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سخن سردبير

ما از شر رضاخان و محمدرضا خاص شديم لكن از شر تربيت يافتگان 
غرب و ش��رق به اين زودی 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 ورشكستگی ها دست از توطئه 

عليه جمهوری اسامی و شكستن اين سد عظيم الهی برنمی دارند...  
امام خمينی)ره(1

مقدمه
متنی كه در دست داريد در مورد آينده شناسی انقاب اسامی است، البته نه آينده ای 
تفصيلی و چندان دور. اين بررس��ی به طوری اجمالی بيس��ت تا س��ی س��ال آينده را 
مدنظر دارد و در پی آن است از بازخوانی بس��ترهای داخلی، مكانيسم عملكرد ساختار 
ديوان ساالری درون ايران و جبهه ها و جريان های وابسته به اين ديوان ساالری و اتصاالتی 
كه ممكن است در خارج از مرزهای ايران در نس��بت با اين ديوان ساالری و آرمان های 

1. صحيفه امام، ج15، ص447. 

انقالب اسالمی و روزنه های رخنه ليبراليسم در دیوان ساالری دولتی
سخنی با ايران ستيزان و امريكاپرستان داخلی
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انقاب اسامی وجود داشته باشد، چشم انداز آينده را قابل پيش بينی سازد. حداقل فايده 
اين پيش بينی آن است كه می تواند تلنگری باشد برای بيداری و هوشياری ياران انقاب 

اسامی و پيش گيری وقايعی كه برای تداوم انقاب اسامی خوشايند نيست.
انقاب اسامی در مرز ورود به چهل سالگی است و در نتيجه فشار حركت های نفسانی 
برای از راه به در كردن اين انقاب از داخل و خارج به مراتب بيشتر از دوره های گذشته 
است. اين حركت ها هر چه به جلوتر می رويم نه ساده تر كه پيچيده تر نيز خواهد شد. هر 
چند به ظاهر برخی از نزاع ها از ميان برداشته می شود اما به نزاع های تازه تر و دشوارتری 
ميدان داده خواهد شد تا در مقابل انقاب اسامی صف آرايی كنند. بخش اعظمی از اين 
نزاع ها به درون ساختار نظام جمهوری اسامی و جامعه انتقال داده خواهد شد. مخالفان 
داخلی و خارجی اين انقاب مي دانند كه هر روز بيش از پيش ضرورت نقش كانونی ايران 
در منطقه و جهان اسام و نظام بين الملل نه تنها از ميان نرفته بلكه بيشتر خواهد شد. 
ما در جهانی زندگی مي كنيم كه ايران جزء محدود كش��ورهايی است كه ساختار نظام 
بين الملل را كه مبتنی بر نظام سلطه است، برنمي تابد. ما بايد سياست داخلی و خارجی 
خود را به گونه ای طراحی كنيم تا با اين شرايط بتوانيم دوام داشته باشيم و استقال و 
آزادی خود را حفظ كنيم. اكنون موج توسعه طلبی امريكا در جهان به خصوص منطقه 

آسيا و آفريقا در اوج است و به نظر نمي رسد كه تمايلی به فروكش كردن داشته باشد. 
انقاب اسامی ايران و نظام جمهوری اسامی، چه ايران ستيزان و امريكاپرستان داخلی 
باور داشته باشند يا نداشته باشند يكی از موانع عمده در سر راه اين موج توسعه طلبی در 
منطقه است. حداقل سند استراتژی امنيت ملی امريكا در قرن بيست و يكم كه در آغاز 

اين قرن تدوين و منتشر شد اين را به ما مي گويد.
اگر ايران ستيزان و امريكاپرستان داخلی اين س��ند را نيز ناشی از تئوری توهم توطئه 
ندانند و مانند انكار همه اسناد تاريخی خود را به حماقت نزنند و وجود اين سند را انكار 
نكنند، در اين س��ند به روشنی به سه نكته اس��تراتژيك در مورد ايران و جهان اسام و 

جنبش های بيداری منطقه تا سال 2025 ميادی اشاره شده است: 
1. كمك به حاكميت اصاح گرايی اسامی كه با تغييرات فناوری و اقتصاد و جامعه به 
پيش رانده مي شود؛ يعنی فرآيندهای سياسی ای كه بايد در اكثر فرهنگ های مسلمان 

حاكم بشود تا يك حس خوش بينی و امنيت در منطقه برای غربی ها به وجود آيد.1

1. كميس��يون تدوين اس��تراتژی امنيت ملی امريكا، اس��تراتژی امنيت ملی امريكا در قرن 21، ترجمه جال 
دهمشگی و ديگران، تهران، ابرار معاصر، 1383، ص172. 
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2. تا بيست و پنج س��ال آينده )تا س��ال 2025 ميادی( حكومت مذهبی ايران بايد 
س��قوط كند؛ زيرا در حال حاضر حكومت ايران جمهوری اس��امی است اما نمي تواند 
به مدت طوالنی هم جمهوری و هم اسامی باقی بماند. ايران بايد يا از جمهوری بودن 
دست بردارد و به يك حكومت واقعاً قرون وسطايی)!!!( تنزل يابد يا اسامی بودن را كنار 

بگذارد.1
3. نبرد برای آن آينده هم اينك آغاز ش��ده اما نتيجه برای كس��ی روش��ن نيست. اگر 
رژيم فعلی )ايران( سقوط كند امواج آن در سراس��ر جهان اسام احساس خواهد شد و 
به تبع آن جنبش های اسامی بنيادگرا ضربه خواهند خورد. اين امر راه را برای برقراری 
روابط پسنديده ميان اياالت متحده و ايران هموار خواهد ساخت كه اثرات منطقه ای و 

فرامنطقه ای آن بسيار گسترده خواهد بود.2
اين استراتژی ها را از ابتدای پيروزی انقاب اسامی بارها سياستمداران امريكايی در 
نوشته ها و نطق های خود تكرار كرده اند ولی هر بار ايران ستيزان و امريكاپرستان داخلی 

تاش كرده اند آنها را به نوعی تأويل يا تلطيف نمايند. 
نيكسون در كتاب فرصت را دريابيم مي نويسد: 

