان، ص27.(
5. علی اكبر واليتی، همان، ص112-116. 



27
5

ل 
ی او

هلو
ت پ

كوم
ه ح

دور
 بر 

كيه
 با ت

ين
سط

ه فل
ن ب

 ايرا
ان

ودي
ت يه

جر
مها

93
ار 

 به
 3

ه 9
مار

 ش
هم

ازد
ل ي

 سا
وم

ه س
دور

ش��ده اس��ت. تا حوالی 1943، كل جمعيت 
ايران 15 ميليون نفر تخمين زده می شد. در 
خال نخستين سال های جنگ جهانی دوم، 
رش��د س��االنه جمعيت 100هزار نفر بود اما 
مع الوصف با آغاز سال 1944،كه جنگ جهانی 
نيز تقريباً رو به اتمام بود، نرخ رش��د س��االنه 
جمعيت به300هزار نفر رسيد.1 »بنا به گفته 
پروفسور دكتر كيت تل2 از دانشگاه توبينگن 

جنوب آلمان، در تمام ايران60هزار تن اقليت يهودی زندگی می كنند و در پايتخت بيش 
از10هزار يهودی اقامت دارند.« از قرار معلوم همزمان در پاريس نيز اطاعيه ای يا چيزی 
شبيه به يك اظهاريه منتشر شده و در آن آمده بود كه »...تعداد يهوديان ايران می تواند 
حداكثر 12هزار ت��ن و حداقل 10هزار نفر باش��د...«3 تعداد يهوديان قبل از س��لطنت 
رضاشاه به سه هزار نفر می رسيد. در اواخر س��لطنت رضاشاه كبير قريب به 20هزار نفر 
گرديد.4 تعداد يهوديان ايران در سال 1873 )1289ق( از سوی كميته مركزی جمعيت 
يهوديان نزديك به 40هزار نفر برآورد ش��ده و تعداد آنها را از اي��ن قرار تخمين زده اند: 
تهران: سه هزار تن، همدان: سه هزار تن، اصفهان:2400 تن، شيراز: سه هزار تن، كاشان: 
1500 تن، اروميه: 1200 تن، كرمانشاه: 600 تن.5 در هر دو هزار ايرانی يك نفر يهودی 
وجود دارد و عده يهودی ها در ايران 90 هزار نفر است. جماعت يهودی در شهرهای ايران 
به ندرت وجود دارند؛ حتی در خود پايتخت ايران عده يهودی ها 13هزار نفر هستند. در 

شهرهای ديگر بيش از 78هزار نفر يهودی وجود ندارد...«.6 
در جايی ديگر تع��داد يهوديان را 80ه��زار نفر گزارش می كنن��د.7 آبراهاميان تعداد 
يهوديان را 60هزار نفر می داند.8 بر اين اساس، با توجه به آمارهای مختلف می توان تعداد 
يهوديان ايران را 20هزار نفر، 60هزار نفر، 78هزار نفر، 80هزار نفر و 90هزار نفر دانست. 

1. تاريخ كمبريج، همان، ج1، ص605. 
2. Kate Tel

3. هما سرشار، همان، ج3، ص91-92. 
4. حبيب لوی، همان، ص13. 

5. هما سرشار، همان، ج2، ص91-93. 
6. مرضيه يزدانی، همان، ص40. 

7. هما سرشار، همان، ج1، ص94-105. 
8. يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقاب؛ درآمدی بر جامعه شناس��ی سياس��ی ايران معاص��ر، ترجمه احمد 

گل محمدی و ديگران، تهران، نی، 1389، ص16. 

رژیم پهلوی از همان ابتدا حساسيت 
ویژه ای نسبت به موضوع فلسطين 
اشغالی و یهودیان داشت و تا سرحد 
توان می كوشيد تا به هيچ وجه سخنی 
در باب مظلوميت مردم فلسطين و 
ظلم و ستم یهودیان صهيونيست، 
نسبت به اعراب مسلمان و فلسطينی ها 

در مطبوعات به ميان نياید
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حجم مهاجرت انجام شده یهودیان به فلسطين 
تعداد مهاجران يهودی ايرانی به فلسطين در دهه های پيش از 1948م فقط پنج هزار 
نفر بود.1 محمدتقی تقی پور، تعداد مهاجران يهوديان ايران را 20هزار نفر می نويس��د. 
آبراهاميان، آمار مهاجرت يهوديان به فلس��طين را حدود پنج هزار نفر عنوان می كند.2 

احمدی، در مورد آمار مهاجرت های غير قانونی از ايران به فلسطين می نويسد: 
تا سال 1948 )تأسيس اسراييل( ]1327ش[ طبق آمار غير رسمی، 
در حدود 20هزار )طبق منابعی ديگر30هزار( يهودی ايرانی در اسراييل 
اغلب اورش��ليم و تل آويو، مش��غول كار و زندگی بودند- ولی طبق آمار 
رسمی، جمعيت يهوديان ايران در اسراييل در اين موقع كمتر از پنج هزار 
نفر قيد گرديده و اين نشان می دهد كه بيشتر يهوديان ايران به صورت 
غير قانونی از طريق سرحدات سوريه و لبنان وارد آن سرزمين شده و در 

آن سكنی گزيده بودند...3 
مئير عزری در كتاب يادنامه چاپ اورش��ليم دفتر يكم صفحه 59 معتقد است از سال 
1947 تا 1951 قريب به 30ه��زار نفر يهودی از ايران به فلس��طين مهاجرت كردند و 
می گويد: »شلمو هيلل... اين آمار را 28هزار نفر می خواند و آمار يهوديان ايرانی و عراقی 
كه از راه ايران به فلسطين رسيدند 47هزار تن می داند.« اريه لوين در اين باره می گويد: 
از س��ال 1948 متجاوز از 70هزار يهودی ايرانی وارد كشور اسراييل 
شدند و تا زمان انقاب تقريباً ده هزار نفرشان مجدداً به ايران مراجعت 
كردند. اكنون همين مهاجرين با فرزندانش��ان قري��ب به200هزار نفر 

هستند.4 
المسيری معتقد اس��ت: »تعداد يهوديان ايران در س��ال 1948 به حدود 95هزار نفر 
رس��يد.«5 با توجه به مطالب عنوان ش��ده از تقريباً 10 تا 15 ميليون نفر جمعيت ايران 
بين20هزار تا 90هزار نفر آنها يهودی بوده اند؛ كه از اين تعداد بين پنج هزار تا 20هزار نفر 
از يهوديان ايران به فلسطين مهاجرت كرده اند. در كنار اين تعداد، مهاجران غير ايرانی كه 
در ايران مستقر شده و از ايران به فلسطين می رفتند نيز بودند و از طرف ديگر بر اساس 

1. هومن سرشار، همان، ص250. 
2. يرواند آبراهاميان، ايران مدرن، ترجمه محمدابراهيم فتاحی، تهران، نی، 1390، ص475. 

3. محمد احمدی، همان، ص403-404. 
4. هما سرشار، همان، ج3، ص173. 

5. عبدالوهاب المسيری، همان، ص283. 
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اسناد عنوان ش��ده برخی از يهوديان ايران نيز با 
سفر به عتبات عاليات و س��وريه عازم فلسطين 
می شدند كه اين، حجم مهاجرت از ايران و حجم 
مهاج��رت ايرانيان يهودی را بيش��تر می كند. با 
توجه به جمعيت كم ايراني��ان، حجم مهاجرت 
نيز از نظر برخی مسئولين خطرناك بوده لذا اين 

خطر را مكرر گوش��زد كرده بودند. در نتيجه مهاجرت صورت گرفته و حجم مهاجرت با 
توجه به جمعيت كم ايرانيان قابل توجه بوده است. 

نتيجه 
يهوديان در طول تاريخ همواره سياست دوگانه همزيستی با اقوام مختلف و زندگی در 
يك دولت يهودی را به كار گرفته اند. آغاز قرن بيستم توسط گردانندگان اصلی جنبش 
صهيونيسم رجعت دوباره به تشكيل موطن يهودی برای فرمانروايی بر تمام دنيا، با شعار 
از نيل تا فرات بود. با اين چشم انداز، اكثر يهوديان سراسر جهان به وسيله ايجاد صندوق 
ملی يهود و تشكيل مؤسسات و نهادهای ويژه يهوديان زمينه تشكيل يك دولت يهودی را 
فراهم كردند. اصلی ترين ركن در تشكيل اين دولت نوپا فراهم آوردن مؤلفه حقوقی به نام 
ملت بود كه اين امر در پرتو مهاجرت يهوديان سراسر دنيا به موطن پيش بينی شده يعنی 
فلسطين جامه عمل پوشاند. ايران به عنوان يكی از كشورهای مهم در خاورميانه از نظر 
سياسی و اقتصادی همواره در اين منطقه تأثيرگذار بوده است و در زمينه پروژه مهاجرت 
يهوديان به فلسطين نقش پل ارتباطی را بازی كرد و اسباب اسكان و مهاجرت يهوديان 
منطقه خاورميانه به فلسطين را فراهم كرد. بنابراين، با توجه به اين نقش اساسی و بهبود 
شرايط سياسی، اقتصادی و اجتماعی يهوديان ايران در زمان رضاشاه، مهاجرت بسياری 
از يهوديان به فلسطين اجرا شد كه در اين بين نقش دول خارجی مانند انگلستان و آلمان 

و همچنين فعاليت های آژانس يهود در ايران تأثير بسزايی داشته است. 
مهاجرت يهوديان ايران قبل از آغاز سلطنت پهلوی اول آغاز شد؛ اما در زمان رضاشاه 
زمينه ايجاد مهاجرت های دس��ته جمعی يهوديان ايران و يهوديان كشورهای همسايه 
از ايران فراهم شد. رضاش��اه با ايجاد اصاحات اساسی در ايران فعاليت های اقليت های 
مذهبی در ايران را بهبود بخش��يد؛ به طوری كه آنها از آزادی نسبی در اين دوران برای 
فعاليت های خود برخوردار ش��دند. ظهور رضاش��اه جايگاه يهوديان اي��ران را از منظر 

در بسياری از آثار مكتوب 
یهودیان، رضاشاه را رضاشاه كبير 
و در مقام كوروش كبير معرفی 
دوران  نابراین،  ب كرده اند. 
رضاشاه عصر طالیی جامعه 

یهودیان ایران بود
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سياس��ی، اجتماعی و اقتص��ادی بهبود بخش��يد. 
رضاشاه همچنين با يهوديان و صهيونيست ها رابطه 
قوی و دوستانه ای داش��ت؛ به طوری كه بسياری از 
يهوديان در ايران سالروز 9اسفند1299 كه سقوط 
سلسله قاجاريه و روی كار آمدن سلطنت پهلوی بود 
را جشن می گرفتند. در كنار اين قضيه، فعاليت های 
غير رسمی  آژانس يهود در ايران باعث ايجاد محافل 
و گردهمايی های يهوديان ايران شد و زمينه تأسيس 
صندوق ملی يهود را فراهم كرد كه زمينه ساز اجرای 
برنامه های تبليغی، تشويقی، ترغيبی و اقناعی برای 
امر مهاجرت در بين يهوديان ايران شد. بنابر آمار غير موثق از جمعيت10 تا 15ميليون 
نفری ايران كه بين 20 تا90هزار نفر آنها يهودی بودند، 5 تا 20هزار نفر يهودی ايرانی به 
فلسطين مهاجرت كردند. از جمله داليل مهاجرت اين عده، وضعيت نابسامانی اقتصاد 
و فقر عمومی  ايران، نبود شغل مناسب، شناخت دنيای جديد، اعتقاد مذهبی يهوديان 
برای تشكيل موطن ملی يهود و ايجاد زمينه برای ظهور دوباره مسيح عنوان شده است. 
در كنار اين مسائل دولت انگلستان به عنوان قيم فلسطين كه بنابر متن اعاميه بالفور 
مأمور ايجاد موطن ملی يهوديان در فلس��طين نيز بود، راه را برای مهاجرت بسياری از 
يهوديان ايران و شهرهايی در كشورهای همس��ايه نظير سمرقند، گنجه و كشور عراق 
و... فراهم كرد. دولت آلمان هيتلری به دليل سياس��ت های ضد يهود و نزديكی خاصی 
كه با رضاش��اه پيدا كرد با اجرای برنامه های ضد يهودی در سراسر جهان از جمله ايران 
نقش مهمی  در امر مهاجرت يهوديان ايران به فلسطين بازی كرد. دولت ايران در مقابل 
با اجرای سياست های دوگانه مانع از اين امر، يعنی مهاجرت يهوديان از ايران نشد بلكه 
در مقابل با اس��تخدام تعداد زيادی از يهوديان آلمانی كه از اروپا اخراج ش��ده بودند راه 
را برای فعاليت های سياس��ی، اقتصادی، اجتماعی، علمی  و فنی آنها در ايران باز كرد. 
مهاجرت يهوديان از ايران و اجرای برنامه های خاص يهوديان در ايران باعث كم شدن 
تعداد نفوس و آسيب ديدن چرخه اقتصادی ايران شد و در كنار اين قضيه مسئله قاچاق 
كاال و انسان توسط يهوديان در نقاط مختلف كشور آسيب های اجتماعی خاص خود را 

بر پيكر جامعه ايران وارد كرد. 
بنابر آمارهای غير موثق، تعداد يهوديان ايران از 20هزار نف��ر تا 90هزار نفر در ايران 

المسيری معتقد است: »تعداد 
یهودیان ایران در سال 1948 
به حدود 95هزار نفر رسيد.« 
با توجه به مطالب عنوان شده 
از تقریبًا 10 تا 15 ميليون نفر 
20هزار تا  جمعيت ایران بين
90هزار نفر آنها یهودی بوده اند؛ 
كه از این تعداد بين پنج هزار تا 
20هزار نفر از یهودیان ایران به 

فلسطين مهاجرت كرده اند
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گزارش شده اس��ت كه نش��ان می دهد در اين 
ميان بين پنج تا 20هزار نف��ر از يهوديان ايران 
به فلسطين مهاجرت كرده اند. اگرچه در مقابل 
جمعيت 10 ت��ا 15 ميليونی دوران رضاش��اه، 
مهاج��رت پنج تا20ه��زار نفر يه��ودی از ايران 
تأثيری در جمعيت ايران نداشته است اما برنامه 
مهاجرت يهودي��ان از ايران از چن��د منظر قابل 
تأمل و بررس��ی اس��ت. نگاه اول اينكه در زمان 
رضاش��اه كه خفقان كامل سياس��ی ب��ر جامعه 
ايران حكم فرما بود، گروه ه��ا، انجمن ها، نهادها 
و... يهودی ب��ه فعاليت های تبليغ��ی خود ادامه 
دادند و مسبب ساماندهی به مهاجرت اين عده 
از يهوديان از ايران ش��دند. از نگاه دوم، مس��ئله 
مهاجرت يهوديان به فلسطين از منظر سياسی 