تجدد، جريان سياس��ی هوادار تجدد )ليبرال ه��ا در ايران( كه از همه 
غالب تر و در عين حال از همه نامحس��وس تر اس��ت در پی آن است كه 
كشورهای جهان اس��ام را، چه از لحاظ اقتصادی و چه از نظر سياسی 
جزء دنيای جديد كنند. تساهل و مدارا دستمايه اصلی اسام تجددطلب 
است كه ملت های غرب را كافر نمي شمارد و محكوم نمي كند... ما بايد 
تجددطلبان را در جهان اسام پشتيبانی كنيم و اين هم به سود ماست و 
هم به سود آنها؛ اين گروه بايد راه سومی به جز راه بنيادگرايی افراطی و 

دنيوی گری راديكال پيش پای ملت های خود بگذارند.3
با اين تفاصيل آينده شناسی انقاب اس��امی اگرچه از چشم انداز اسناد توسعه كشور 
بسيار خوش بينانه و اميدبخش است ولی از جهت استراتژی های نفوذ در ساختار سياسی 
و فرهنگی ايران بی ترديد از چنين خوش بينی های ساده لوحانه ای پيروی نمي كند. شايد 
عده ای بگويند اين نحوه نگرش به آينده آن هم در مورد بزرگترين پديده نيم قرن اخير 
يعنی انقاب اس��امی، چندان دلچسب نيس��ت چرا كه صحت و سقم پيش بينی های 

1. همان.
2. همان. 

3. ريچارد نيكسون، فرصت را دريابيم، ترجمه حسين وفسی نژاد، تهران، طرح نو، 1371، ص246-248.
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مطروحه در اين متن به س��رعت و مس��تقيم در ديوان س��االری ايران به محك آزمون 
درمي آيند. به رغم اين كه چني��ن نگرانی هايی را نمي توان نادي��ده گرفت، با اين حال 
دورنمای كوتاه مدت اين نگرانی ها موجب آن نمي شود تا گرفتار مجهوالت آينده شناسی 
شويم و از واكاوی چنين خطراتی كه پيوس��ته می تواند در كنار ما و در دل ساختارهای 

نظام ما رشد كند، غافل بمانيم.
اين نگرانی ها وقتی بيش��تر مي ش��ود ك��ه مي بينيم از زب��ان كارگ��زاران رديف اول 
ديوان ساالری ايران مطالبی گفته و يا نوش��ته و يا در غالب برنامه و طرح و لوايح مطرح 
مي شود كه ما را فی البداهه متوجه اهداف اس��تراتژيك دشمنان انقاب اسامی و ملت 
ايران مي سازد. ما نمي توانيم اين اظهارات را از ناحيه هر شخص و شخصيت و حزبی در 
درون حكومت اسامی ناديده بگيريم. وقتی از زبان رئيس جمهور محترم خود مي شنويم 
كه اضطراب در مورد توطئه مستمر دشمنان انقاب اسامی عليه نظام و احساس خطر 
برای بقای نظام، اضطراب موجهی نيس��ت و ما را از اتخاذ تصميم مناس��ب و دقيق باز 
مي دارد،1 نمي توان چنين ديدگاه هايی را ناشی از تساهل نگارشی دانست؛ بلكه بايد برای 

آن محاسبات استراتژيك در نظر گرفت. 
زيرا ترجيع بنده��ای تكراری اين ديدگاه ها ديگر به ما نمي گويد نس��بت به رفتارهای 
خصم آلود دشمنان خود با تساهل و مايمت رفتار كنيم بلكه دارد به زبان بی زبانی به ما 
القا مي كند كه حوادث تلخ گذشته مثل اس��تعمار ايران و استثمار كشور توسط امريكا، 
انگليس و فرانس��ه، طرح های امريكاي��ی اصاحات ارضی و انقاب س��فيد كه منجر به 
نابودی زيرساخت های اقتصادی ايران شد، كودتای امريكايی- انگليسی 28مرداد سال 
32 عليه دولت ملی ايران، 15خرداد سال 42، اليحه ننگين كاپيتوالسيون، جنايت های 
مستشاران امريكايی در ايران و غارت ميلياردها دالر ثروت ملی، حمايت های بی دريغ از 
يك مستبد بی رحم، جنگ تحميلی و نابودی سرمايه های انسانی و ثروت های ملی، مجهز 
كردن صدام به ساح ميكروبی و ش��يميايی كه به بيماری العاج بسياری از هموطنان 
عزيز ما منجر شد، حمله طبس، طراحی كودتاهای ننگين، تحريم همه جانبه ملت ايران، 
زدن هواپيمای مسافربری ايران و كشتن حدود 300 نفر از زن و مرد و كودك بی گناه، 
دادن جايزه و مدال به فرمانده ناوی كه فرمان شليك به هواپيمای مسافربری را داده بود و 
ده ها رفتار خصمانه دشمنان امريكايی و اروپايی ايران را می توان ناديده گرفت تا راه برای 
تصميمات استراتژيك دولت مردان در برخورد با امريكا و اروپا و مذاكره بر سر استقال 

1. رك: حسن روحانی، امنيت ملی و ديپلماسی هسته ای، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك، 1390، ص66. 
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و آزادی ملت ايران هموار شود. 
وقتی جناب آقای رئيس جمهور با اين پيش فرض وارد مذاكره با دش��منان ملت ايران 
مي شود كه آثار زشت گذشته آنها ناديده گرفته ش��ود چگونه مي توان مبنای درست و 
قابل اعتمادی برای اين مذاكرات تصور كرد و به نتايج آن خوش بين بود؟ آقای روحانی 

معتقد است: 
يكی از مشكات در بحث س��اختار و در نظام تصميم گيری كشور اين 
است كه از حوادث تلخ تاريخی گذشته تصويری در ذهن مسئولين نقش 
بسته و معموالً نتيجه گيری از آن حوادث به قاعده و مبنای تصميم گيری 
بدل ش��ده اس��ت. برای نمونه كودتای 28مرداد، كودتای رضاخانی و 
اين ك��ه در انقاب مش��روطه روحانيت كنار زده ش��د، همگی در نظام 
تصميم گيری كش��ور نقش بس��يار پررنگی دارد، در حالی كه يكی، دو 
حادثه نمي تواند تبديل به قاعده كلی شود و در همه مواردی كه كمترين 
شباهت با آن حوادث تاريخی پيدا مي كند فوراً بر مبنای نتايج حاصله از 
حوادث گذشته حكم قطعی صادر شود، در نتيجه هنگام تصميم گيری 
در مسائل مهم گاهی از اصول و روش علمی پيروی نمي شود؛ دست كم 

از آغاز انقاب تاكنون در برخی از موارد چنين بوده است.1
عجيب اس��ت كه ش��خص اول ديوان س��االری ايران نتايج حاصل از تجربه تاريخی را 
كه مبتنی بر دانش تاريخ اس��ت بر مبنای پنداش��ته هايی قرار مي ده��د كه حتی يك 
نمونه تاريخی برای صحت آن وجود ندارد و اس��م آن را اصول و روش علمی مي گذارد. 
يعنی ايش��ان به ما نمي گويد در كدام يك از مذاكرات، قراردادها، تعامات ديپلماتيك 
با اروپايی ها و امريكايی ها به ملت ما ن��ارو نزدند و به نفع ملت اي��ران عمل كردند تا ما 

خوشبين به آنها باشيم!! 
به نظر مي رسد دانش تاريخی كارگزاران حكومتی ايران هميشه يا فاقد مبانی تئوريك 
بوده يا اساساً سرسپردگی افراطی به برقراری روابط با فرنگی ها سرچشمه های جوشش 
مبانی تئوريك اين دانش را كور كرده و خشكانده است. اگر رئيس جمهور محترم ما يك 
مطالعه سرانگشتی از دستاوردهای روابط ديپلماتيك غربی ها با ايرانی ها حداقل از دوره 
قاجاريه به اين طرف داشتند، بی ترديد نمي فرمودند كه تجربه های اين روابط تعميم پذير 
نيستند. زيرا بر اس��اس همان اصول و روش علمی، ما تاكنون هيچ نمونه مثبتی از اين 

1. حسن روحانی، همان، ص65-66. 
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روابط در كارنامه ديپلماس��ی ايرانی ها با غربی ها نداش��تيم؛ چه در جنگ های ايران و 
روس كه هم فرانسوی ها و هم انگليسی ها به ايران خيانت كردند و موجب جدايی بخش 
اعظمی از سرزمين های ايران شدند و چه در جداسازی هرات از ايران كه خيانت روابط 
ديپلماتيك اروپايی ها آشكار است. و از همه مهم تر چه كسی می تواند نقش ناجوانمردانه 
انگليس در جداسازی بخشی از بلوچستان از ايران، قراردادهای ذلت بار 1907، 1915 
و 1919 و تقسيم ايران بين روس و انگليس و صدها قرارداد ديگری كه در دوره قاجاريه 
و پهلوی منعقد ش��د را انكار كند. به نظر مي رسد رئيس جمهور محترم ما جای خروار با 
نمونه های مشت را عوض كردند. يعنی ما نمي توانيم از يكی، دو قرارداد مثبت البته اگر 
وجود داشته باش��د نتيجه كلی بگيريم كه مي توان در مذاكرات و قراردادها به غربی ها 
اعتماد كرد. اتفاقاً قاعده پيروی از اصول و روش علمی به ما مي آموزد كه بر اساس سوابق 
تاريخی بنای مذاكرات با غربی ها بر عدم اعتماد است مگر خاف آن اثبات شود. مضاف 
بر اينكه تا به امروز نيز به رغم بعضی از دست و دل بازی های دولت مردان ما در مذاكرات 
مربوط به هسته ای و برجام و غيره، امريكايی ها و بعضی از كشورهای اروپايی همچنان 
به همان سياس��ت ارباب- رعيتی خود در مورد ايران ادام��ه داده و هيچ روزنه ای را كه 
نشان دهد می توان به اين مذاكرات دل خوش كرد و به غربی ها اعتماد نمود باز نكردند. 
بنابراين بر اساس كدام يافته های علمی و اصول عقلی می توان آن پيشينه های زشت و 
شرم آور را فراموش كرد و به اين خوش خيالی ها دل بست كه نمی توان يك يا دو واقعه را 
مبنای روابط قرار داد. امريكايی ها از ابتدای انقاب اسامی تا به امروز تمام سياست های 
خصمانه و ظالمانه خود عليه ملت ايران را فقط مبتنی بر يك واقعه يعنی بحث فتح النه 
جاسوسی كردند و اين همه جنايت مرتكب ش��دند چرا ما بايد ده ها واقعه استعماری و 
استكباری امريكايی ها را نس��بت به خود ناچيز تلقی كنيم و از ملت ايران بخواهيم آن 

وقايع را ناديده بگيرند؟ امريكايی ها يك واقعه را ناديده نگرفتند؛ ما چرا؟
با اين تفاصيل پرسش از آينده انقاب اسامی و نظام جمهوری اسامی هميشه يك 
پرسش استراتژيك خواهد بود. اين پرس��ش از جهات مختلف بايد دل مشغولی كسانی 
باشد كه دل در گرو آرمان های امام راحل و انقاب اسامی و اعتای جمهوری اسامی 
دارند و اين مس��ئله را باور كرده اند كه انقاب اسامی و نظام جمهوری اسامی آخرين 
فرصت ملت ايران برای حفظ آزادی، استقال و تماميت ارضی كشور و نيل به پيشرفت 
و توسعه است. تاريخ ديگر چنين فرصتی را در اختيار ملت ايران قرار نخواهد داد. حتی 
دشمنان ما نيز در تمامی طرح های اس��تراتژيك خود به اين حقيقت اعتراف دارند كه 
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اسام در عصر حاضر اگر به نيروی محركی تبديل شده است كه نابرابری را از طريق انكار 
نوگرايی غربی طرد مي كند و نوگرايی غربی را فاسد و ناشی از فرهنگ تسليم سريع به 
هوای نفس مي داند و در عصر حاضر متفكران اس��امی در تاش تدوين نوعی از مفهوم 
نوگرايی هستند كه اجازه مي دهد جوامع اسامی از دس��تاوردهای تكنولوژيك تمدن 
غربی منهای مفاسد فرهنگی آن بهره مند ش��وند...1 اينها از بركت انقاب اسامی ايران 
اس��ت و غرب بی ترديد با تمام توان تاش خواهد كرد اين انقاب از مسير درست خود 