و اقتصادی قابل تأمل می باشد كه پديده ای ش��گرف را در قرن بيستم رقم زد و آن تولد 
دولتی نامشروع به نام اسراييل بود. اس��راييلی كه از زمان تولدش تاكنون تأثير عميقی 
بر روند جهان، مسائل خاورميانه و جهان اس��ام داشته است و با ايفای نقش در منصب 
حيات خلوت امريكا در خاورميانه همواره بازوی اساسی غرب و امريكا در تأمين منافع 
آنها در اين منطقه از جهان بوده است. از نگاه سوم، مسئله مهاجرت يهوديان از ايران در 
مناسبات و چرخه اقتصادی ايران بی تأثير نبوده است. نگاه چهارم اينكه مسئله مهاجرت 
بر س��اختار جامعه ش��ناختی و فرهنگ ايران تأثيرگذار بود؛ به طوری كه اسباب ايجاد 
انواع آسيب های اجتماعی و فرهنگی را در جامعه ايران فراهم كرد و به واسطه مهاجرت 
بس��ياری از يهوديان در زمينه قاچاق كاال و انس��ان فعاليت كرده و موجب ظهور انواع 
بزهكاری های اجتماعی شد و سرانجام از نگاه پنجم، مسئله مهاجرت زمينه ساز بسياری 
از تصميم گيری های سياسی ايران در سطح كش��ور و بين الملل بود كه كمترين آن در 
سطح كشور مخالفت های روحانيون و مردم و مراجع تراز اول با مسئله مهاجرت بود و در 
سطح بين الملل جهت گيری كشورهای مختلف درباره توافق با تشكيل يك دولت عربی 
و يهودی فلسطين شد كه اين امر تأثير عميقی در روابط اين كشورها گذاشت. آنچه از 
نكات قابل ذكر در اين تحقيق باقی مانده است اين است كه دوران رضاشاه آغازی برای 

به هر ترتيب، از مطالعه مدارک 
باقيمانده از این سال ها برمی آید 
كه دست هایی در كار بوده تا با 
دامن زدن به جو ناامنی عليه اقليت 
یهود ایرانی آنها را وادار سازد كه 
سرزمين اجدادی خود را ترک 
كرده، راهی دیار فلسطين گردند. 
تقریبًا از همين دوران تا پایان جنگ 
جهانی اول صهيونيست ها كوشيدند 
به شيوه های مختلف این تحركات و 
احساسات ضد یهود را در سراسر 
جهان تشدید نمایند و بدین وسيله 
زمينه الزم را برای همبستگی فرق و 
دسته های پراكنده یهود پدید آورند
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مهاجرت های گروهی به فلسطين بود و زمينه ای برای مهاجرت گسترده يهوديان ايران 
در زمان پهلوی دوم فراهم شد. اما با توجه به بررسی اسناد و مدارك دوران پهلوی اول و 
دوم اوج مهاجرت يهوديان از ايران در سال های 1320 لغايت 1332 بود كه در اين دوران 
مسند قدرت در ايران بين دربار، مجلس و... در حال چرخش بود؛ و بررسی اين مسئله 

خود يك برنامه تحقيقاتی ويژه را می طلبد. 
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بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی 

الء َوَمن يُْضلِِل اهللُهّ َفلَن  مُهَّذبَْذبِيَن بَْيَن َذلَِك الَ إِلَی َه�ُؤالء َوالَ إِلَی َه���ؤُ
تَِجَد لَُه َسِبيًا.1

سرگش��تگان ميان كفر و ايمان اند؛ نه با اينان و نه ب��ا آنان، آنكه خدا 
گمراهش كند هيچ راهی برای او نخواهی يافت. 

مقدمه 
دكتر عماد افروغ يكی از نمايندگان وقت مجلس ش��ورای اس��امی در مصاحبه ای با 

روزنامه كيهان در 6تيرماه1384 گفت: 
عده ای توقع نداشتند كسانی كه يك روز هاشمی )رفسنجانی( را مظهر 
اس��تبداد و اقتدارگرايی و خودكامگی معرف��ی می كردند دفعتاً در دور 
دوم انتخابات او را مظهر اصاح طلبی، آزادمنش��ی و آزادگرايی معرفی 

1. قرآن كريم، سوره نساء، آيه 143. 

گردوهای پوچ انقالب
دیروز چه می گفتند؛ امروز چه می گویند! )1(
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كنند. كسی كه از بيرون قضاوت می كند می گويد: اين چه روشنفكری 
در كشور است؟ اين چه گروه های سياسی است كه ديروز آن گونه عليه 
كسی شب نامه، مطلب و كتاب چاپ می كنند اما يك دفعه تغيير موضع 
می دهند و پشت سرش می ايس��تند. اتفاقی كه ما شاهدش بوديم و آن 
را يك بيماری و ضعف نظری برای روشنفكری می دانيم از تنعم آنها از 

شبكه قدرت و ثروت سرچشمه می گيرد... 
اين يك واقعيت تلخ تاريخی است؛ جريانی كه در ايران خود را روشنفكری می خواند 
چه در لباس روحانيت و چه در قالب های مدرن از ابتدای تولد تا به امروز گرفتار بيماری 
مزمن »تذبذب« بوده اس��ت و دليل عمده اين بيماری مزمن و ريشه دار نيز به درستی 
ارتزاق اين جريان از شبكه قدرت و ثروت در كشور می باشد؛ شبكه ای كه پيوسته با تاطم 
قدرت و ثروت همراه می گردد؛ تاطمی كه مشحون از بيش فعالی مخرب، سستی عقيده، 
فقدان مبانی نظری، عمل گرايی فاقد انديشه، سرسپردگی به تقليد، غش كردن پيوسته 
به سمت دش��منان دين و ملت و از همه بدتر خيانت به آرمان های ملت ايران می باشد. 
اين تمام كارنامه جريان، گروه ها، احزاب و افرادی اس��ت كه در تاريخ معاصر ايران خود 

را روشنفكر می خوانند. 
قرآن با »مذبذب« خواندن اينها تفس��ير دقيقی از روان شناس��ی ش��خصيت فردی و 
س��ازمانی آنها ارايه می دهد؛ زيرا تََذبُذب حركت چيزی است كه در هوا آويخته باشد و 
هيچ جای پای محكم و استواری در روی زمين نداشته باش��د. خداوند آدم های منافق 
را دارای چنين ويژگی هايی می داند زيرا منافقان، اس��تقال فكر و عقيده ندارند، به هر 
حركتی می چرخند، به ديگران وابسته هستند و بی هدف سرگردان اند؛ »مذبذبين بين 
ذلك«. منافقان، آرامش ندارند، به عبارت ديگر بيش فعال هس��تند؛ چون پيوسته بايد 
موضع جديد بگيرند. به قولی هنوز مركب موضع قبلی خشك نشده است موضع جديد 

اتخاذ می كنند و در مواضع اعتقادی و بينش فكری، قاطعيت الزم را ندارند. 
هدف اين سلسله يادداشت ها، تبيين مستند و مس��تدل تاريخ تذبذب روشنفكری و 
جريان های وابس��ته به آن نيس��ت زيرا ملت بزرگ ايران از دوران قاجاريه تا به امروز با 
برخورداری از آموزه های ناب اس��امی و معارف اهل بيت سرنوش��ت سست و اسف بار 
جريان روشنفكری را با گوش��ت و پوست خود لمس كرده اس��ت و تاريخ سازی در اين 
بخش حتی اگر با مهارت های خاصی انجام گرفته باشد نمی تواند ذهنيت تاريخی مردم 
نسبت به گذشته غير قابل دفاع اين جريان را تغيير دهد؛ همان طوری كه كسی نمی تواند 
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ب��ا لطايف الحيل ذهنيت تاريخی ملت ايران نس��بت به اس��تعمار غ��رب و خيانت های 
تجددگراها و اصاح طلبان سرسپرده به اروپا و امريكا را تغيير دهد. 

از آنجايی كه تناقضات عجيب و غريب رفتاری، گفتاری و عقيدتی اين افراد و جريان ها 
در طول تاريخ حياتشان تا به امروز هزينه های س��نگينی را به ملت ايران تحميل كرده 
اس��ت تاش خواهيم كرد از اين ش��ماره فصلنامه بخش��ی را تحت عنوان »ديروز چه 

می گفتند؛ امروز چه می گويند!« به اين تناقضات اختصاص دهيم. 
اين بخش آينه ای است برای ديدن زشتی های تذبذب و نفاق در عقيده، رفتار و گفتار 
و زيبايی های اس��تواری در عقيده و مقاومت در مقابل وسوس��ه های ق��درت، ثروت و 
وابستگی های قومی، قبيله ای، حزبی، گروهی و سازمانی. زيبايی هايی كه هدف عمده 
آنها همگونی ها و س��طوح هويت يابی مشترك و متداولی اس��ت كه برای زندگی كردن 
با يكديگر و در كنار هم ضروری اس��ت. تذبذب عموماً اين همگونی ها و هويت يابی های 

مشترك را مورد حمله اعوان و انصار خود قرار می دهد. 
در حوزه سياس��ت، مردم عموماً مصرف كننده محصوالت گفتاری، رفتاری و عقيدتی 
كارگزاران حكومتی، گروه ها و جريان های اجتماعی می باش��ند. اين مسئله دست مايه 
مناقش��ات مختلفی در جامعه اس��ت. اگر »خودبرگزيده های« ي��ك جامعه كه خود را 
نخبگان می خوانند به اين مسئله توجهی نكنند و اختيار عقانی رفتارها، گفتارها و ابراز 
عقايد خود را از كف بدهند و آن را در اختيار نفس سركش قرار دهند، اولين حوزه ای كه 
آسيب جدی خواهد ديد استقال، آزادی و جمهوريت ايران عزيز در حوزه سياستگذاری 
خواهد بود كه آسيب جبران ناپذير به فرآيند مردم س��االری جامعه است. هيچ جريانی 
در ايران و خارج از ايران قدرت آن را ندارد كه به اس��اميت نظام لطمه ای وارد س��ازد 
چون اس��ام در عميق ترين اليه های اجتماعی، فرهنگی و سياسی ايران نفوذ دارد. در 
الگوی نظام جمهوری اسامی ايران ضربه زدن به اساميت نظام تنها از طريق اختال و 
تشكيك در جمهوريت نظام امكان پذير است. اگر هنوز عده ای اين مسئله را باور ندارند 
بهتر است نگاهی به كتاب استراتژی امنيت ملی امريكا در قرن 21 بيندازند. در اين كتاب 

استراتژيست های امريكايی می گويند: 
ممكن اس��ت )حتی به احتمال زياد( كه در بيس��ت و پنج سال آينده 
حكومت مذهبی ايران س��قوط كن��د.1 در حال حاض��ر حكومت ايران 
جمهوری اسامی اس��ت؛ اما نمی تواند به مدت طوالنی هم جمهوری و 

1. قابل ذكر است كه اين كتاب حدود 14 سال پيش يعنی در آستانه ورود به سال 2000 نوشته شده است. 



286
ديروز چه می گفتند؛ امروز چه می گويند!

دوره سوم سال يازدهم شماره 39  بهار 93

هم اسامی باقی بماند. ايران بايد يا از جمهوری بودن دست بردارد و به 
يك حكومت واقعاً قرون وس��طايی تنزل يابد و يا اسامی بودن را كنار 
بگذارد. نبرد برای آن آينده هم اينك آغاز ش��ده اما نتيجه برای كسی 
روشن نيست.1 اگر رژيم فعلی س��قوط كند امواج آن در سراسر جهان 
اسام احساس خواهد ش��د و به تبع آن، جنبش های اسامی بنيادگرا 

ضربه خواهند خورد.2 
همان طوری كه روش��ن است غرب از مفهوم جمهوری اس��امی و بودن جمهوريت و 
اساميت در كنار هم دل خوشی ندارد و از زمان دولت سازندگی و دولت اصاحات تا به 
امروز تمام توان خود را به كار گرفته است كه بين اين دو جدايی ايجاد كند. جدا شدن 
اين دو در ايران، در رأس سياست های خاورميانه ای دولت امريكا و متحدانش قرار دارد 
و غرب می داند مهار جنبش های بيداری اس��امی در جهان تنها از طريق ضربه زدن به 
پيوستگی اساميت و جمهوريت در نظام سياسی ايران است. زيرا كارآمدی اين مفهوم در 
نظام جمهوری اسامی به معنای برآمدن الگوی جمهوری جديدی غير از جمهوری های 

سكوالر غربی به ويژه برای جهان اسام است. 
متأسفانه از آنجايی كه سياست در جامعه ما بيش از حد معقول رسانه ای شده و مردم 
هر روز بيش از پيش از روش ها و صورت بندی های سنتی سياست يعنی آگاهی خانه به 
خانه، محله به محله، مسجد به مسجد و هيئت به هيئت فاصله می گيرند و در فضاهای 
مجازی به دنبال هويت يابی مستقيم و بی واسطه می گردند تذبذب رفتاری، گفتاری و 

عقيدتی نخبگان، قدرت تخريبی بيشتری بر جای می گذارد. 
در اين بخش تا می تواني��م از تحليل رفتارها و گفتارها پرهي��ز خواهيم كرد و اگر هم 
توضيحاتی در پی نقل و قول ها ارايه می ش��ود صرفاً برای تقري��ب ذهن به اصل واقعه و 
تعيين موضع كام می باشد. تا جايی كه اطاع داريم در طول تاريخ كسی افراد باثبات 
عقيده را به عنوان افرادی خشك و بدون تغيير و ايستا ياد نكرده است؛ همان طوری كه 
كسی يك نظام سياسی باثبات را به عنوان يك نظام ايس��تا و بدون تغيير ياد نمی كند. 
اكثر متفكران و دانش��مندان و محققان متفق القول اند كه ثبات عقيده در افراد و ثبات 

1. خوانندگان محترم عنايت داش��ته باش��ند كه مراد نويس��ندگان از اين جمله اش��اره به جنگ های زرگری 
اصاح طلبان در دولت آقای خاتمی در مورد تقابل جمهوريت و اس��اميت نظام اس��ت. جنگی كه هنوز توس��ط 

اصاح طلبان ادامه دارد. 
2. اس��تراتژی امنيت ملی امريكا در قرن 21، تدوين كميس��يون اس��تراتژی امنيت ملی امريكا، ترجمه جال 

دهمشگی و ديگران، تهران، مؤسسه ابرار معاصر، 1383، ص172. 
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سياس��ی در نظام ها نه تنها مس��تلزم حذف امكان تغييرات مهم اجتماعی و سياس��ی 
نيست بلكه شرط الزم چنين تغييراتی می باشد. هدف ما در اين بخش مشخص كردن 
برخی از ضعف ها و ناپايداری های شخصيتی در تحليل ها يا بی ثباتی عقيدتی در افراد و 
جريان هايی است كه حدودی برای اين ناپايداری ها و بی ثباتی ها قائل نيستند و درجه 
تقابل آرای آنها نه تنها در موضوعات اجتماعی بلكه حتی در موضوعات شرعی كه عموماً 
حال و حرام ها و مس��تحب و مكروه ها در آن تابع قواعد باثباتی اس��ت بسيار عجيب و 
غريب می باشد. در جايی مخالفت با يك فرد را مترادف با كفر و خروج از دين می دانند 
و در جايی ديگر خود سردمدار همه مخالفت ها با همان فرد می شوند. در جايی با صدها 
آيه و حديث به آس��مان و زمين می زنند تا اثبات نمايند كه حد و مرزی برای اختيارات 
فقيه در شريعت وجود ندارد و در جای ديگر حتی اختيارات بديهی فقيه در امور شرعيه 
را كه ترديدی برای آن در طول تاريخ وجود نداشت را مورد تشكيك و نفی قرار می دهند.

تغيير و دگرگونی مبتنی بر منطق عقل و ادله شرعی و حتی بعضی از شرايط  اجتماعی 
توسط هيچ كسی در طول تاريخ تقبيح نشده است اما آنچه قبيح است پريشانی عقيده، 
رفتار و گفتار در هر روز و هر دقيقه و فتوايی متضاد و متناقض با فتوای گذشته در يك 
موضوع و مصداق صادر كردن و مردم را به اين سو و آن سو كشاندن و شالوده همبستگی 
و وحدت اجتماعی را به هم ريختن است. اين بخش روی س��خنش با كسانی است كه 
با رفتارهای متزلزل خود جامعه را به س��مت پريشانی و گم گش��تگی نشانه ها هدايت 
می كنند؛ ويژگی آدم های مذبذب چنين اس��ت. چون خود فاقد نشانه هستند جامعه و 

افراد آن را نيز بی نشانه می سازند. 
ذكر اين نكته ضروری است كه جريان روش��نفكری در ايران را بايد در هر لباسی و در 
هر پايگاهی و با هر عنوانی، در صورت بندی يك پديده تاريخی نظير هر پديده تاريخی 
ديگر مطالعه كرد. اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه مانند بعضی ها گرفتار اين توهم 
نگرديم كه پيش انگاشت ما از مفهوم روشنفكری ما را از شناخت دقيق آن بازدارد. زيرا 
در اين پيش انگاشت هر كسی تصور می كند كه ماهيت اين جريان را دقيقاً می شناسد 
و اسم روش��نفكری داللت بر وجاهت آن دارد. اين پيش انگاشت معلول فريبندگی های 
ناشی از مأنوس بودن با مفاهيم و پديده هاست. در ذهن ما عموماً تصوير مأنوسی از اين 
مفاهيم و معانی داريم اما اين انس و هر آنچه ممكن است در دفاع از آن گفته شود هيچ 
جايگاهی درون چهارچوب ارزيابی های يك محقق اجتماعی و همچنين در چهارچوب 

ارزيابی های علوم تجربی و علم تاريخ ندارد. 
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البته بايد بی درن��گ اضافه كنيم ك��ه رهيافت های اين بخش با يك لوح س��فيد آغاز 
نمی شود زيرا كانون توجه آن محدود به كسانی اس��ت كه به هر دليلی به خاطر مواضع 
متناقض و متضاد خود در مقابل انقاب اس��امی صف آرايی كرده اند. ما به منظور جای 
دادن اين مواضع در چهارچوب تفسيری وسيع تر ناگزير از تكيه كردن بر مواضع كسانی 
هستيم كه با اين مواضع به جنگ آرمان های يك ملت آمده اند و تفاوتی ميان بی ثباتی، 
سس��ت عقيدگی و وادادگی خود با تمايات واقعی مردم قائل نيستند و اين بی ثباتی را 
عين تمايات جامعه معرفی می كنند. بنابراين هشدارهای اخاقی، معرفت شناختی و 
روش شناختی اين بخش نه از موضع برآمده از اختافات عقيدتی و سياسی بلكه از روی 
احساس اضطراب شناختی برای دفاع از انقابی است كه برای به ثمر نشستن آن خون 
پاك ترين فرزندان اين مرز و بوم بر زمين ريخته شد. عدم پرهيز از اين اضطراب  شناختی 
را به تمامی كسانی كه دل در گرو دفاع از انقاب اسامی و ناديده گرفتن منافع قومی، 

فاميلی، شخصی، جناحی، حزبی و جريانی دارند، شديداً توصيه می كنيم.
نخستين حاصل اين هوشياری اضطراب  شناختی آن است كه برخاف توهمات خواص 
عوام زده، هر عقيده ای مورد احترام و تكريم نيست و امكان ندارد تار و پود حكومتی كه 
بر اساس دين شكل گرفته و دوام می يابد كاری با دين مردم نداشته باشد و اگر نه چگونه 
می توان مجاهدت های انبيا و اوليا در طول تاريخ را در مبارزه با بی دينی، شرك، جهل، 
ظلم و فس��اد توجيه كرد؟ اگر قرار است هر عقيده ای محترم باش��د و دولت جمهوری 
اسامی نيز كاری با دين مردم نداشته باش��د چگونه می توان دم از حق و باطل، زشت و 
زيبا، ظلم و عدل، فقر و غنا و بسياری از مفاهيم زيبای بش��ری زد؟ دومين حاصل اين 
هوشياری آن است كه نش��ان دهد فرآيندهای اين مواضع متناقض قابل برگشت است 
بنابراين اعمال شكی معقول در قبال همه اين اظهارنظرهای متناقض حق هر كسی در 
جامعه است. ما می خواهيم در اين بخش شرايط اين شك معقول را با ارايه اسناد فراهم 

سازيم. 
مهمترين پرسشی كه هر فرد مسئول در قبال اين تناقض گويی ها با آن روبه روست اين 
است كه برای دستيابی به اهداف شخصی، خانوادگی، قبيله ای، جناحی و حزبی چقدر 
رنج انسانی قابل قبول است و ملت مظلوم و وفادار ايران چقدر بايد هزينه پرداخت نمايد 
تا خوی جاه طلبی های اين افراد و جريان ها ارضاء گردد؟ آيا قربانی ش��دن نسل نهضت 
مشروطيت، نسل نهضت ملی شدن صنعت نفت، نسل جنبش خونبار 15خرداد سال 42 
و نسل ساير جنبش های اجتماعی دوران معاصر برای ارضاء اين تمايات كافی نيست؟ 
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نمايش مواضع متزلزل اين افراد و جريان ها كمك می كند تا هزينه های انسانی اين فرآيند 
كه در ايران تبديل به يك روش سياسی و فكری شده است تا حد امكان تقليل يابد. ما در 
هدف اخاقی تمامی كسانی كه مايل هستند پژوهش های اجتماعی ايران اين مسائل را 

به صورت مفهوم قابل فهم درآورد كامًا شريك هستيم. 
متأس��فانه هيچ راه ديگری جز قطع اين گره كور و درگير ش��دن با تمايات نفسانی و 
جناحی اين افراد نداريم. كسانی كه تندروی ها و كندروی های خود و جريان و جناح و 
خانواده و قبيله خود را به پای مردم، نظام، امام و اسام می گذارند و تاوان سست عنصری، 
پريشانی رفتاری، گفتاری و عقيدتی خود را از مردم می گيرند هيچ حد و حصری را رعايت 
نمی كنند. برای كنترل چنين افراد و جريان هايی تنها آگاهی جامعه راهگشا خواهد بود. 
به تعبير يكی از متفكران غربی، آگاهی، آرايش تصادفی عناصر تشكيل دهنده آن نيست؛ 
آگاهی در الگوهايی سازمان داده می شود كه می توان آنها را به طور منظم توصيف كرد.1 
هدف اصلی اين بخش منظم كردن اسنادی اس��ت كه برای ما امكان توصيف و تحليل 

رفتارهای پريشان افراد و جريان های مذكور را فراهم می سازد. 

شيخ یوسف صانعی دیروز چه می گفت؛ امروز چه می گوید؟ 
مختصری درباره شيخ يوسف صانعی 

شيخ يوسف صانعی را كه امروز معارضان داخل و خارج انقاب تحت عنوان آيت العظمی 
و مرجع تقليد ياد می كنند، ملت ايران به ويژه نيروهای نسل اول به خوبی به ياد دارند. 
شيخ يوسف صانعي تا روز پيروزی انقاب از الفبای سياست بيگانه بود و در آن روزگاری 
كه جوانان جان بر كف حوزه های علميه با مبارزات بی امان خود رژيم ش��اه را به ستوه 
آورده بودند، نامبرده در زمره بی خبران بود و حتی دستی از دور بر آتش نداشت، ليكن 
خود ادعا می كند كه در سال های نخست بعد از پيروزی انقاب عضو شورای نگهبان و تا 

سال 1364 دادستان كل كشور بود: 
زماني كه امام مبارزات را ش��روع كرد، ما در خدمت امام بوديم، منتها 
ما حلقه های چهارم و سوم مبارزه بوديم... حلقه سوم منبري های تهران 
بودند كه تبليغ مي كردند و يا منبري هاي باد، ما در كنار حلقه س��وم 

مبارزات بوديم...2 

1. پيتر برگر و ديگران، ذهن بی خانمان، ترجمه محمد ساوجی، تهران، نی، 1381، ص27. 
2. شهروند امروز، 1386/8/20، ش24. 
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صانعي در اول انقاب ابتدا به عضويت ش��وراي نگهبان درآم��د و مدتي بعد به عنوان 
دادستان كل كشور منصوب گرديد ولي اين بار هم دو س��ال و نيم بعد استعفاي وي به 
دست حضرت امام رس��يد. آقاي صانعي داليل كناره گيري خود را در نامه اي به محضر 

رهبر كبير انقاب اسامي چنين برشمرده بود: 
1. ضعف نيروي جسمي 2. عدم پذيرش و تحمل نظارت بر حسن اجراي قانون از ناحيه 
گروه ها و باندها 3. داش��تن افكار و مباني در مسائل اس��امي كه بنا بر نظرات برخي از 
آقايان، آراء شاذ محسوب می شد و در برابر اين آرا مقاومت مي شد 4. كم لطفي برخي از 

مقامات و جامعه در مورد پشتيباني از دادستاني. 
در روزهايي كه صانعي دادس��تان كل كش��ور بود، مس��ئله ع��دم صاحيت آيت اهلل 
شريعتمداري براي مرجعيت از سوي جامعه مدرسين حوزه علميه قم اعام شد. در آن 
زمان حجت االسام موس��وي تبريزي- كه امروز خود را يكی از روحانيون اصاح طلب 
روش��نفكر معرفی می كند- به عنوان دادس��تان كل انقاب اس��امي ب��ا موافقت امام 
خميني)ره(، طي نامه اي مصادره اموال ش��ريعتمداري و انتقال آن ب��ه دفتر تبليغات 
اس��امي حوزه علميه قم را- كه در آن زمان توس��ط آقايان عبايی خراسانی و جعفری 
گيانی و ديگران كه بعدها جزء نيروهای جناح چپ بودند- خواستار شد. حضرت امام 
نيز آقاي صانعي را مأمور اجراي اين حكم كردند و در هامش نامه موسوي تبريزي مرقوم 

فرمودند: »جناب آقاي صانعي طبق ورقه عمل شود.« 
آيت اهلل صانعي كه پس از استعفا به قم بازگشته بود به فعاليت هاي حوزوي توجه نشان 
داد اما آرام آرام تغييرات عجيب و غريب در افكار، رفتارها و گفتارهای وی هويدا شد و 
پريشانی های متناقض از آنچه ديروز می گفت با آنچه امروز می گويد آشكار گرديد. اگرچه 
صانعی تاش می كند كه چرخش های عقيدتی، رفتاری و گفتاری خود را نه به شخصيت 
متزلزل خود بلكه به تغيير شرايط اين دوران نس��بت به دوران امام خمينی حواله دهد 
ليكن هر عاقلی كه اندكی اطاع از قواعد فقهيه داشته باشد می داند كه چرخش دوران و 
شرايط اجتماعی، هيچ گاه تغييری در ماهيت احكام الهی ايجاد نمی كند و حال را حرام 

و حرام را حال نمی سازد. 
در كجای تاريخ مشاهده شده است كه يك عالم اسامی چه برسد به كسی كه ادعای 
مرجعيت دارد به خاطر مخالفت با افكار و انديشه های يك كارگزار دولتی به وی نسبت 
حرام زاده دهد و نسبت به تبعات شرعی و قضايی اين اتهام جاهل باشد. متأسفانه تذبذب 
در اعتقادات و پريشانی در رفتارها و گفتارها و عوام زدگی در صدور فتاوای شرعيه باعث 
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ش��د كه گفته های ديروز آقای صانعی با گفته های امروز وی تفاوت های ماهوی داشته 
باشد و مردم ندانند كه كدام صانعی را بايد باور كرد؟!1

صانعی ديروز می گفت: 
- من به عنوان يك مسئله شرعی می گويم كه تخلف از فرمان آيت اهلل 
خامنه ای گناه و معصيتی است بزرگ و رد بر او، رد بر امام صادق)ع( و رد 
بر امام صادق)ع( رد بر رسول اهلل)ص( و رد بر رسول اهلل)ص(، رد بر اهلل و 
موجب خروج از واليت  اهلل و ورود به واليت شيطان است و طبق روايت 

عمر ابن حنظله در باب واليت فقيه رد بر او در حد شرك باهلل است و...2
- تأييد ايشان يك واجب الهی است نه يك مستحب. 

- ... مسئله يك امر جزئی نيست و عدم تأييد ترك واجب است و ترك 
واجب موجب معصيت و خروج از عدالت است.

امروز می گويد: 
- فقيه در »ماالنص فيه« هي��چ واليتي ندارد. در اين م��وارد، مدار بر 
مصلحت جامعه است، به تش��خيص خود جامعه، و فقيه نمي تواند نظر 

خود را تحميل كند و اال اثباتاً سر از استبداد درمي آورد.3
صانعی ديروز می گفت: 

- اگر روزی امضای مقام رهبری از روی قانون اساسی برداشته شود آن 
قانون اساسی ارزش ندارد. 

- مراجعه به ديگ��ران يعنی قبول نكردن حرف مقام رهبری اس��ت و 
قبول نكردن ح��رف مقام رهبر برمی گردد به قب��ول نكردن حرف مقام 
ولی عصر)عج(... پس نه تنه��ا مراجعه به ديگران احتياج نيس��ت بلكه 

معصيت و خاف شرع است.
امروز می گويد:

- بايد توجه داش��ت كه مشروعيت جمهوري اس��امي زماني حاصل 

1. اين بخش با برداش��ت از مقاالت آقای دكتر اميد حسينی در هفته نامه 9دی نوش��ته شده است. خوانندگان 
محترم می توانند برای آگاهی بيشتر و عميق تر با افكار متشتت شيخ يوسف صانعی رك: سلسله مقاالت؛ پاسداشت 
مرجعيت واقعی/ نقد ديدگاه های فقهی و سياسي شيخ يوسف صانعي در هفته نامه مذكور؛ ظاهراً نويسنده مذكور 
اين مقاالت را تحت عنوان »بازخوانی ديدگاه های فقهی و سياسی آيت اهلل صانعی در سال1390« از سوی انتشارات 

مركز اسناد انقاب اسامی به شكل كتاب منتشر كرده است. 
2. جمهوری اسامی، 1368/3/22، ش2906، ص3. 