منحرف شود. 
اگر به هر دليل نتوانيم از اين فرصت تاريخی استفاده كنيم امكان ندارد در آينده نزديك 
بتوانيم از ايران فرهنگی و تاريخی و اسامی در قامت يك كشور مستقل، آزاد و يكپارچه 
سخن به ميان آوريم. پويايی سياسی دشمنان انقاب اسامی عينی تر و پيچيده تر از آن 
است كه خود را گرفتار بعضی از خوشبينی های ساده باورانه غير تئوريك و غير تاريخی ای 
كه نمونه هايی از آن را نشان داديم، نماييم. ممكن است اين خوشبينی های غير تئوريك و 
ساده باورانه عده ای را راضی كند اما چيزی از ماهيت استراتژيك پرسش از آينده انقاب 
اسامی نخواهد كاست. تمام انسان های اهل انديشه مي دانند كه ورای اين خوشبينی ها 
جهان در سطح گسترده ای دست خوش دگرگونی است. اين دگرگونی تمام ساحت حيات 
اجتماعی انسان ها را در بر گرفته است. اثرات اضطراب آور اين فعل و انفعاالت به خصوص 
در حوزه سياس��ت مانند خطر بروز جن��گ، خطر گروهك های تكفي��ری، خطر تجزيه 
كشورهای بزرگ منطقه به كشورهای كوچك و ناتوان، اراده معطوف به ساقط كردن با 
مصادره كردن جنبش های بيداری، بحران های اقتصادی، بيكاری، تورم، تخريب محيط 
زيست، بحران خشكسالی، ساقط كردن حكومت های ملی و مردمی و... به وضوح قابل 
مشاهده است و به طور جدی اين سؤال را مطرح مي كند كه اين فرآيند به كجا منتهی 
مي شود و موقعيت انقاب اسامی و نظام جمهوری اسامی و ايران عزيز را چگونه رقم 

خواهد زد؟! 
ملت ايران با نگرانی عميقی حس مي كند كه اين از هم گسيختگی جهانی به خصوص 
در همس��ايگی ما با دادن پاس��خ های ابهام برانگيز و نامطمئن يا خوش خيالی های غير 
تئوريك ش��بيه به آنچه بعضی از دولت مردان ما مطرح مي كنند، مرتفع نخواهد ش��د. 
ما مي دانيم باورهای سياس��ی فرآيندهای سياسی را ش��كل مي دهد و اين فرآيندها به 
اعمال سياسی دولتمردان معنا مي بخش��د و بعضی از اولويت های سياسی را در دستور 

1. رك: زبيگنيو برژينسكی، خارج از كنترل، ترجمه عبدالرحيم نوه ابراهيم، تهران، اطاعات، 1372، ص205. 
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كار رهبران سياس��ی قرار مي دهد. باورهای انقابی، باوره��ای اصاح طلبانه، باورهای 
محافظه كارانه، باورهای واپس گرا و ارتجاعی و س��اير باورها اه��داف متفاوتی را دنبال 
مي كنند و نتايج متفاوتی را نيز به همراه دارند. ب��ا مطالعه اين باورها می توان نتايج آنها 
را پيش بينی كرد و اثرات آنها را در حفظ استقال، آزادی و تماميت ارضی كشور تجزيه 
و تحليل نمود. برای ما مهم اس��ت كه فرآيند باورهای موجود در ديوان س��االری ايران 
را آينده پژوهی كنيم. ام��ام بزرگوار ما و رهبر فرهيخته و فرزانه م��ا مبانی تئوريك اين 
آينده پژوهی را در اختيار ما قرار دادند و ما می توانيم با اين مبانی رفتارهای دولتمردان 
خود را چه در عرصه سياس��ت داخلی و چه در عرصه سياست خارجی رصد و ديده بانی 

نماييم. 
بر مبنای همان مبانی تئوريك و باورهايی كه بخش��ی از آنها را برما كرديم به راحتی 
می توان تشخيص داد كه ديوان س��االری ايران در حال حاضر به شدت از فقر تئوريك، 
فقر تاريخی گری و فقر برنامه ريزی رنج مي ب��رد و اين فقر برای بقای آرمان های انقاب 
اسامی خوشايند نيس��ت. مطالعات انقاب اسامی نش��ان مي دهد كه اين فقر، ناشی 
از تناقض مبانی انقاب اسامی با مبانی ديوان س��االری درون نظام جمهوری اسامی 
اس��ت. با قاطعيت مي توان ادعا ك��رد كه مبانی ديوان س��االری ايران��ی حداقل از دهه 
هفتاد چرخش های عجيبی از نهادگرايی به سمت ديوان ساالری سنتی غربی يا همان 
ديوان ساالری ليبرال داشته است. ما در اين مقاله تاش مي كنيم با مبانی انقاب اسامی 
بخش��ی از تناقض های اين ديوان س��االری را كه روز به  روز بر تار و پود نظام جمهوری 

اسامی چنگ مي اندازد، نشان دهيم. 

خطرهای ليبراليسم خارج از کنترل در دیوان ساالری ایران
اين حقيقت دارد كه گفته اند تنوع بيش از حد جزئيات در سياست و فرهنگ، مرزهای 
فيمابين گروه های مختلف اجتماعی را مبهم مي سازد و اگر تمايات آگاهانه ليبرال های 
درون ديوان ساالری ايران برای مخفی س��اختن خود در توده های مردم يا جريان های 
انقابی و مذهبی را هم بر آن بيفزاييم آن��گاه درك خواهيم كرد چرا نمي توان به حدود 

ليبراليسم و اليه های پنهان سكوالريسم در ساختار سياست ايران دست يافت. 
اين ويژگی در كمونيست ها به خاطر عينيت باورهای ايدئولوژيك آنها كمتر است و امام 
از همان ابتدای نهضت دقيقاً مي دانست كه در يك جامعه اسامی هم ميان كارگزاران 
درون ديوان س��االری و هم در ميان مردم امكان نفوذ و رشد كمونيسم ضعيف است. اما 
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ليبراليسم چون برای دوام خود در هر جامعه ای از درون فرهنگ و اعتقادات و باورهای 
آن جامعه ارتزاق مي كند به راحتی مي تواند در دل كارگزاران حكومتی و توده های مردم 

جا باز كند و مثل كرم از پوسته نظام عبور كرده و وارد هسته های جامعه گردد.
ش��ايد بارها اين مطلب را شنيده ايم كه امام س��ه جريان را برای انقاب اسامی ايران 
خطرناك مي ديدند و مردم و مسئولين را از نزديكی به اين سه جريان بر حذر داشتند: 

1. مقدس مآب ها            2. ليبرال ها          3. منافقين 
امام اين سه جريان را ضد اسام ناب مي دانست و معتقد بود كه تمايات اين سه جريان 
در كنار تمايات زراندوزان و سرمايه داران هيچ نسبتی با انقاب اسامی ندارد و منافع 