3. همشهری، 1378/3/13. 
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مي شود كه توده مردم در انتخابات شركت كنند و اگر توده مردم شركت 
نكنند، از نظر قانون اساسي، مشروعيت دچار مشكل می شود.1

صانعی ديروز می گفت: 
- قانون اساس��ی كه خون بهای صدها هزار شهيد و معلول است، تا آن 
موقعی ارزش دارد كه مقام رهبری آن را می پذي��رد اما اگر روزی مقام 
رهبری در جامعه قانون اساس��ی را نپذيرفت، ديگر اين قانون اساسی با 
همه محتوياتی كه دارد، نمی تواند حكومت را اسامی  كند، چون اساس 

اين قانون، واليت فقيه است.2
امروز می گويد:

- به طور كلي مش��روعيت اعمال حاكميت و حكومت قانوني در زمان 
غيبت منوط به رأي مردم اس��ت. بنابراين بي اعتنايي ب��ه رأي مردم و 
آنان را سياهي لشكر دانستن، خود يكي از مصاديق بارز خرافه پرستي و 
موهومات است، چراكه منجر به استبداد و ديكتاتوري و شخص پرستي 
و تملق و چاپلوس��ي و موجب س��لب آزادي هاي افراد مي شود. تكيه بر 
جنبه ه��اي فيزيكي امر به معروف و نهي از منكر، بي پاس��خ گذاش��تن 
اشكاالت ديگران، به سبك كار و عملكرد مجريان و بسنده كردن به اين 
جمله صرف كه »اسام اين را گفته!« و همه مسائلي كه طي زمان مردم 

را به اسام بدبين مي كند نيز از مصاديق خرافه پرستي است.3
صانعی ديروز می گفت: 

- آنچه بر طبق اين قانون توسط نمايندگان تصويب می شود و از مجلس 
شورای اسامی می گذرد، مانند رساله بايد به آن عمل نمود، چون قانونی 
كه از مجلس می گذرد به عن��وان حكم حكومت رعايتش بر همه واجب 
است و اين تا جايی اس��ت كه مقام رهبری آن را پذيرفته باشد، ممكن 
است كه رهبران آينده جمهوری اس��امی، قانون اساسی فعلی را قبول 
نكنند... طوری ش��ود كه مقام رهبری نخواهد و بگوي��د: من اين قانون 
اساس��ی را قبول ندارم كه در اين صورت، قانون اساسی از ارزش قانونی 
اسامی افتاده است. تمام ارزش اين قانون به آن است كه ولی عصر)عج( 

1. گفت وگو با صدای امريكا N.P.R در تاريخ 1384/3/2. 
2. http://www.amaliat.blogfa.com/post- 226. aspx

3. شرق، 1384/4/8. 
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آن را پذيرفته ما نيز می پذيريم.1
امروز می گويد:

- بايد توجه داشت كه با فرض پذيرش حكومت در اسام و اينكه دين 
و كتاب و سنت طرفدار نظم و عدالت و آزادي و رسيدن افراد به حقوق 
خودشان مي باشند، چاره اي جز مشروعيت قوانين در نظامات اجتماعيه 
نداش��ته و ندارد و گرنه بايد قوانين و مقررات شهرداري ها، راهنمايي و 
رانندگي و آموزش و پرورش و ثبت احوال و اسناد و... همه و همه را خاف 
موازين ش��رعي دانيم و طرفدار هرج و مرج و بي قانوني باشيم كه نعوذ 
بااهلل منه، آري بديهي است كه در وضع قوانين بايد رعايت مصالح جامعه 
بشود كه تشخيص با آن هم تنها و تنها با نمايندگان محترم مردم است 
كه به يك اعتبار، خود مردم مي باشند كه خداوند آنها را بر سرنوشت شان 

حاكم قرار داده است.2
صانعی ديروز می گفت:

- دش��منان و خائنين ننش��ينند و مصوبه مجلس خبرگان را وسوسه 
كنند. مسئله حقوقی و قانونی را نمی شود با وسوسه حل كرد. يك اصل 
مسلم در دنيا اين اس��ت كه هر قانونی كه در دست مجری افتاد فهمش 

معتبر است... 
- متزلزل كردن نظام اسامی كه موجب عسر و حرج و ضربه به مردم و 

كيان اسامی می باشد خاف شرع است. 
- آقا در منصب قرار می گيرد و با توجه به اينكه در متن انقاب و حوزه 
بوده اين همه نعمت هايی را كه از انقاب داش��ته، فراموش می كند و به 
جای اينكه از بركات انقاب و بازسازی جاده و مدارس و روستا ها و تلفن 
و آب و برق و ديگر نعمت های انقاب بگويد، افكار روشنفكرمآبانه پيش 
گرفته است. اگر اين انقاب نبود، خانواده او و االن خود او در كجا بودند. 
ما هيچ چيز نداشتيم. حتی نمی گذاشتند كه تاريخ رسول اكرم)ص( را 
توی قبرستان ها بنويسند، حتی اجازه نداشتيم مسئله ای بگوييم و امام 
در نجف مسئله می گفتند به جای اينكه تبليغ از اسام و انقاب بكنند 

1. همان. 
2. همبستگی، 1381/1/26. 
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هم دست با يكسری افراد منحرف و ياوه گو می شوند.1
امروز می گويد: 

- قضيه آقای منتظری كه اتفاق افتاد، روحانيت يا س��كوت كردند و يا 
تأييد؛ و تنها من بودم كه در اين وسط ايستادم.2 

صانعی ديروز می گفت:
- تا نبض مسلمين در دست ولي فقيه كه جانشين از طرف امام معصوم 

است نباشد، اين بدبختي ها و فشارها ادامه خواهد داشت. 
- واليت فقيه در همه چيز حاكم اس��ت و می تواند خاف هر مقرری و 
آيين نامه ای را بگويد. حت��ی می تواند خاف قانون و مصوبات مجلس را 

هم بگويد... 
- واليت فقيه سايه ای از واليت ولی عصر)عج( است. به يك معنی خود 

واليت ولی عصر)عج( می باشد.
- بايد توجه داشت كه قانون اساسی نسبت به رهبر و واليت فقيهی كه 
ما ثابت می كنيم كوتاه آمده است؛ يعنی حق واليت فقيه به معنايی كه 

مورد اعتقاد ماست در قانون اساسی نيامده است.3
- اينكه در قانون اساس��ی يك مطلبی بود ولو به نظر من ناقص است و 
روحانيت بيش از اين در اسام اختيارات دارد و آقايان برای اينكه خوب 
ديگر خيلی با اين روشنفكرها مخالفت نكنند، يك مقداری كوتاه آمدند، 
اينكه در قانون اساسی هست اين بعض شئون واليت فقيه است نه همه 

شئون واليت فقيه.4
- مردم چه رأی بدهند و چه ندهند، فقيه آگاه به زمان، ولی اس��ت و 
حكم او واجب و اينكه در قانون اساسی رأی را پيش بينی كرده به خاطر 

اين است كه پايگاه مردمی پيدا كند.5
- من نمی دانم كه چگونه بايد تعبير كرد، اما اين همان ولی عصر)عج( 
در قالب واليت فقيه جلوه می كند و در قالب واليت فقيه متبلور و روشن 

1. اظهارات صانعی پس از عزل منتظری. 
2. اظهارات صانعی در 1388/5/29، دفتر صانعی با حضور جمعی از عناصر اصاح طلب. 

3. يوسف صانعی، واليت فقيه يا حكومت اس��امی از ديدگاه قرآن، حديث و قانون اساسی، تهران، بنياد قرآن، 
1360، ص150. 

4. همان. 
5. همان. 
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می شود... 
- امروز صحبت ك��ردن عليه جمهوري اس��امي صحبت كردن عليه 
اسام، رسول اهلل، ولي امر)عج( است و اگر به اين نظام و حاكميت ضربه 
بخورد به اسام ضربه خورده است و اين تنها نظامي است كه مسئولين 
آن با همه مش��كات ب��راي رضاي خ��دا و رضايت امت انج��ام وظيفه 

مي كنند. 
امروز می گويد:

- نظر مجلس ششم بر ولی فقيه هم ترجيح دارد.
- مجلس و شورا در فرض تزاحمش با بقيه افراد و آرا در حكومت، نظر 

مجلس شورا مقدم است.1
- خداوند در امور سياسی هيچ كسی را قيم بر مردم قرار نداده است.2

صانعی ديروز می گفت:
- در برخوردها بعد از آنكه با اخاق اس��امی برخ��ورد كرديد، حاضر 
نشد به شما جواب بدهد و حاضر نشد امنيت مملكت را حفظ كند. شما 
می توانيد او را دس��تگير و به دادسرا بفرس��تيد، چون اين جرم مشهود 
است... بعد از اخاق اسامی اگر ديديد حاضر به جواب دادن نشد و شما 
به او مشكوك هستيد، به عنوان احتمال يك حركت ضد انقابی و جرم 
مش��هود و مبارزه با امنيت مملكت می توانيد دستگيرش كنيد و او را به 
دادسراها و مراجع قانونی بفرستيد. اگر كسی اعتراض كرد بگوييد فانی 
)صانعی( به عنوان يك دادستان در فان س��خنرانی و صحبتش اين را 
گفت و من اين را به عنوان يك مس��ئله قضايی دارم، به شما می گويم و 
مسئوليت آن هم به عهده من است. به آنان كه پاسخ شما را نمی دهند، 
بگوييد در صورت ندادن پاسخ ما ش��ما را به دادسراها جلب می كنيم و 
آنها را به عنوان جرم مشهود و حركت ضد انقاب به دادسراهای انقاب 
بفرستيد، چون احتمال توطئه است. پاسخ دادن او واجب است و فرض 
است كه جواب شما را بدهد و واجب است كه شما هر چه گفتيد جواب 
بدهد. آنها نمی توانند بگويند آزاد هستم. خير، تو آزاد نيستی. تو از اين 

1. ياس نو، 1382/4/1. 
2. ديدار با اعضای سازمان مجاهدين انقاب اسامی در تاريخ 1386/7/18. 
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آزادی می خواهی آزادی را ببری و از اين آزادی می خواهی انفجار و ترور 
به وجود بياوری. برای چه جواب نمی دهی؟ تو كه صبح تا شب اين همه 
حرف می زنی از دو كلمه جواب دادن خودداری می كنی؟ و ش��ما به او 
بگوييد كه می توانيد او را به دادس��را جلب كنيد و اگر باز جواب نداد به 
عنوان جرم مشهود جلب كنيد و مسئوليت آن هم با بنده به عنوان يك 
دادستان و حافظ حقوق جامعه است. با اينها قاطعانه برخورد كنيد. بايد 
اينها از شما بترسند... ضد انقاب بايد آنقدر از شما بترسد كه عكس شما 

را ببيند فرار كند و اگر اين جور شد، مسلمان صددرصد هستيد.1
امروز می گويد:

- اي آقايان! هرگز از صدمه و ضربه به انقاب نترسيد و تا فردي حرف 
زد با اين استدالل كه س��خن او صدمه اي به انقاب اس��ت با او برخورد 
نكنيد. بنابراين مردم را اذيت نكنيم و به آنها نگوييم كه تو عليه انقاب 
حرف زدي، خوب اگر فردي ه��م عليه انقاب حرف زد با حرف جوابش 
را بدهيد. به اف��راد نگوييم كه تو علي��ه انقاب نوش��ته اي، چه چيزي 
نوشته است؟ مگر فردي مي تواند با نوش��ته اش به انقاب صدمه بزند؟ 
چرا مي گوييم كه حاكميت را زير سؤال بردي؟ مگر مي شود حاكميت 
جمهوري اسامي را زير سؤال برد؟ مگر مي شود با اين كتاب ها و تأليفات 
امام راحل و با اين استقال حوزه علميه كه اميدوارم تا ظهور مهدي دوام 

پيدا كند حاكميت را زير سؤال برد؟2
به راستی كدام صانعی متعادل، معقول و اسامی می انديشد و كدام يك از گفتارهای 
وی را بايد خارج از هوای نفس و تفسيرهای قومی و قبيله ای و جناحی دانست؟ گفته های 

ديروز يا گفتارهای امروز را؟! 
اين چه روش ناپسندی اس��ت كه افراد وقتی خود در رأس قدرت و مكنت و حكومت 
هستند همه چيز حتی زير پا گذاشتن خون شهيدان و در افتادن با كمترين اعتراضات 
مردم را نه تنها مباح بلكه واجب و عين ش��ريعت و دموكراس��ی و قانون و حقوق بش��ر 
می دانند اما به محض اينكه به هر دليلی از اريكه قدرت به زي��ر آمدند همه آنها قبيح و 
حرام و ناپسند و ضد آزادی و ضد قانون جلوه داده می شوند؟! روشنفكران تا وقتی سر در 

1. ، جمهوری اسامی، 1361/12/11، اظهارات صانعی در ديدار با گشت ثاراهلل. 
2. اعتماد ملی، 1386/8/14. 
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گريبان استبداد رضاخانی و محمدرضاخانی داشتند نه از آزادی خبری بود نه از قانون 
و نه از دموكراس��ی، اما به محض اينكه ارتباط آنها با قدرت و ثروت بريده شد پرچمدار 

مبارزه با استبداد و آزادی خواهی و دموكراسی در ايران شدند. 
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بررسی نقش مردم جهرم در قيام 15خرداد1342

وحيد كارگر جهرمی1
چکيده 

امام خمينی در روز 13خرداد1342 س��خنرانی تندی عليه شاه، امريكا و اسراييل در 
مدرسه فيضيه ايراد نمودند. در پی اين س��خنان، نيروهای رژيم در بامداد 15خرداد به 
منزل امام در قم هجوم برده و ايشان را دستگير كردند و به زندانی در تهران انتقال دادند. 
بازداشت امام خمينی، تظاهرات مردم سرتاسر كشور را به دنبال داشت كه در آن عده ای 
بازداشت شدند و عده ای به شهادت رسيدند. در اين مقاله اقدامات و فعاليت های مردم 
جهرم در 15خرداد1342 و بزرگداشت اين واقعه در س��ال های 1343 و 1357 مورد 
بررس��ی و تحليل قرار گرفته اس��ت. روش به كار رفته در اين مقاله، توصيفی و تحليلی 
می باشد و برای جمع آوری داده ها از منابع مختلف مانند: اسناد، كتابخا نه  ها و همچنين 
مصاحبه  استفاده شده است. يافته های حاصل از اين مقاله نشان می دهد كه مردم جهرم 
به رهبری روحانيون اين شهر طی سال هاي 1341 تا 15خرداد1342 با سياست های 
غيراسامی رژيم شاه به مخالفت پرداختند و به خصوص با برپايی تظاهرات در آستانه 

1. كارشناس ارشد تاريخ ايران دوره اسامی 
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15خرداد1343 و 1357 نقش و سهم مهمی در پيروزی انقاب اسامی ايفا نمودند.
كليدواژه ها: جهرم، قيام 15خرداد1342، امام خمينی، سيد حسين آيت اللهی 

مقدمه
جهرم شهری با پيشينه ای تاريخی در جنوب استان فارس واقع شده كه نقش مهمی 
در تاريخ مبارزات سياسی و مذهبی ايران به ويژه تاريخ معاصر داشته است. از زمان ورود 
آيت اهلل سيد عبدالحس��ين الري، رهبر مذهبی انقاب مش��روطيت در فارس، از نجف 
به ايران و آغاز مبارزات وي عليه استعمار و اس��تبداد، مردم اين شهر وارد فعاليت هاي 
سياسي در جهت مقابله با جور حكام داخلي و سلطه خارجي شدند. سابقه فعاليت هاي 
مردم جهرم عليه رژيم پهلوي، به واكنش های آنها در مقابل سياس��ت هاي پهلوي اول 
)رضاشاه( برمي گردد. آ نها در مقابل برنامه هاي غيراسامي رضاشاه مانند كشف حجاب 
و به ويژه متحدالشكل شدن لباس واكنش نش��ان دادند و مخالفت خود را ابراز كردند. 
فضاي باز سياسي كه به دنبال س��قوط رژيم پهلوي اول حاصل شد، در جهرم نيز مؤثر 
واقع ش��د و به ويژه مردم جهرم در ماجراي نهضت ملي شدن صنعت نفت به حمايت از 
اين نهضت پرداختند. موضع گيري مردم جهرم در برابر كودتاي 28مرداد1332 نيز قابل 
توجه بود و نقش روحانيوني همچون آيت اهلل س��يد علي اكبر آيت اللهي، فرزند آيت اهلل 
سيد عبدالحسين الري، برجسته بود. مردم جهرم برگزاري رفراندوم بهمن ماه 1341 را 
تحريم كردند و به رهبري حضرات آيات: سيد ابراهيم حق شناس، سيد حسين آيت اللهی 
)نوه آيت اهلل سيد عبدالحسين الری(، آيت اهلل سيد فخرالدين آيت اللهي و... با رويكرد ضد 

مذهبي رژيم پهلوي به مخالفت پرداختند. 
مردم اين ش��هر در تحوالت سياس��ي س��ال هاي 1341 تا 15خرداد1342 بر دامنه 
فعاليت هاي ضد رژيم افزودند و به ويژه در س��وگ ش��هداي فيضيه در مقبره ش��هر و 
حسينيه مراسم عزاداري برپا كردند. دستگيری امام خمينی در بامداد 15خرداد1342 
و به دنبال آن قيام مردم تهران كه در آن عده زيادی توسط حكومت پهلوی به شهادت 
رس��يدند، مردم جهرم را به رويارويي بيشتر با رژيم س��وق داد. آ نها با برگزاری مراسم 
سالگرد 15خرداد در سال های 1343 و 1357 بار ديگر به خيابان آمده و عليه اقدامات 
حكومت شعار سر دادند. مقاله  حاضر می كوشد با اس��تفاده از روش توصيفی، تحليلی 
از طريق مصاحبه با افرادی كه در آن دوره در جهرم حضور داشتند و همچنين بررسی 
اسناد و مدارك موجود و منتشرنش��ده ، متون تاريخي،  مطالعات و تحقيقات جديد و... 
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نقش و سهم مردم جهرم در قيام 15خرداد1342  و حوادثی كه ريشه در اين واقعه دارد 
را مورد بررسی قرار دهد.

تحریم رفراندوم 
در تاريخ 16 مهر 1341، جرايد عصر تهران با تيتر درش��ت منعكس ساختند:  «طبق 
اليحه انجمن هاي ايالتي و واليتي كه در هيئت دولت به تصويب رس��يد و امروز منتشر 
شد،  به زنان حق رأي داده ش��د«. در متن تصويب نامه كه در جرايد درج شده بود، قيد 
اسام از ش��رايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان برداش��ته و در مراسم سوگند به 
امانت و صداقت به جاي قرآن، كتاب آس��ماني آورده ش��ده بود. شاه مي خواست زمينه 
را جهت الغاي اسام در كشور، محو و مسخ قانون اساس��ي ايران و... فراهم آورد. اعام 
تصويب نامه اليحه انجمن هاي ايالتي و واليتي از طرف دولت اس��داهلل علم در 16 مهر 
1341، فرصت مناسبي براي امام  خميني پيش آورد تا رسالت تاريخي و وظيفه اسامي 
خويش را آغاز نمايد.1 امام خميني در 17 مهر 1341، در تلگرافي به محمدرضا پهلوي 
درباره تصويب انجمن هاي ايالتي و ايالتي هش��دار دادند. اين نخستين تلگرافي بود كه 
از سوي امام به محمدرضا مخابره ش��د.2 همچنين در تلگرافي در 28 مهرماه 1341 به 
نخست وزير )اسداهلل علم( به شدت با تصويب اين قانون مخالفت كرد.3 ديگر روحانيون 
سراسر كشور نيز نس��بت به تصويب اين اعاميه واكنش تندي نشان دادند و خواستار 
لغو آن ش��دند. روحانيون جهرم نيز ب��ا اليحه انجمن های ايالت��ی و واليتی به مخالفت 
برخاستند. آيت اهلل سيد حسين آيت اللهی4 از جمله روحانيون جهرم بود كه به شدت با 
اليحه انجمن های ايالتی و واليتی مخالفت كرد.5 سرانجام شاه كه احساس خطر مي كرد 
اليحه انجمن های ايالتی و واليتی را تصويب نكرد.6 اما در اواخر دی ماه 1341 اعام كرد 

1. سيد حميد روحاني، بررسي و تحليلي از نهضت امام خميني، تهران، راه امام، 1374، ج1، ص142-147.
2. صحيفه امام، ج1، ص78.

3. همان، ص80-81.
4. آيت اهلل سيد حس��ين آيت اللهي، امام جمعه فقيد شهر جهرم، فرزند آيت اهلل س��يد عبدالمحمد آيت اللهي و 
نوه آيت اهلل سيد عبدالحسين الري، در س��ال 1353 ه ش از طرف حضرت امام، عهده دار امور حسبيه و شرعيه در 
جهرم شد. اقدامات و سخنرانی های آيت اهلل سيد حسين آيت اللهی عليه رژيم پهلوی و به طرفداری از امام خمينی 
باعث گرديد كه مشاراليه چندين بار، توسط مأموران رژيم دستگير و بازجويی شوند كه به دنبال آن، سه مرتبه در 
سال های 1343 و 1352 و در فاصله س��ال هاي 1356 و 1357 به زندان »اوين« تهران منتقل شدند. ايشان كه 

سال ها عهده دار اقامه نماز جمعه در جهرم بود، در 25دی1379 دار فاني را وداع گفتند.
5. ميرزا باقر عليان نژاد )به كوش��ش(، روز ش��مار انقاب اس��امی، تهران، س��ازمان تبليغات اس��امی، حوزه 

هنری،1384، ج10، ص245.
6. علی  محمد بشارتي، عبور از شط شب، تدوين احمد رشيدي، تهران، مركز اسناد انقاب اسامي، 1383، ص31.
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كه لوايح شش گانه انقاب سفيد و اصاحات ارضي را به رفراندوم خواهد گذاشت. امام 
خميني در روز دوم بهمن ماه 1341، در اعامي��ه اي غيرقانوني بودن رفراندوم را اعام 
كردند و آن را مخالف با اسام دانس��تند.1 با وجود اين، شاه اصول شش گانه را در تاريخ 
6بهمن ماه1341 به رفراندوم گذاش��ت. بعد از پايان رفراندوم، به دستور شاه، رسانه ها 
اعام كردند كه رفراندوم با اس��تقبال بسيار زياد مردم روبه رو ش��ده است. شاه نام اين 
حركت را انقاب سفيد گذاشت و از آن اليحه تحت عنوان »اصول شش گانه انقاب سفيد 
شاه و مردم« ياد كرد. بنا به گفته شاهدان عينی كه در آن زمان در جهرم حضور داشتند، 
مردم جهرم استقبال خوبی از اين رفراندوم نكردند و تعداد بسيار كمی در اين انتخابات 
شركت كردند. علی محمد بشارتی كه خود يكی از شاهدان عينی رأی گيری بود درباره 

حال و هوای شهر جهرم در آن هنگام می گويد: 
در اثر عاقه ش��ديد مردم جهرم به امام خميني )ره( و نفوذ روحانيون 
بزرگ طرفدار وي هنگامي كه ش��اه لوايح ش��ش گانه انقاب س��فيد و 
اصاحات ارضي را به رفراندوم گذاشت، من خودم شاهد بودم و چندين 
حوزه رأي گيري را سركشي كردم و نديدم كسي در اين شهر رأي بدهد. 
كسي هم اگر مي خواست رأي بدهد جرئت اين كار را در مألعام نداشت. 
صحبت هاي آقاي آيت اللهي در جهرم چنان روش��نگرانه بود كه افكار 

عمومي را به كلي بر ضد رفراندوم شاه تحريك كرده بود.2

حادثه فيضيه قم و واکنش روحانيت و مردم جهرم
امام خميني و ديگر مراجع تقليد با فرا رسيدن عيد نوروز سال 1342، آن عيد را عزاي 
عمومي اعام كردند.3 فاجعه خونين هجوم به مدرس��ه فيضيه قم در روز دوم فروردين 
1342ه ش، مطابق با روز ش��هادت امام جعفر ص��ادق )ع( روي داد. حكومت ش��اه كه 
روحانيت شيعي را بزرگترين سد در راه رسيدن به اهداف خود مي دانست، در برنامه اي از 
قبل طراحي شده به مدرسه فيضيه حمله كرد. در اين مدرسه، چند نفر از علما و مراجع 
با شركت مردم، مجلس سوگواري به مناسبت شهادت امام جعفر صادق )ع( تشكيل داده 
بودند. در بين صحبت يكي از وعاظ، عده اي كه لباس روستايي بر تن كرده بودند و مسلح 
به سنگ، چوب، كارد و حتي باتوم بودند به مدرسه هجوم آورده و شعارهايي در حمايت 

1. صحيفه امام، همان، ص135-137.
2. علی محمد بشارتي، همان، ص27-28.

3. صحيفه امام، همان، ص156-165. 
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از شاه سر دادند. در درگيري هايي كه بين آنها و طاب رخ 
داد، عده اي شهيد و عده ای زخمي شدند.1 تعدادی از مردم 
جهرم كه در آن زمان در قم حضور داشتند از نزديك شاهد 
ماجرا بودند. شكراهلل جهان مهين يكی از اين افراد بود كه 

درباره حوادث آن روز چنين می گويد:
اينجانب در روز دوم فروردين ماه س��ال 
1342 شمسي كه س��الروز شهادت امام 
جعفر صادق)ع( ب��ود، در ح��وزه علميه 
ق��م تحصيل مي نم��ودم. در صب��ح، امام 
خميني اعام عزاي عمومي و جلسه روضه 
نمودند و در عصر مرجع عاليقدر، آيت اهلل 
گلپايگاني اعام مجلس روضه در مدرسه 

فيضيه نمودند. در آن جلسه كه با حضور آن مرجع عاليقدر برگزار شد 
منبري معروف قم حجت االسام و المسلمين حاج  انصاري قمي به عنوان 
آخرين سخنران به منبر رفتند و آن مجلس بيش از حد شلوغ بود و حتي 
ما و بسياري از طاب ايستاده به بيانات آن سخنران گوش فرا مي داديم. 
در اين سخنراني چندين بار مبادرت به صلوات بي جا شد و يك بي نظمي 
همراه با ترس مجلس را فرا گرفت و سخنران نيز به ناچار صاح را در آن 
ديد با فن خود س��ريع منبر را جمع نمايد. مأموران شاه كه در سرتاسر 
مجلس حضور داشتند، پس از پايان منبر با صلوات هاي بي مورد شروع به 
خرابكاري و آتش  زدن و جدا كردن پرچم ها نمودند و بعد نيز كتك كاري 
به راه انداختند و حتي به سمت مرجع عاليقدر نيز يورش بردند. تعدادي 
از طاب به شهادت رسيدند و دست و پا و سر تعداد زيادي از طاب نيز 
شكست كه از آن جمله آيت اهلل سيد  كرامت اهلل ملك حسيني )نماينده 
كنوني مجلس خبرگان از استان كهگيلويه و بوير احمد( سرشان شكست 
و آيت اهلل شيخ  ابوالقاسم محجوب جهرمي دستشان شكست و از طاب 
جهرمي كه در آن جلسه حضور داشتند آيت اهلل كريمي جهرمي بودند 
كه در كتاب خورشيد آس��مان فقاهت و مرجعيت كه در شرح آيت اهلل 

1. جواد منصوري، سير تكويني انقاب اسامي، تهران، وزارت امور خارجه، 1385، ص169.

روحانيون و مردم جهرم بعد 
از حمله مأموران رژیم شاه 
به روحانيت شيعي در قم، 
مراسمی در روز 29 فروردین 
سال 1342 در مقبره آیت اهلل 
سيد  عبدالحسين نجفی الری، 
معروف به قبر آقا، برگزار كردند. 
در این مراسم توماري بزرگ 
در محكوميت اقدام رژیم در 
حمله به مدرسه فيضيه و قتل عام 
طالب و حمایت از مراجع تقليد 

به امضای مردم جهرم رسيد
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گلپايگاني نوشته اند جريان فيضيه را مفصًا شرح داده اند. در آن مجلس، 
روحاني بزرگوار و مسن آيت اهلل حاج  شيخ غامحسين شرعي دارابي )پدر 
خانم آيت اهلل شب زنده دار جهرمي( نيز حضور داشتند كه حقير به ايشان 
عرض كردم اجازه بدهيد تا شما را كول كنم تا راحت تر و سريع تر از اينجا 
بيرون برويم كه اجازه نفرمودند. در كوچه منتهی به منزل حجت االسام 
سيد فخراالعام آيت اللهي شيرازي )باجناق آيت اهلل حق شناس( تعدادي 

از افراد كه به كوچه بن بست پناه آورده بودند را ديديم.1
حجت االسام و المسلمين سيد مهدي دادور)آيت اللهي( از ديگر جهرمي هايي بودند 
كه در آن جلسه حضور داشتند. ايشان مشاهدات خويش را به اين صورت شرح می دهد: 
»اينجانب در آن جلسه حضور داشتم و با چشمان خود ديدم كه تعداد زيادي از افراد كه 

در جلسه حضور داشتند كلت به همراه داشتند.«2 
اعاميه هاي زيادي از هجوم حكومت پهلوي در آن روز، توسط مبارزين جهرمي كه در 
آن جلسه حضور داشتند به اين شهر آورده شد و موجب آگاهي مردم جهرم از اين واقعه 
گرديد. اعاميه تاريخي حضرت امام كه در فروردين ماه سال 1342 در محكوميت اين 
حادثه منتشر شد، با اين جمله آغاز مي شد:  »حمله كماندوها و مأموران انتظامي دولت با 
لباس مبدل و به معيت و پشتيباني پاسبا ن ها به مركز روحانيت، خاطرات مغول را تجديد 
كرد.«3 اعاميه امام به سرعت در شهرهای مختلف ايران منتشر شد. آقاي مهدی مقدسي 

از ديگر مبارزان انقاب اسامي در جهرم چنين نقل مي كند: 
آقاي شكراهلل جهان مهين كه در آن زمان در قم بودند اطاعيه اي راجع 
به فاجعه خونين هجوم به مدرسه فيضيه قم و اطاعيه امام در اين باره 
براي ما به جهرم فرس��تادند. ما آن اطاعيه را صبح زود در بلوار شهيد 
رجايي )خيابان فردوسی فعلی( جهرم چس��بانديم و خود در گوشه اي 
ايس��تاديم تا واكنش مردم جهرم را نس��بت به آن اطاعيه مش��اهده 
كنيم. افرادي كه از آنجا مي گذش��تند آن اطاعيه را مي خواندند و بعد 
به گوشه اي مي رفتند و با هم صحبت مي كردند. در همين حال بود كه 
ناگهان يك نفر از افراد ژاندارمري با چند نفر س��رباز به آنجا آمدند و آن 

1. مصاحبه نگارنده با شكراهلل جهان مهين، جهرم، 1388.
2. مصاحبه نگارنده با حجت االسام و المسلمين سيدمهدي دادور )آيت اللهي(، فرزند آيت اهلل سيد فخرالدين 

آيت اللهی، 1388.
3. صحيفه امام، همان، ج1، ص177-179.
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اطاعيه را پاره  كردند و چند نفر از افرادي كه در آنجا حضور داشتند را با 
كتك كاري به شهرباني بردند.1 

علی محمد بشارتي درباره تأثير انتشار اين اعاميه در بين مردم جهرم می گويد: 
اين اعاميه به حدي در مردم نفوذ كرد و تأثير گذاشت كه حدي بر آن 
متصور نيست. حتي من كه در آن روز جوان بودم اين اعاميه را در بين 

مردم جهرم تكثير مي كردم و براي همگان مي خواندم.2 
روحانيون جهرم در اين زمان، مانند حضرات آيات: س��يد ابراهيم حق شناس،3 سيد 
 حس��ين آيت اللهي، س��يد محمدرضا اصفهاني، س��يد حسن نائيني، س��يد فخرالدين 

1. مصاحبه نگارنده با مهدی مقدسي، جهرم، اسفند ماه 1388. 
2. علی محمد بشارتی، همان، ص32-33. 

3. آيت اهلل حاج سيد محمدابراهيم حق شناس در سال 1322 ه.ق، در شهر جهرم متولد شد. وی اداره امور مذهبی 
مردم جهرم را در دست داشت و در مسجد گازران نماز جماعت برپا می كرد و متون فقهی را آموزش می داد. سرانجام 

ايشان در پي يك بيماري، در شب جمعه، 1360/7/3 چشم از جهان فرو بست.