ملت مسلمان ايران هيچ گاه با منافع اين جريان ها جمع نخواهد شد: 
آيا ملت عزيز ايران در مقابل توطئه منافقين و ليبرال ها و زراندوزی و 
احتكار سرمايه داران و حيله مقدس مآبان مقاومت نكرده است؟ آيا همه 
اين حوادث و جريانات برای ضربه زدن به اصول انقاب نبوده است؟ كه 
اگر نبود حضور مردم، هر يك از اين توطئه ها می توانست به اصول نظام 
ضربه بزند. كه خدا را سپاس می گزاريم كه ملت ايران را موفق نمود تا با 
قامتی استوار به رسالت خود عمل كند و صحنه ها را ترك نگويد... ملت 
عزيز ما كه مبارزان حقيقی و راس��تين ارزش های اسامی هستند، به 
خوبی دريافته اند كه مبارزه با رفاه طلبی سازگار نيست؛ و آنها كه تصور 
می كنند مبارزه در راه استقال و آزادی مستضعفين و محرومان جهان 
با س��رمايه داری و رفاه طلبی منافات ندارد با الفبای مبارزه بيگانه اند. و 
آنهايی هم كه تصور می كنند سرمايه داران و مرفهان بی درد با نصيحت 
و پند و اندرز متنبه می شوند و به مبارزان راه آزادی پيوسته و يا به آنان 
كمك می كنند آب در هاون می كوبند. بحث مبارزه و رفاه و سرمايه، بحث 
قيام و راحت طلبی، بحث دنياخواهی و آخرت جويی دو مقوله ای اس��ت 
كه هرگز با هم جمع نمی ش��وند. و تنها آنهايی تا آخر خط با ما هستند 
كه درد فقر و محروميت و استضعاف را چشيده باشند. فقرا و متدينين 
بی بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقاب ها هستند. ما بايد 
تمام  تاش��مان را بنماييم تا به هر صورتی كه ممكن است خط اصولی 
دفاع از مس��تضعفين را حفظ كنيم. مس��ئولين نظام ايران انقابی بايد 
بدانند كه عده ای از خدا بي خبر برای از بين بردن انقاب هر كس را كه 
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بخواهد برای فقرا و مستمندان كار كند و راه اسام و انقاب را بپيمايد 
فوراً او را »كمونيست« و »التقاطی« می خوانند.1

امام در پيامی كه در تاريخ سوم اسفند 1367 يعنی حدود چهار ماه قبل از ارتحال به 
روحانيون، مراجع، مدرسين، طاب و ائمه جمعه و جماعات ارسال مي كنند و به منشور 
روحانيت شهرت پيدا مي كند مجدداً خطر مقدس مآب ها، ليبرال ها و منافقين را گوشزد 
كرده و با قاطعيت اعام مي كند كه تا هستم نخواهم گذاشت حكومت به دست ليبرال ها 

و منافقين بيفتد: 
من به طاب عزيز هش��دار می دهم ك��ه عاوه بر اينك��ه بايد مواظب 
القائات روحانی نماها و مقدس مآب ها باش��ند، از تجرب��ه تلخ روی كار 
آمدن انقابی نماها و به ظاه��ر عقای قوم كه هرگز ب��ا اصول و اهداف 
روحانيت آشتی نكرده اند عبرت بگيرند كه مبادا گذشته تفكر و خيانت 
آنان فراموش و دلسوزي های بي مورد و ساده انديشي ها سبب مراجعت 
آنان به پست های كليدی و سرنوشت ساز نظام شود... من امروز بعد از ده 
سال از پيروزی انقاب اسامی همچون گذشته اعتراف می كنم كه بعض 
تصميمات اول انقاب در سپردن پست ها و امور مهمه كشور به گروهی 
كه عقيده خالص و واقعی به اس��ام ناب محمدی نداشته اند، اشتباهی 
بوده اس��ت كه تلخی آثار آن به راحتی از ميان نم��ی رود، گر چه در آن 
موقع هم من شخصاً مايل به روی كار آمدن آنان نبودم ولی با صاحديد 
و تأييد دوستان قبول نمودم و االن هم سخت معتقدم كه آنان به چيزی 
كمتر از انحراف انقاب از تمامی اصولش و هر حركت به سوی امريكای 
جهانخوار قناعت نمی كنند، در حالی كه در كارهای ديگر نيز جز حرف 
و ادعا هنری ندارند. امروز هيچ تأس��فی نمی خوريم كه آنان در كنار ما 
نيس��تند چرا كه از اول هم نبوده اند. انقاب ب��ه هيچ گروهی بدهكاری 
ندارد و ما هنوز هم چوب اعتمادهای فراوان  خود را به گروه ها و ليبرال ها 
می خوريم، آغوش كشور و انقاب هميش��ه برای پذيرفتن همه كسانی 
كه قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است ولی نه به 
قيمت طلبكاری آنان از همه اصول، كه چرا مرگ بر امريكا گفتيد! چرا 
جنگ كرديد! چرا نسبت به منافقين و ضد انقابيون حكم خدا را جاری 

1. صحيفه امام، ج 21، ص87. 
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می كنيد؟ چرا شعار نه ش��رقی و نه غربی داده ايد؟ چرا النه جاسوسی را 
اشغال كرده ايم و صدها چرای ديگر. و نكته مهم در اين رابطه اينكه نبايد 
تحت تأثير ترحم های بي جا و بي مورد نسبت به دشمنان خدا و مخالفين 
و متخلفين نظام، به گونه ای تبليغ كنيم كه اح��كام خدا و حدود الهی 
زير سؤال بروند. من بعض از اين موارد را نه تنها به سود كشور نمی دانم 
كه معتقدم دش��منان از آن بهره می برند، من به آنهايی كه دستشان به 
راديو- تلويزيون و مطبوعات می رس��د و چه بس��ا حرف های ديگران را 
می زنند صريحاً اعام می كنم: تا من هستم نخواهم گذاشت حكومت به 
دست ليبرال ها بيفتد، تا من هستم نخواهم گذاشت منافقين اسام اين 
مردم بی پناه را از بين ببرند، تا من هس��تم از اصول نه شرقی و نه غربی 
عدول نخواهم كرد، تا من هستم دست ايادی امريكا و شوروی را در تمام 
زمينه ها كوتاه می كنم و اطمينان كامل دارم كه تمامی مردم در اصول 

همچون گذشته پشتيبان نظام و انقاب اسامی خود هستند.1
نگرانی از خطر نفوذ ليبرال ه��ا و منافقين و مقدس مآب ه��ا در اركان نظام جمهوری 
اس��امی در نامه 6 فروردين 1368 در عدم صاحيت منتظری در تصدی رهبری نظام 
جمهوری اسامی مجدداً تأكيد مي شود و نش��ان مي دهد امام چقدر تمايل دارد توجه 
مردم و مس��ئوالن نظام جمهوری اس��امی را به اين س��ه جريان معطوف دارد تا نظام 

اسامی از آفات فساد و انحراف مصون بماند: 
با دلی پ��ر خون و قلبی شكس��ته چند كلمه ای برايتان می نويس��م تا 
مردم روزی در جريان امر قرار گيرند. ش��ما در نامه اخيرتان نوشته ايد 
كه نظر تو را ش��رعاً بر نظر خود مقدم می دانم؛ خ��دا را در نظر می گيرم 
و مسائلی را گوشزد می كنم. از آنجا كه روشن ش��ده است كه شما اين 
كشور و انقاب اسامی عزيز مردم مسلمان ايران را پس از من به دست 
ليبرال ها و از كانال آنها به منافقين می سپاريد، صاحيت و مشروعيت 
رهبری آينده نظام را از دست داده ايد. شما در اكثر نامه ها و صحبت ها 
و موضع گيري هايتان نش��ان داديد كه معتقدي��د ليبرال ها و منافقين 
بايد بر كش��ور حكومت كنند. به قدری مطالبی ك��ه می گفتيد ديكته 
ش��ده منافقين بود كه من فايده ای برای جواب به آنها نمی ديدم. مثًا 

1. همان، ص285-286. 
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در همين دفاعيه ش��ما از منافقين تعداد بس��يار معدودی كه در جنگ 
مسلحانه عليه اس��ام و انقاب محكوم به اعدام شده بودند را منافقين 
از دهان و قلم شما به آالف و الوف رس��اندند و می بينيد كه چه خدمت 
ارزنده ای به استكبار كرده ايد. در مسئله مهدی هاشمی قاتل، شما او را 
از همه متدينين متدين تر می دانستيد و با اينكه برايتان ثابت شده بود 
كه او قاتل اس��ت مرتب پيغام می داديد كه او را نكشيد. از قضايای مثل 
قضيه مهدی هاشمی كه بسيار است و من حال بازگو كردن تمامی آنها 
را ندارم. ش��ما از اين پس وكيل من نمی باشيد و به طابی كه پول برای 
شما می آورند بگوييد به قم منزل آقای پسنديده و يا در تهران به جماران 
مراجعه كنند. بحمداهلل از اين پس شما مسئله مالی هم نداريد. اگر شما 
نظر من را شرعاً مقدم بر نظر خود می دانيد- كه مسلماً منافقين صاح 
نمی دانند و شما مشغول به نوش��تن چيزهايی می شويد كه آخرتتان را 
خراب تر می كند- با دلی شكسته و سينه ای گداخته از آتش بی مهري ها 
با اتكا به خداوند متعال به شما كه حاصل عمر من بوديد چند نصيحت 

می كنم ديگر خود دانيد:
1. س��عی كنيد افراد بيت خود را عوض كنيد تا س��هم مبارك امام بر 

حلقوم منافقين و گروه مهدی هاشمی و ليبرال ها نريزد...
2. از آنجا كه ساده لوح هستيد و سريعاً تحريك می شويد در هيچ كار 

سياسی دخالت نكنيد، شايد خدا از سر تقصيرات شما بگذرد...
3. ديگر نه برای من نامه بنويسيد و نه اجازه دهيد منافقين هر چه اسرار 

مملكت است را به راديوهای بيگانه دهند...
4. نامه ها و س��خنراني های منافقين كه به وسيله ش��ما از رسانه های 
گروهی به مردم می رس��يد، ضربات س��نگينی بر اس��ام و انقاب زد و 
موجب خيانتی بزرگ به سربازان گمنام امام زمان- روحی له الفداء- و 
خون های پاك شهدای اسام و انقاب گرديد؛ برای اينكه در قعر جهنم 

نسوزيد خود اعتراف به اشتباه و گناه كنيد، شايد خدا كمكتان كند...1
بر اساس منطق فكری امام خمينی، هسته متافيزيكی و جوهر وجودشناسانه انقاب 
اسامی، استقال و آزادی است. تعهدات آشنای اسامی نسبت به عقانيت توحيدی، 

1. همان، ص330-331. 



21
تی

دول
ی 

الر
سا

وان 
 دي

 در
سم

رالي
ليب

نه 
رخ

ی 
ه ها

وزن
و ر

ی 
ام

 اس
اب

انق

94
يز 

 پاي
 4

ه 5
مار

 ش
هم

زد
 سي

ال
 س

وم
ه س

دور

معنويت اسامی و عدالت خواهی از همين دو اصل ناشی مي شود. ما مسلمان ها نسبت 
به اين دو اصل تعهدی انحصاری نداريم و اين ارزش ها منحصراً به سنت اسامی انقاب 
اسامی تعلق ندارد؛ بلكه مانند هر نحله فكری و مذاهب توحيدی، بسياری از ارزش های 
اساسی انقاب اسامی قبل از پيدايش آن شكل گرفته است. آنچه انقاب اسامی را به 
يك پديده منحصر به فرد در عصر مدرن بدل مي كند اعتقاد به اين ارزش ها نيست بلكه 
چگونگی تعري��ف و صورت بندی مجدد آنها در چهارچوب مفهوم توحيدی از انس��ان و 
آرمان هايش و زندگی به شيوه اسامی است. امام با پايه ريزی نظام جمهوری اسامی اين 
هسته اساسی را در دل يك نظام سياسی صورت بندی كرد و انقاب اسامی را به نقطه 

عطفی در تاريخ بدل ساخت. 
امام می دانست هم مقدس مآب ها، هم ليبرال ها و هم منافقين نوك تهاجم خود را بر 
اين هسته وجودشناسانه انقاب اسامی يعنی استقال و آزادی متمركز خواهند كرد. 
ليبرال ها به داليل كامًا اجرايی خود را از نظر ظاهری و فكری از اطرافيانش��ان متمايز 
نمي سازند و مرزهای مخصوص به خود را معين نمي كنند. جامعه هيچ گاه نمي داند كه 
طبقه مديران و رهبران اين جريان در كجا هستند و اعضای آنها چه اشخاصی مي باشند؛ 

و شايد علت وجودی شكل گيری اين جريان در هر گروه و قشری همين باشد. 
ليبرال ها را می توان در همه جا مشاهده كرد: در طبقه مديران، در حوزه های علميه، در 
دانشگاه، در مجلس، در قوه قضاييه، در دولت، در بازار، در مسجد، در ميان روحانيون، در 
زنان محجبه، در ميان دانشجويان و اساتيد. ليبرال ها آن دسته از كارگزارانی هستند كه 
شغلشان عبارت از نفوذ و رهبری است و از اين بابت با آنهايی كه به كار اجرايی مي پردازند 

در موضع مخصوصی قرار دارند. 
ليبرال ها ويژگی هايی دارند كه شناخت آنها را در قشرهای مختلف اجتماعی مشكل 

مي سازد: 
1. در عين غير فلسفی نشان دادن خود، شديداً فلسفی فكر مي كنند.