جلسه مربوط به فعاليت های انقابی جمعی از روحانيون جهرم
از راست به چپ: آيت اهلل سيد فخرالدين آيت اللهی، آيت اهلل حاج اصفهانی، آيت اهلل سيد 

 ابراهيم حق شناس، آيت اهلل سيد  ابوالقاسم شفيعی
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آيت اللهي،1 سيد عبدالحسين آيت اللهي2 و... نقش مهمي در روشنگري و هدايت مردم 
جهرم ايفا كردند. ساواك مقارن با همين زمان به اين موضوع اشاره مي كند و مي نويسد:

...در فارس شهرستا ن هايي كه از نظر روحانيت و تحريكات آنان قابل 
اهميت مي باشد، منحصراً س��ه شهرستان ]ش��يراز، جهرم و كازرون[ 
مي باشد. روحانيون ساير شهرس��تا ن ها در هيچ يك از وقايع كه جنبه 
سياس��ي داش��ته، دخالتي ننموده و اصوالً امكان مبادرت به اين قبيل 

اعمال براي آنان ميسر نمي باشد.3

برگزاری مراسم یادبود شهدای فيضيه
روحانيون و مردم جهرم بعد از حمله مأموران رژيم ش��اه به روحانيت ش��يعي در قم، 
مراس��می در روز 29 فروردين سال 1342 در مقبره آيت اهلل س��يد  عبدالحسين نجفی 
الری،4 معروف به قبر آقا، برگزار كردند. در اين مراسم توماري بزرگ در محكوميت اقدام 
رژيم در حمله به مدرس��ه فيضيه و قتل عام طاب و حمايت از مراجع تقليد به امضای 
مردم جهرم رسيد. رئيس ش��هرباني جهرم كه اين حركت را عليه حكومت مي دانست، 
توماري كه به امضاي مردم جهرم رس��يده بود را برداش��ته و با خود می برد. سندي در 
اين باره در دست است كه در آن رئيس ش��هرباني جهرم، سرگرد ذوالقدر، در نامه اي به 

فرماندار جهرم، حوادث روز 29 فروردين را چنين شرح مي دهد: 
از س��اعت 7 صبح امروز بر حس��ب دعوت قبلي و آگهي منتش��ره در 
ش��هر كه به تحريك س��يد حس��ين آيت اللهي، از طرف روحانيون، به  
عنوان عزاداري ش��هادت حضرت رضا عليه الس��ام مجلس سوگواري 
در مس��جد قبر آقا منعقد و گروه كثيري از اهالي، بازار ]را[ بسته ]و[ به  

1. آيت اهلل سيد فخرالدين آيت اللهي )دادور( نوه دختري آيت اهلل سيد عبدالحسين نجفي الري، مبارزاتي عليه 
فرقه بهائيت در مسجد مصلي داشتند. س��رانجام در پي يك بيماري نسبتاً طوالني، در تاريخ 1374/9/27 دعوت 

حق را لبيك گفتند.
2. حجت االسام والمس��لمين س��يد عبدالحس��ين آيت اللهي، معروف به آقاي بزرگ، از فرزندان آيت اهلل سيد 
 علي اكبر آيت اللهي و نوه  آيت اهلل س��يد عبدالحسين الری می باش��ند كه در حال حاضر امام جماعت مسجد امام 

صادق)ع( هستند.
3. آيت اهلل سيد عبدالحسين دستغيب، ياران امام به روايت اسناد س��اواك، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي 

وزارت اطاعات/ وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي، 1378، ص51.
4. آيت اهلل حاج سيد عبدالحسين نجفي الري از شاگردان آيت اهلل ميرزاي شيرازي، در جريان نهضت مشروطيت، 
مردم را به مبارزه با مستبدين و طرفداري از مشروطيت فراخواند. ايشان با ورود خود به جهرم، دست به تأسيس 
حوزه علميه زد و به تعليم و تدريس طاب پرداخت. وی در سال 1342 ه ق، دار فاني را وداع گفت و در مقبره آقا، 

در جهرم به خاك سپرده شد.
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عنوان عزاداري اجتماع ]كرده اند[، ضمناً 3 برگ طومار ]كه[ به عنوان 
تس��ليت و پش��تيباني از مراجع قم به امضا اهالي ]رسانيده شده است[ 
را، اين جانب جمع آوري و به  وسيله استوار يكم علي اصغر كديور جهت 
ماحظ��ه و اظهارنظر جنابعالي تقديم گرديده اس��ت. بافاصله س��يد 
حسين نامبرده به منبر رفته و بدواً اظهار داشت: آقاي رئيس شهرباني 
تصور كرده اند مفاد طومار مخالفت با دولت بوده. روي همين اصل آنها را 
جمع آوري كرده است، ولي روحانيون مخالف بي نظمي مي باشند و هيچ 
قانون اساسي باالتر از قرآن... نيست. هيچ بخشنامه و هيچ دستور و هيچ 
قانون و هيچ فرمان نمي تواند احكام قرآن را منس��وخ نمايد و در نتيجه 
احكام پيغمبر اسام، يك قوم وحشي عرب را تمام امپراطوري هاي آن 
دوره ]را[، به حيطه قيادت خود در آورده و قوم عرب را به عزت و اقتدار 
رسانيده. البته مشركين وكفار از احكام قرآن ناراضي هستند و اگر حوزه 
علميه قم و نجف نباشند استقال و سعادت عموم از ميان مي رود و هرج 
و مرج و بي نظمي جانشين آن مي گردد. ما امروز در اينجا جمع شده ايم 
كه پشتيباني كامل خود را از حوزه علميه قم و نجف ابراز داريم و انتظار 
داريم آقاي رئيس ش��هرباني طومارها را بعد از رفع س��وء تفاهم مسترد 
دارند تا ارسال شود و شما مردم هم با كمال نظم برويد و دكاكين خود 
را باز كنيد و مشغول كسب و كار خود بش��ويد و از اين تاريخ به بعد در 
تمام ش��ب هاي جمعه هر هفته مجلس قرائت ق��رآن و دعاي كميل در 
قبر آقا منعقد است. از عموم دعوت مي شود كه شركت نمايند و امشب 
هم اين مجلس در همين مسجد تشكيل مي شود و بعد هم مراثي ائمه 
اطهار را خوانده و به بيانات خود خاتمه و مجلس با نظم و آرامش خاتمه 
پذيرفت... و چون رسيدگي به مفاد و مندرجات طومار احتياج به وقت 
بيشتري جهت بازجويي و تحقيق از ساير مسببين و محركين دارد پس 
از تشكيل تحقيقات و تش��كيل پرونده گزارش مربوطه مشروحاً تقديم 

خواهد شد.1 
آيت اهلل سيد حس��ين آيت اللهی كه نگران جان و امنيت مردم اس��ت و دوست ندارد 
حوادث ش��بيه به قم در جهرم رخ دهد، چنين موضعی را پس از برداشتن تومار توسط 

1. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامي، كد 6522، 1342/1/29، ص1.
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رئيس شهربانی جهرم اتخاذ می كند. يعنی س��عی می كند با بيانات خويش تا حدودی 
جو را آرام كند. ب��ه همين خاطر مردم را دعوت به آرامش می نماي��د و از آ نها می خواهد 

مغازه های خود را باز كنند. 

عاشوراي 13 خرداد 1342 
با فرا رس��يدن ماه محرم، سخنرانان مذهبي بر آن ش��دند تا در منابر جنايات دستگاه 
حاكمه و سلطنت را افش��ا كنند. امام خميني در عصر عاشورا )13خرداد( سخنراني پر 
شور و ش��ديد اللحن خود را ايراد نمود.1 قبل از روز عاش��ورا كميسيون حفظ امنيت در 
شهرس��تان جهرم برای برقراری هر گونه اقدام مردم اين ش��هر در 42/3/13 تش��كيل 
جلسه داد.2 اين در حالي بود كه روحانيون جهرم در صبح روز عاشورا و قبل از سخنراني 
امام خمينی، در س��خنانی به طرفداري از امام پرداختند. گزارش سرپاسبان يكم قنبر 
نبي زاده و سرپاسبان سوم مرتضي كارگر و پاسبان شماره 8 نوازاهلل كاظمي مأمور مسجد 
شاهزاده ابراهيم نشان مي دهد كه مأموران رژيم در جهرم در كار خود موفق نبودند. از 
ساعت 6 صبح 42/3/13 دسته سينه زنان محله »س��نان« و »كوي اسفريز« جهرم به 
طرف مسجد مصلي و سپس به طرف حسينيه آقا حركت كردند. پس از خاتمه سينه زني، 
س��يد  عبدالحس��ين آيت اللهي معروف به »آقاي بزرگ«، فرزند آيت اهلل سيد  علي اكبر 
آيت اللهي، پس از اظهار تشكر از مردمي كه در حسينيه حضور داشتند، گفت : »امسال 
دو عاشورا برپا ش��ده؛ يكي عاشوراي حس��ين)ع( و ديگري موضوع حوزه علميه قم كه 
ناجوانمردانه عده اي از سربازان امام زمان را از پا در آوردند.«3 مشاراليه در ادامه مي گويد:

اميدواريم كه خداوند دشمنان قرآن و اسام را نيست و نابود گرداند4 و 
سپس دعا درباره امام خميني و علماي روحانيون نمود. بعد از آن مردم 
سينه زن از حسينيه بيرون و به طرف حسينيه كوي علي پهلوان رهسپار 
ش��دند و در آنجا هم به س��ينه زني پرداختند. بعد از خاتمه س��ينه زني 
آيت اهلل حاج سيد حسين آيت اللهي معروف به حسين آقا، فرزند آيت اهلل 
سيد عبدالمحمد آيت اللهي، به منبر رفتند و پس از عرض تشكر اظهار 
مي دارند كه اوالً پش��تيبان آقاي خميني بوده و هستيم و بعداً اميدوارم 

1. صحيفه امام، همان، ص243. 
2. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی، كد 6522، 1342/3/12، ص1.

3. همان، ص3.

4. همان، ص2.
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كه دشمنان قرآن و دين و س��اير علماي روحانيون، را خداوند سرنگون 
س��ازد. در اين مراس��م چند قطعه عكس آقاي خميني به پرچم محله 
سنان جهرم آويزان بود. افراد شركت كننده در سينه زني پس از خاتمه 
سينه زني از آنجا به طرف خيابان حركت و سرانجام در شاهزاده ابراهيم 

متفرق شدند.1 

واکنش مردم جهرم بعد از دستگيري امام خميني
بعد از سخنراني بس��يار شديد امام خمينی، عليه شاه و اس��راييل در جمع هزاران نفر 
در مدرسه فيضيه، نيروهاي رژيم در بامداد 15خرداد به منزل امام در قم حمله بردند و 
ايشان را دستگير كردند و به تهران انتقاد دادند. خبر دستگيری امام به سرعت در سرتاسر 
ايران منتشر شد. در ساير شهرهاي ايران و به خصوص تهران درگيري و تظاهرات بر پا 
شد و مأموران ش��اه به مقابله با مردم پرداختند. خبر سركوبی مردم تهران به سرعت به 
شهرهای ديگر از جمله جهرم رسيد. آقاي بش��ارتي درباره حال و هواي مردم جهرم در 

روز 15خرداد چنين مي گويد:
در روز 15خرداد و قبل از آن كه خبر س��ركوبي قي��ام مردم تهران به 
گوش اهالي جهرم برسد، از اول صبح تا ساعت 1 بعد از ظهر راديو قطع 
بود. همين مسئله موجب حيرت مردم جهرم شده بود. چون با آن همه 
تهور و شهامتي كه مردم جهرم در حضرت امام خميني سراغ داشتند، 
تصور مي كردند كه ديگر كار شاه تمام است. اما طولي نكشيد كه با خبر 
س��ركوب قيام مردم، چيزي خاف انتظارات ثابت شد و از اين رو خشم 
و نفرت مردم جهرم بر ضد شاه، دو چندان شد. شاه تصور مي كرد كه با 
كشت و كشتار، مردم عقب نش��يني خواهند كرد. اما بر خاف آن مردم 
خشمگين تر شدند و بر دامنه فعاليت هاي خود افزودند. پس از دستگيري 

حضرت امام موجي از خشم و نگراني سراسر كشور را فرا گرفت.2
با آغاز مبارزات امام خميني در سال 1342، جهرم از نخستين شهرهايی بود كه مردم 
آن به نداي امام خمينی لبيك گفته و عهد و پيمان وفاداري بس��تند. برگزاری مجالس 
ديني در مساجد و تكايا و حس��ينيه ها و برگزاري كاس هاي قرآن و نهج الباغه توسط 

1. همان، 1342/3/13، ص3.
2. علی محمد بشارتي، همان، ص 34 و 38. 
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رهبران ديني و علماي مذهب��ي نقش مهمی در 
بيداري و روش��نگري مردمس جه��رم ايفا كرد.1 
در بازار جهرم حضرات آيات: ش��ب زنده دار، سيد 
ابوالقاسم شفيعي و شيخ  جال حضوري صحبت 
مي كردند و مردم جهرم را در جري��ان اقدامات و 

فعاليت های امام قرار می دادند.2 
امام  خمينی پس از دس��تگيري از قم به تهران 
منتقل ش��د. ابتدا ايش��ان را به م��دت 19 روز در 
پادگان قصر )بي سيم( نگه داشتند. آنگاه به پادگان 
عش��رت آباد منتقل ش��د و به مدت 24 ساعت در 
يك س��لول انفرادي گذرانيد. امام خميني در روز 
11مرداد1342 از زندان عشرت آباد به داووديه در 12 كيلومتري تهران به خا نه اي كه 
مربوط به س��اواك بود منتقل گرديد.3 رژيم ش��اه با تصور آن كه جريان های يك سال 
گذش��ته موجب ترس روحانيت از دولت و كاهش مبارزات مردمي شده است، از طرفي 
براي ارائه يك چهره مردمي كه حمايت روحانيون و مردم را در بر داش��ته باش��د،  امام 
خميني را پس از 10 ماه زنداني، در روز 15فروردي��ن 1343 آزاد كرد. از طرفي ديگر، 
رژيم تصور مي كرد كه امام بعد از آن كه چند ماهي در زندان بوده است، ديگر انگيزه اي 
براي ادامه مبارزه نخواهد داش��ت.4 خبر آزادي امام خميني به سرعت در سراسر ايران 
پيچيد. در شهرستان جهرم نيز مردم با چراغاني كردن شهر، جشن بزرگی برگزار كردند.5 
مطابق با اسناد ساواك در اين مراسم علی محمد بشارتی بعد از سخنرانی، قصيده ای در 
وصف امام خمينی با تقليد از قصيده دكتر رسا سرود و در جمع عظيم مردم جهرم خواند:
بارك اهلل خمينی كه بود خاك درش         سرمه  چشم ملك رايحه  طره  حور6

پس از بشارتي، آيت اهلل سيد حس��ين آيت اللهی، سخنراني بسيار خوبي در حمايت از 
حضرت امام انجام دادند.7

1. مصاحبه نگارنده با منصوره مصدقي، جهرم، دي ماه 1388.
2. مصاحبه نگارنده با سيد ابراهيم رستگار، جلسه اول، جهرم، دي ماه 1388. 

3. علی محمد بشارتي، همان، ص 35.
4. جواد منصوري، همان، ص191 و 190.