2. در عي��ن غير ايدئولوژيك نش��ان دادن خود، ش��ديداً در همه چي��ز حتی در مورد 
رخدادهای تاريخی ايدئولوژيك فكر مي كنند.

3. در عين حالی كه خود را بی عاقه به زندگی سياس��ی نش��ان مي دهند ولی شديداً 
زندگی سياسی دارند و در همه چيز از زاويه سياست نظر مي كنند. 

4. در عين حالی كه خ��ود را عاقه مند ب��ه نمادهای هنری و فرهنگی ايرانی نش��ان 
مي دهند ولی در رفتارها، گفتارها و حتی شيوه لباس پوشيدن نيز آثاری از ايرانی بودن 
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در آنها مشاهده نمي شود. 
5. در حالی كه خ��ود را عاقه مند به ابعاد اخاقی و عرفانی دين نش��ان مي دهند ولی 

نمي دانند كه اسام را با سين مي نويسند يا با صاد. 
6. در حالی كه خود را متكی به توانايی ها و منابع درآمدی خود نشان مي دهند ولی در 

هيچ موقعيتی از بهره های رانتی از امكانات مردم غفلت نمي كنند. 
7. در حالی كه خود را متوجه به ابعاد زيباشناس��انه زندگی نشان مي دهند ولی تمام 

تاريخ، فرهنگ، اعتقادات و باورهای ملت ايران را تحقير كرده و زشت نشان مي دهند. 
8. در عين حالی كه خود را دارای تفكر راهبردی و واقع بينانه در زندگی معرفی مي كنند 
ولی ايده ها و افكار آنها با افكار و ايده های منورالفكران عصر قاجاری و پهلوی تفاوتی ندارد 

و هنوز مي خواهند مسائل ايران را به شيوه قاجاری حل كنند.
9. در عين حالی كه خود را اهل تعامل با جهان بي��رون معرفی مي كنند ولی به دليل 
اين كه تعريف دقيقی از مفهوم فرهنگ و هويت ندارند شديداً در ميان ملت خود بيگانه 

و بی هويت نشان مي دهند. 
10. در عين حالی كه خود را بين الملل گرا معرفی مي كنند ولی درك عميق و دقيقی 

از نظام بين الملل و مناسبات حاكم بر آن ندارند.
فی البداهه بايد گفت كه منشأ پيدايش ليبراليسم در ديوان ساالری ايران بعد از انقاب 
اسامی را بايد در دولت آقای هاشمی رفسنجانی جست وجو كرد. دولت سازندگی اين 
دستگاه اش��رافيت جديد را پابرجا نمود و فن فرمانفرمايی را به آنها آموخت و آرام آرام 
آنها را طبقه مسلط بر ديوان س��االری نظام جمهوری اسامی ساخت؛ به گونه ای كه نه 
اين طبقه بدون هاش��می مي تواند زنده بماند و نه هاشمی بدون اين طبقه فضايی برای 
اظهارنظرهای ساختارشكنانه در قبال انقاب اسامی و نظام جمهوری اسامی مي تواند 
داشته باشد. بی ترديد به همين دليل است كه مركز گردهمايی اين اشرافيت سياسی و 

اقتصادی جديد يعنی مركز تحقيقات استراتژيك بايد هميشه در كنار هاشمی باشد.
آنجايی كه هاشمی در پس��ت رياس��ت جمهوری بود اين مركز را در كنار خود در دل 
ساختار رياست جمهوری ساماندهی كرد و وقتی به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت 
اين مركز را به آنجا منتقل كرد و مي توان اين احتمال را داد كه اگر هاش��می مجدداً به 
هرم قدرت اجرايی در مجلس شورای اسامی يا هر نهاد ديگری باز گردد اين مركز را به 

آنجا منتقل خواهد كرد. 
اي��ن طبقه جدي��د كه م��ن در مقال��ه ای در س��ال 88 بعد از فتن��ه انتخاب��ات آن را 
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»نومانكاتورا« )طبقه خواص( ناميدم، مي داند كه بقای خود را مديون هاشمی است و 
از اين جهت بايد پرده ضخيمی بر اسرار اين روابط و ساختار درونی آن بكشد و هر گونه 

اطاعاتی درباره اين شبكه را به شدت طبقه بندی شده تلقی كند.
فهرست اسامی اين شبكه در ديوان ساالری ايران سری است و مردم نمي دانند كی و 
كجا خود را در مقابل اين ش��بكه مي بينند تا برای مقابله با آن تجهيز شوند. اين شبكه 
نه تنها ليست اعضايش را در جريان های چپ و راست و اصاح طلب و اصول گرا مخفی 

مي كند بلكه كوشش دارد كه حتی موجوديت خود را نيز پنهان سازد. 
ملت ما هنوز به درس��تی نمي داند برخ��اف ابهاماتی كه بعض��ی از اعضای اين طبقه 
و هواداران آنها پراكنده مي س��ازند عامت مشخصه اساس��ی اين جريان تنها اشرافيت 
ديوان س��االرانه نيس��ت بلكه اين جريان ضمن برخورداری كامل از امنيت اقتصادی و 
سياس��ی خود را در اصل وارث انقابيون نظام جمهوری اس��امی جا زده اند. اينها تنها 
طبقه متصرف، ماسك دار و رانت خوار به حساب نمي آيند بلكه در عين حال طبقه مديران 
ديوان ساالری ايران نيز هستند كه وظيفه خود را اداره كردن و اعمال قدرت در كشور و 
مقابله با هر فرد و جريانی مي دانند كه اين موقعيت را مورد ترديد و پرسش قرار مي دهند. 
راز سياه نمايی سيستماتيك هر دولت و جريانی كه با اين شبكه همراه نباشد صرف نظر 
از خوب يا بد بودن آنها در همين مسئله نهفته است؛ زيرا ترديد ايجاد كردن در حلقه های 
پنهان و آشكار اين شبكه جرمی نابخشودنی است و كسانی كه مرتكب اين جرم شوند 
بايد آنچنان منكوب شوند كه كسی جرئت تكرار آن را نداشته باشد. شبيه آن سركوبی 