5. روح اهلل حسينيان، سه سال ستيز مرجعيت شيعه در ايران، تهران، مركز اسناد انقاب اسامي، 1384، ص443.
6. علی محمد بشارتي، همان، ص35.

7. همان، ص39.

با آغاز مبارزات امام خميني در 
سال 1342، جهرم از نخستين 
شهرهایی بود كه مردم آن به نداي 
امام خمينی لبيک گفته و عهد و 
پيمان وفاداري بستند. برگزاری 
مجالس دیني در مساجد و تكایا و 
حسينيه ها و برگزاري كالس هاي 
قرآن و نهج البالغه توسط رهبران 
دیني و علماي مذهبي نقش مهمی 
در بيداري و روشنگري مردم 

جهرم ایفا كرد
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امام خميني در 43/1/15 به قم وارد شد.1 مردم 
جهرم در 43/1/18 به مناسبت بازگشت ايشان از 
تهران به قم، س��ردر برخي از مغازه ها پرچم نصب 
كردن��د و از اين طري��ق طرفداري خ��ود را از امام 
خميني نشان دادند. در همين روز از ساعت 15 الي 
18 جلسه اي در مس��جد مصلي جهرم برگزار شد. 
در اين جلس��ه كه از طرف آيت اهلل سيد فخرالدين 
آيت اللهي )دادور(، ترتيب داده ش��ده بود، آيت اهلل 
سيد حسن موسوي نائيني در فوايد علم و تمجيد 
از مراجع تقليد س��خنراني كردند. جلسه ای نيز به 
همين منظور با حضور روحانيون برجسته جهرم از 

جمله آيت اهلل سيد ابراهيم حق شناس در عصر 43/1/19 در مسجد بازار جهرم تشكيل 
شد.2 

اولين سالگرد قيام 15خرداد در جهرم
مبارزات روحانيون و مردم جهرم بعد از دستگيری امام خمينی و متعاقب آن سركوب 
قيام مردم تهران در آستانه اولين سالگرد قيام 15خرداد1342 گسترش يافت. آيت اهلل 
سيد  حس��ين آيت اللهي بعد از 15خرداد 1342 به مبارزات خود عليه حكومت پهلوي 
ادامه داد و نقش مهمی در بيدار س��ازي مردم جهرم ايفا كرد. ايشان جهرم را به يكي از 
پايگاه هاي اصلي ضد رژيم تبديل كرد. به مناسبت مياد ولي عصر )عج(، در 42/10/14 
بازار و دكاكين جهرم تعطيل و مجالس جشني در مساجد و تكايا منعقد  شد. سيد  حسين 
آيت اللهي در مسجد صاحب الزمان )عج( باالي منبر رفت و اظهار داشت: »آقاي خميني 
مبارزه شرعي نموده است.« اشعاري هم درباره امام خميني به اين مضمون در آن مراسم 

نصب شده بود:  
آيت اهلل خميني را اگر تمثال نيس��ت       او كه روح اهلل باش��د عك��س و تمثالش 

كجاست3

1. روح اهلل حسينيان، همان، ص432-433.
2. امام در آينه اسناد، سير مبارزات امام خميني)س( به روايت اسناد شهرباني، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار 

امام خميني)س(، 1383، ج1، ص183.
3. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامي، كد 6522 ، 1342/10/14، ص5.

پس از خاتمه سينه زني، سيد 
 عبدالحسين آیت اللهي معروف به 
»آقاي بزرگ«، فرزند آیت اهلل سيد 
 علي اكبر آیت اللهي، پس از اظهار 
تشكر از مردمي كه در حسينيه 
حضور داشتند، گفت : »امسال دو 
عاشورا برپا شده؛ یكي عاشوراي 
حسين)ع( و دیگري موضوع 
حوزه علميه قم كه ناجوانمردانه 
عده اي از سربازان امام زمان را از 

پا در آوردند.«
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سيد  ابراهيم رستگار از افرادی  كه در آن جلسه حضور داشته است، می گويد: 
عكسی از تمثال امام خمينی در مسجد صاحب الزمان )عج( نصب كرده 
بودند. رئيس شهربانی  جهرم دس��تور داده بود كه آن عكس را بردارند، 
آن عكس با تهديد مأموران رژيم برداش��ته ش��د، اما به جای آن ش��عر 
]ذكرشده[ را كه يكی از شعرای جهرم در آن جلسه سروده بود، به جای 

آن عكس نصب كردند.1 
سيد حس��ين آيت اللهي در شب 12/23/ 1342 در مس��جد امام صادق)ع( جهرم، به 
انتقاد بسيار شديد از رژيم پهلوي پرداختند.2 گزارش شهرباني جهرم به فرمانداري جهرم 

حاكي از آن است كه: 
... ساعت 1 بعد از ظهر سيد  حسين  آيت اللهي به منبر رفته و در اطراف 
تس��اوي حقوق زن و مرد و ارث و طاق س��خنراني و ]س��پس[ اظهار 
داشت ياوه سراياني كه روحانيت را، ارتجاع سياه مي خوانند بايد بدانند 
كه نمي توانند با دين مخالفت كنند و بيس��ت ميليون ايراني پشتيبان 
روحانيت و مرجع تقليد و حوزه علميه قم مي باش��ند و خطاب به حضار 
در جلسه نموده گفت: شما ها پشتيبان روحانيت نيستيد؟ همه گفتند 
چرا- شما طرفدار آيت اهلل خميني نيس��تيد؟ همه گفتند بله، بله- شما 
پشتيبان حوزه علميه هستيد؟ همه گفتند بله، بله و در تمام موارد ايهاماً 
به دولت حمله و بيانات وي زنندگي فاحش داشت و در ضمن بيانات خود 
اظهار داشت كه مسلمين تساوي حقوق زن و مرد نمي خواهند و در قانون 

اساسي تصريح نشده است...3 
در 1343/2/2 يعني كمتر از يك ماه و نيم مانده به س��الگرد 15خرداد1342، س��يد 
حسين آيت اللهي در جهرم و سيد عبدالحسين دس��تغيب از شيراز دستگير و به تهران 
اعزام شدند.4 مردم جهرم بعد از روشن شدن هوا و هنگامي كه براي خواندن نماز صبح 
به مسجد  رفتند از دستگيري ايشان اطاع يافتند. مردم از همه نقاط شهر به خيابا ن ها 
آمدند و خشم خود را نس��بت به دستگيری ايش��ان نش��ان دادند. آنها در حالی كه در 

1. مصاحبه نگارنده با سيد ابراهيم رستگار، جلسه اول، جهرم، دی ماه 1388. 
2. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامي، همان، 42/12/23، ص11.

3. همان، ص12.
4. آيت اهلل سيد عبدالحسين دستغيب، ياران امام به روايت اسناد ساواك، همان، ص244.
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خيابان به سر و صورت خود مي زدند، چنين فرياد 
می زدند: »سيد مظلوم حسينم چه شد؟!...«1 

در آن روز كليه مغازه هاي ش��هر جهرم بس��ته 
بود. وقتي خبر دس��تگيري آيت اهلل آيت اللهی به 
مردم رسيد، مردم ش��رق شهرستان جهرم كه به 
بيت ايش��ان نزديك بودند، كفن پ��وش گرديده 
و به صورت دس��ته هاي عزاداري ب��ه طرف منزل 
آيت اهلل سيد ابراهيم حق شناس از ديگر روحانيون 
نامی جه��رم حركت كردند. آيت اهلل حق ش��ناس 
ضمن گريه و اظهار تأس��ف از دستگيري آيت اهلل 

آيت اللهي در جلو مردم سينه زن و عزادار به طرف شهرباني جهرم حركت كردند. مردم 
در حالی كه شعارهايي در حمايت از آقای آيت اللهی سر می دادند شهرباني جهرم را در 
حلقه محاصره خود قرار دادند. در اين هنگام بود كه آيت اهلل حق شناس همراه با تعدادي 
ديگر از روحانيون و مردم وارد شهرباني ش��دند و خواستار آزادي ايشان شدند.2 محمد 
زارعيان از جمله افرادي كه بعد از دستگيري سيد  حسين آيت اللهي كفن پوشيده و به 

طرف شهرباني جهرم حركت كرده بودند، چنين می گويد:  
ما ش��هرباني را در كنترل خود گرفته بوديم. وضع ب��ه اندازه ای برای 
مأموران رژيم در جهرم بحرانی و وخيم بود كه رئيس شهرباني جهرم كه 
ديگر نمي دانس��ت بايد چه كاري انجام دهد به طرف من آمد و پيشاني 
من را بوسيد. در همين هنگام بود كه اينجانب سيلي محكمي به گوش  
او زدم. بعد از اين فرماندار جهرم هم به محل تجمع مردم آمد؛ ولي مردم 
جهرم فرماندار را هم به گروگان گرفتند. مأموران رژيم در آن روز تلفن 

و برق شهر را به طور كامل قطع كرده بودند.3
بعد از آن كه تظاهرات مردم در روز دستگيری سيد حسين آيت اللهی به پايان رسيد 
و مردم به خانه هاي خود رفتند تا خود را براي تظاه��رات روز بعد آماده كنند، مأموران 
رژيم كه ضربه بس��يار س��ختي از مردم دريافت كرده بودند، تاش كردند كساني را كه 
تحريك كننده اصلي مردم جهرم در آن روز بودند دستگير كنند. بنابراين تعداد زيادي 

1. سيد علي ميرشريفي، »نخل بلند جهرم«، جمهوري، س22، ش6262، 11/5/ 1379، ص9.
2. مصاحبه نگارنده با محمدعلي)ابراهيم( آهي، جهرم،  بهمن 88.

3. مصاحبه نگارنده با محمد زارعيان، جهرم، دي ماه 1388.

مبارزات روحانيون و مردم جهرم 
بعد از دستگيری امام خمينی و 
متعاقب آن سركوب قيام مردم 
تهران در آستانه اولين سالگرد 
قيام 15خرداد1342 گسترش 
سيد  حسين  آیت اهلل  یافت. 
آیت اللهي بعد از 15خرداد 1342 
به مبارزات خود عليه حكومت 
پهلوي ادامه داد و نقش مهمی در 

بيدار سازي مردم جهرم ایفا كرد
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از نيروهاي رژيم به طور ناگهاني به مس��جد صاحب الزمان )عج( ك��ه عده ای از رهبران 
تظاهرات در آنجا حضور داشتند، هجوم برده و آ نها را دستگير كردند. به گزارش شهرباني 
جهرم صورت اس��امي افرادي كه در تظاهرات بعد از دس��تگيري آيت اهلل سيد حسين 
آيت اللهي در آستانه س��الگرد قيام 15خرداد به اتهام شورش و بلوا دستگير و بازداشت 

گرديده اند، از اين قرار است:
رديف: 1 نام: نعمت اله، شهرت: نعمت اللهي 

رديف : 2 نام: لطف اله، شهرت:  كشكوئي 
رديف: 3 نام: غامحسين، شهرت: دانائی

رديف: 4 نام: ]محمد[حسن، شهرت:  كوه مال 
رديف: 5 نام: محمد]حسن[، شهرت: زارعيان

رديف: 6 نام :  عباسقلي، شهرت: كشكوئي
رديف: 7 نام: عوض، شهرت: حق گويان

رديف: 8 نام: ابوالقاسم، شهرت: كشكوئي
رديف:  9 نام: عبدالرسول، شهرت: ذيبي

رديف: 10 نام: حاج محمد رضا، شهرت: صفرزاده
رديف: 11 نام: حاج محمد باقر، شهرت: بهادري

رديف: 12 نام: شيخ  مصطفي، شهرت: خواجه پور1
شش نفر رديف اول بعد از دستگيري، ابتدا به مدت بيست روز در شهرباني جهرم تحت 
انواع شكنجه ها قرار گرفتند. بعد از آن به زندان كريم خاني در شيراز منتقل شدند و مدتي 
بعد حكم اعدام آنها به همراه آيت اهلل سيد حس��ين آيت اللهي صادر شد. در اين مرحله 
حساس كه رژيم قصد اعدام آنها را داشت، اقدامات كساني همچون آيت اهلل حق شناس، 
پيمان، نماينده جهرم در مجلس و... مانع از اعدام آ نها شد. سرانجام اين شش نفر بعد از 
تحمل 45 روز زندان و تحمل انواع شكنجه ها از زندان آزاد شده و به جهرم بازگشتند. اين 
در حالي است كه سيد  حسين آيت اللهی همچنان در تهران در بازداشت به سر می برند.2 
امام خميني در نامه ای به آيت اهلل مياني در مشهد، به دستگيري آيت اهلل سيد  حسين 

آيت اللهي اشاره كرده و می نويسد: 
به  ع��رض محت��رم عال��ي مي رس��اند... ديده مي ش��ود ك��ه كارهاي 

1. قيام 15خرداد به روايت اسناد س��اواك، تهران،  مركز بررسي اس��ناد تاريخي وزارت اطاعات،  1382، ج5، 
ص399-400.

2. مصاحبه با عباسقلي كشكويي، جهرم،  1388.
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تحريك آمي��زي در داخ��ل انجام مي گردد. ش��يراز را ب��ه گرفتن آقاي 
دس��تغيب و جهرم و حوالي آن را به گرفتن آقاي آسيد حسين و تبريز 
را به گرفتن آقاي قاضي و قم و تهران را به گرفتن جمعي از اهالي منبر 
و خراسان را به  گرفتن آقاي طبسي و كارهاي ديگر و اصفهان را به نحو 
ديگر و س��اير باد را هر يك به نحوي ناراح��ت و عصباني مي كنند. اين 
مطلب حقير را ناراحت و نگران نموده است و مي ترسم خداي نخواسته 
صحنه هاي اس��ف انگيزي به وجود آيد كه بر خ��اف مصالح مملكت و 
اسام اس��ت... با توجه و تعمقي كه با اطراف مسائل داريد الزم است در 
اين موضوعات فكري فرماييد. با وسيله اولياي امور متذكر فرماييد دست 
زدن به كارهاي تحريك آميز در اين موقعيت و موقع خطرناك اس��ت. 
گرچه تذكر به دولت ها در اين وضع بي نتيجه است... اين مملكت را كه 
مورد عاقه همه روحانيون است و اس��تقال و تماميت ارضي آن مورد 

سخنرانی آيت اهلل سيد حسين آيت اللهی در يكی از 
مراسم برگزارشده قبل از انقاب
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عاقه آ نها است دس��ت هاي مرموزي دارد به پرتگاه مي كشاند، گو آنكه 
خداوند تعالي به بركت ولي عصر عجل اله و تعالي فرجه الش��ريف حفظ 

فرمايد...1
سرانجام آيت اهلل سيد حس��ين آيت اللهی بعد از پايان مراسم س��الگرد 15خرداد، در 
28تير1343 به قيد عدم خروج از حوزه قضايی ته��ران و ضمانت يك صد هزار ريال، از 
زندان آزاد2 و در 43/8/3 به جهرم وارد شد.3 ايشان با ورود خود به جهرم آرام ننشستند و 
بار ديگر جهرم را به يكي از كانون هاي مبارزاتي مهم عليه حكومت پهلوي تبديل كردند.

برگزاری سالگرد قيام 15خرداد1342 در سال 1357
در متن اصلی منتشرش��ده كميته اجرايی جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر 

آمده بود: 
مطبوعات جهان از مقاله س��را پا ناس��زا و توهين به س��احت ارجمند 
آيت اهلل العظمی خمينی كه به اش��اره س��اواك در روزنامه تحت فرمان 
)اطاعات( در تاري��خ 1356/10/17 درج گرديده ب��ود، اطاع حاصل 
كرده و دانسته اند كه چگونه آن مقاله عامل انگيزش نفرت و خشم علما 
و سراسر مردم مسلمان ايران و موجب مقدمه تظاهرات وسيع و فجايع 
خونين شهرهای قم و تبريز و يزد و جهرم4 و اهواز و مشهد و ساير جاها 

گرديد. 
همچنين در متن اصلی منتشرش��ده كميت��ه اجرايی جمعيت ايران��ی دفاع از آزادی 
و حقوق بش��ر به موارد ديگری نيز اش��اره ش��ده بود كه يكی از آ نها 15خ��رداد بود. در 
15خرداد1357 مناس��بت ديگری پيش آمد كه اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران به 
يادبود واقعه خونين پانزده سال قبل، يعنی اولين قيام روحانيون عليه نظام استبدادی به 
رهبری امام خمينی كه منجر به شهادت عده زيادی از مردم شده بود، بار ديگر نارضايتی 
عميق و طرد نظام استبدادی حاكم را اعام داشتند. دولت كه پيش بينی تظاهرات بزرگی 

1. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامي، شماره بازيابي 981، ص3.
2. روزشمار انقاب اسامی، همان، ج10، ص246.

3. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامي، كد 6522، 43/8/3، ص14.
4. در 10 فروردين 1357، اجتماع  مردم  جهرم براي  بزرگداشت  شهداي  تبريز به  تظاهراتي  گسترده تبديل  شد 

تا جايی كه اولين شهيده انقاب را به انقاب اسامی تقديم كردند.
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برای آن روز می نمود، تصميم به مقابله شديد و كشتار گرفته بود.1 ساواك مقارن با همين 
زمان خبر از پخش اعاميه ای بدون امضا به مناسبت سالگرد 15خرداد1342 می دهد. 

در قسمتی از اين اعاميه آمده است: 
... به احترام ش��هيدان خارج از ش��مار آن روز )15خ��رداد1342( و 
سال های قبل و بعد، به خاطر قربانيان تبريز و جهرم و كازرون و اهواز و 
ساير شهر ها و دهات، در راه همبستگی و شايستگی ملت جهت آزادی 
و استقال و سعادت و باالخره برای نابودی ديو اس��تبداد، به پيروی از 
نظريات مراجع عظام و رهبران ملی، همگی روز دوشنبه 15خرداد1357 
در خانه های خود به تحصن بنش��ينيم ]و[ از روز پي��ش تدارك آذوقه 

ببينيد...2

صورت جلسه شورای هماهنگی شهرستان جهرم در 1357/3/13 با حضور سرهنگ 
عزيزاهلل شاه علی زادگان، س��رهنگ كمال تصاعدی رئيس شهربانی شهرستان جهرم و 

1. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك، مركز بررس��ی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، تهران، سروش )صدا و 
سيما(، 1379، ج7، ص213.
2. همان، ج6، ص35-36.

حضور مردم جهرم در تظاهرات سال 1357
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ستوان  يكم پياده بهادر خس��روی فرمانده گروهان شهرستان جهرم تشكيل گرديد. در 
اين جلسه سرهنگ كمال تصاعدی رياست شهربانی از فرمانده مركز آموزش اين شهر 
خواست از آنجا كه به مناسبت 15خرداد ماه امكان بروز حوادثی در روزهای 13، 14، 15، 
16 و 17 خرداد ماه در شهرستان جهرم وجود دارد، يك صد نفر مأمور مسلح در اختيار 
شهربانی قرار گيرد تا از هر گونه اغتش��اش و بی نظمی جلوگيری به عمل آيد. فرمانده 

مركز آموزش جهرم در اين جلسه چنين گفت: 
برابر دس��تور صادره از مركز، گروهان تأمين پاسداری در مرحله يكم، 
دسته گروهان تخصصی )كه سردوش��ی گرفته اند( انتخاب و در اختيار 
ش��هربانی جهرم قرار خواهد گرفت. ضمناً كليه پرس��نل مركز آموزش 
برابر طرح تهيه شده در ركن دوم، آمادگی صد در صد جهت پشتيبانی از 

شهربانی جهرم و گروهان ژاندارمری جهرم را خواهد داشت. 
در پايان كليه اعضای شورای هماهنگی تصميم گرفتند از هر گونه بی نظمی و اغتشاش 

در جهرم جلوگيری شود. اين جلسه در ساعت 12:00 پايان يافت.1
در همين روز )57/3/13( فرمانده ضد اطاعات شهرس��تان جهرم، سرگرد خائف، در 

تلگرافی شايعه موجود در سطح شهر را به مركز فرستاد و نوشت: 
برابر شايعات موجود چون روز 2537/3/15 2 شاهنشاهی مدت اقامت 
اجباری خمينی3 به پايان می رسد و از بازگشت او تاكنون خبری نشده، 
لذا اهالی جهرم در نظ��ر دارند به عنوان اعتراض اقدام به بلوا و آش��وب 

نمايند. البته تاكنون هيچ آثاری مشاهده نشده است.4 
سرگرد خائف، در تلگرافی به مقامات مربوطه از آنها می خواهد پيش بينی های الزم به 
منظور جلوگيری از بلوا و آشوب در شهر جهرم اعمال دارند. در اين تلگراف آمده است: 

... مقرر فرمايند در ص��ورت تصويب، عاوه بر س��اير تدابير متخذه به 
منظ��ور پيش بينی و جلوگي��ری از هر گونه رك��ودی در مأموريت های 
احتمالی آينده و به استناد اخباری كه در خصوص ايجاد بلوا و آشوب در 
روز و شب های 37/3/14 و 37/3/15 و 2537/3/16 ]1357[ می رسد 

1. همان، ص210- 209.
2. 1357ه ش.

3. امام خمينی در 13آبان ماه1343 به تركيه تبعيد گرديد و در 13مهر1344 بعد از يازده ماه اقامت در تركيه 
به عراق منتقل شد. امام در 14مهر1357 به دنبال مزاحمت های دولت عراق وارد پاريس شد و در دهكده ای به نام 

»نوفل لوشاتو« اقامت گزيد.
4. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك، همان، ج6، ص210. 
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اقدامات زير را معمول دارند: 
1. كليه خودروها باك پر، آماده انجام مأموريت باشند.

2. قطع شبكه برق عاملی در جهت شكست مأموريت نباشد. 
3. از نقاط حساس مراقبت كامل به عمل آيد. 

4. رانندگان خودروها به راه های فرعی آشنايی پيدا نمايند تا در صورت 
راه بندان ارتباط واحد ها قطع نشود.

5. ماشين آب پاش با ماده رنگی قرمز )مركوكرم( می تواند عامل مؤثری 
در جهت پراكند گی افراد باشد... 

تلگراف فرمانده ضد اطاعات جهرم به فرماندهی مركز آموزشی درباره جلوگيری از آشوب در 
اين شهر در سالگرد 15خرداد
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سرگرد خائف در تلفنگرام ديگری ياد آور می شود: 
اهالی جهرم به سختی در تكاپوی تهيه آذوقه چند روزه می باشند و جلو 

هر يك از مغازه ها اجتماع فراوانی به چشم می خورد.1
الزم به ذكر است، در 57/3/14 يك نوع دگرگونی در جريان برق و آب جهرم به وجود 
آمده بود و برق و آب از س��اعت 2 بعد از ظهر تا 11 ش��ب، هر روز قط��ع می گرديد.2 در 

نمونه ای ديگر از اسناد ساواك در اين زمان چنين آمده است: 
فرماندار و شهردار شهرس��تان جهرم با تبانی يكديگر سيمان مصرفی 
اهالی جهرم را در انبارهای شيراز و جهرم نگاهداری نموده و به ازا توزيع 
آن بين اهالی بازار سياه به وجود آورده اند كه با شكايت يكی از اهالی و 
اعزام بازرس، 60000 كيسه سيمان كشف و پرونده ای در اين خصوص 
تشكيل و به ديوان عالی كشور ارجاع  گرديده اس��ت و آقای فرماندار و 
شهردار در اين پرونده انباردار س��يمان را متهم معرفی نموده اند. اهالی 
جهرم انتظار داش��تند كه با اعزام بازرس كار تقس��يم سيمان با اسلوب 
صحيحی دنبال شود ولی باز هم كماكان برای دريافت حتی يك كيسه 
سيمان می بايستی بدفعات به ش��هرداری مراجعه نمايند و اين موضوع 
سوژه ای ش��ده اس��ت برای افراد مغرض تا بدين وس��يله مردم را عليه 

دستگاه های دولتی تحريك نمايند.3 
سرگرد خائف، فرمانده ضد اطاعات وابسته به مركز آموزش جهرم، در اين باره چنين 

گزارش می دهد: 
اهالی با شروع تاريكی در دسته های چند نفری در ميدان شاهنشاهی 
تجمع نموده و با صدای نسبتاً بلند با يكديگر به گفت وگو پرداخته و به 
شدت از اوضاع موجود اظهار نارضايتی می نمايند. عده ای از وضع سيمان 
و سوابق س��وء فرماندار و تعداد ديگری از سوءاس��تفاده های مأمورين 

دولتی...4
در س��الگرد 15خرداد س��كوت عجيبی در ش��هر جهرم حاكم بود و بازارها و دكا ن ها 
بسته بود.5 به هر حال با همه تمهيدات گس��ترده ای كه مأموران رژيم برای جلوگيری 

1. همان، ص243.

2. همان، ص335.

3. همان، ص209.
4. همان، ص335. 

5. همان، ص262؛ همان، ج7، ص213.
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از تظاه��رات م��ردم جه��رم در س��الگرد 
15خرداد انجام دادند، ع��ده زيادی از مردم 
در 15خ��رداد1357 طب��ق برنامه ري��زی 
قبل��ی در مس��جد صاحب الزمان)عج( جهرم 
تجم��ع كردند. تع��دادی از جوا ن ها در حالی 
كه پاكت های كاغذی بر روی س��رهای خود 
انداخت��ه بودند از روی پش��ت بام مس��جد، 
اعاميه هاي��ی از امام خمين��ی در بين مردم 
پخش كردن��د. بع��د از اي��ن بود كه س��يل 
عظيم جمعيت از مس��جد به ط��رف ميدان 
مصلی حركت كردند. در اي��ن مرحله بعد از 

درگيری هايی كه بين مردم و مأموران رژيم رخ داد، مردم متفرق  شدند.1 چند روز بعد 
عده ای از افرادی كه در تظاهرات سالگرد 15خرداد در جهرم شركت كرده بودند توسط 

مأموران امنيتی دستگير  شدند. ساواك در اين باره می نويسد: 
روز 37/3/29 ]1357[ سه نفر دانش آموز ]جهرمی[ بشرح اسامی زير 
به اتهام پخش اعاميه های مضره كه در آنها ضمن اهانت به مقدس��ات 
ملی و ميهنی به سالگرد 15خرداد سال2522 و وقايع اخير جهرم و ساير 
شهرستان ها اشاره و از روح اله خمينی و علی شريعتی نيز تجليل شده 

بود، در شهرستان مذكور دستگير گرديده اند. 
محمدرضا فرجام دانش آموز سال سوم نظری

مهدی ياعلی دانش آموز سال سوم نظری 
مجتبی صفرزاده دانش آموز سال سوم راهنمايی...2 

1. مصاحبه نگارنده با احمد ربيعی، جهرم، بهمن ماه 1388.
2. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك، همان، ج6، ص448.

در 1343/2/2 یعني كمتر از یک ماه و 
نيم مانده به سالگرد 15خرداد1342، 
سيد حسين آیت اللهي در جهرم و 
سيد عبدالحسين دستغيب از شيراز 
دستگير و به تهران اعزام شدند. 
مردم جهرم بعد از روشن شدن هوا 
و هنگامي كه براي خواندن نماز صبح 
به مسجد  رفتند از دستگيري ایشان 
اطالع یافتند. مردم از همه نقاط شهر 
به خيابا ن ها آمدند و خشم خود را 
نسبت به دستگيری ایشان نشان دادند
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دستگيری دانش آموزان جهرمی به علت شركت در مراسم سالگرد 15خرداد



33
3

13
42

داد
خر

15
ام 

ر قي
م د

هر
م ج

مرد
ش 

ی نق
رس

بر
93

ار 
 به

 3
ه 9

مار
 ش

هم
ازد

ل ي
 سا

وم
ه س

دور

نتيجه
از جمله  عوامل مهم در پيشگام بودن مردم 
جهرم در مبارزات انقابي، می توان به روحيه 
قوي مذهبي حاكم بر اين ش��هر اشاره كرد 
كه ريشه های اصلی آن به ورود آيت اهلل سيد 
عبدالحسين الری در سال 1336ه.ق به اين 
شهر و تأسيس حوزه علميه مرتبط می باشد. 
اهميت و تأثيرگذاری آيت اهلل الری به حدی 
بود كه آثار تربيت  ديني ايش��ان حتی بعد از 

رحلت به وسيله فرزندان و فرزندزادگان ايشان ادامه يافت. وجود روحانيون آگاه در اين 
شهرستان باعث شده است كه همواره مردم اين شهر در برابر بيداد و استبداد حاكمان 
به مقابله پرداخته و هيچ گاه زير بار سياست های غير اسامی حاكمان وقت نروند. مردم 
جهرم از هم��ان آغاز مبارزات انقاب اس��امی به ندای امام خمين��ی لبيك گفتند و با 
برگزاري اجتماعات متعدد در مساجد و محات شهر به مبارزه با مأموران رژيم پرداختند. 
روحانيون و قشرهای مختلف مردم با تحريم رفراندوم بهمن ماه 1341 و با حضور گسترده 
در مراسم يادبود شهدای فيضيه، حمايت خود از امام خمينی و روحانيت شيعی را اعام 
كردند. آ نها به خصوص با فرا رس��يدن م��اه محرم، بر دامنه فعاليت ه��ای خويش عليه 
حكومت افزودند. حضرات آيات: سيد حسين آيت اللهی و سيد عبدالحسين آيت اللهی 
در صبح روز عاش��ورای 1342 در س��خنانی كوبنده ضمن طرف��داري از امام خميني، 
جنايات دستگاه حاكمه را افش��ا كرده و جان تازه ای به مبارزات مردم بخشيدند. مردم 
جهرم با خبر دستگيری امام خمينی و متعاقب آن سركوب خونين قيام مردم تهران در 
روز 15خرداد1342 به خيابان ها آمده و ضمن اعتراض به دستگيری امام و كشتار مردم 
تهران، عليه حكومت شعار سردادند. قيام 15خرداد نقطه عطفی جهت افزايش خشم و 
اعتراض عمومی مردم سرتاسر كشور از جمله جهرم گرديد و آ نها را به رويارويي بيشتر 
با رژيم سوق داد. مردم جهرم در آستانه اولين س��الگرد 15خرداد به دنبال دستگيری 
آيت اهلل سيد حس��ين آيت اللهی، كفن پوش به خيابا ن ها آمده و خواستار آزادی فوری 
ايشان ش��دند. تظاهرات مردم اين شهر در س��الگرد قيام 15خرداد در سال 1357 نيز 

بسيار چشمگير بود.

در سالگرد 15خرداد سكوت عجيبی 
در شهر جهرم حاكم بود و بازارها و 
دكا ن ها بسته بود. اما با همه تمهيدات 
گسترده ای كه مأموران رژیم برای 
جلوگيری از تظاهرات مردم جهرم 
در سالگرد 15خرداد انجام دادند، 
عده زیادی از مردم در 15خرداد1357 
طبق برنامه ریزی قبلی در مسجد 
صاحب الزمان)عج( جهرم تجمع كردند