كه نسبت به دولت نهم و دهم در كشور اتفاق افتاد. 
اين شبكه ليبرال با ارتزاق از نادانی سياسی و اجتماعی مقدس مآبانی كه دين را فقط 
برای دفتر و دستك های دستگاه حوزوی خود مي خواهند وظيفه اداره توليد اجتماعی 
را در جامعه از آن خود مي دانند و با ش��بكه مديران و روشنفكران تفاوت اساسی دارند. 
اگر تفاوت اين دو شبكه را نديده بگيريم مرتكب اشتباه محض شده ايم. شبكه مديران 
و روش��نفكران عموماً رهبری توليد اجتماع��ی را در زمينه اداری، دانش��گاهی و بعضاً 
اقتصادی به دست مي گيرند و اگر اهميت سياس��ی پيدا مي كنند بر اين مبنا قرار دارد. 
تاريخ روشنفكری در ايران از امور فرهنگی شروع مي شود و به بازرگانی و اقتصاد مي رسد. 
اما داستان جريان اشرافيت ليبرال در ديوان س��االری ايران چيز ديگری است. از قبضه 
كردن قدرت حكومت تا تصرف قدرت در زمينه های اقتصادی شروع مي شود و به دستگاه 
رهبری نيز خود را نزديك مي سازد. در ايران طبقه ليبرال ابتدا رهبری سياسی و فرهنگی 
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جامعه را نشانه مي رود و از آن طريق اين رهبری را در زمينه اقتصادی اعمال مي كند. 
اغلب آنهايی كه در دولت های بعد از دولت هاش��می مخصوصاً دولت خاتمی و دولت 
روحانی پس��ت های وزارتی و مديريت سياس��ی- اجتماعی را به دس��ت گرفتند سر از 
شبكه های اقتصادی كشور درآوردند؛ و شايد به همين اعتبار بود كه بعضی از دولتمردان 
دولت نهم و دهم نيز گرفتار اين توهم ش��دند كه اگر مي خواهند تداوم سياسی داشته 
باشند بايد پش��توانه های اقتصادی در س��طوح كان برای خود ايجاد نمايند. بنابراين 
برخاف تصور بعضی ها مهم ترين مس��ئله برای طبقه مذكور مالكيت در حوزه اقتصاد 

نيست بلكه ملوكيت در حوزه قدرت است. 
اينها هيچ شبكه جديدی را كه اراده معطوف به قدرت داشته باشد در دل ديوان ساالری 
انحصاری خود نمي پذيرند و برای نابود كردن آن چپ و راست و اصاح طلب و اصول گرا 
به هم نزديك مي شوند. اظهارنظرهای عجيب سردمداران اين شبكه در حوزه رهبری و 
تحركات شيطنت آميز و كنايه برانگيز آنها در زمينه قدرت ولی فقيه، رهبری شورايی و 

غيره بی ترديد تحت تأثير همين تمايات است.
ضد و نقيض گويی های ليبراليستی و سيستماتيك آقای هاشمی و همفكران و همراهان 
وی نماد بارز چنين تماياتی در قبضه قدرت به شيوه نظام های ليبراليستی است. اجازه 
بدهيد كمی تئوريك تر و تاريخی تر به اين پديده بس��يار مهم كه خطرناك ترين تهديد 
برای انقاب اسامی است بپردازيم. راقم اين سطور پس از فتنه 88 اندر باب پيدايش اين 
طبقه و سرچشمه های آن مطالبی را در بعضی از شبكه های سايبری منتشر كرد. در آن 
مطالب مباحث بنيادين زيادی درباره شيوه های نفوذ اين جريان و ضرورت فكر كردن 
پيرامون راه های جلوگيری از نفوذ اين جريان مطرح شد كه متأسفانه گوش شنوايی برای 

شنيدن آن وجود نداشت؛ و تكرار بخشی از آنها در اين مقاله مفيد خواهد بود. 
انتخابات رياس��ت جمهوری يازدهم و از همه مهم تر انتخابات مجلس دهم صحت آن 
مبادی را اكنون به اثبات رسانده است و به ناچار ضرورت بازتوليد بخشی از آن نوشته ها 
را روشن مي سازد. ما در آن نوشته ها سرچشمه های تاريخی پيدايش اين طبقه جديد را 

كه از آن تحت عنوان »نومانكاتورا« ياد كردم به دقت روشن ساختيم. 
ميخاييل وسلنس��كی يكی از چند صد نفر صاحبان امتياز در اتحاد جماهير شوروی 
س��ابق بود كه رهبری مجامع ش��وراها در اين كش��ور را به عهده داش��ت. او در كتابی 
به نام نومانكات��ورا نحوه ش��كل گيری يك طبقه ممتاز س��رخ و زندگ��ی روزمره اين 
ديوان ساالری جديد را در انقاب كمونيستی شرح مي دهد. وسلنسكی در توصيف مفهوم 
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»نومانكاتورا« مي گويد: طبقه ممتازان و عاليجنابان سرخ كه در شوروی و كشورهای 
اروپای شرقی حكومت مي كردند؛ گروهی بسته كه اگرچه كامًا با حزب مخلوط نبودند 

ولی قدرت و ثروت عمومی را در اختيار داشتند.
ش��كل گيری طبقات وي��ژه، ممت��از، عاليجنابان و خ��واص، در هر جنب��ش مردمی 
و عدالتخواهان��ه، در ه��ر نظ��ام دينی و در ه��ر جامعه ای هميش��ه بزرگتري��ن آفت و 
خطرناك ترين عامل در آسيب شناسی جنبش های اجتماعی و نظام های مردم ساالر و 
آرمان های انقابی مي باشند. عاليجنابان يا خواص كسانی هستند كه تاش مي كنند با 
حفظ پايگاه قدرت و ثروت در ساخت سياسی جامعه، اثرگذاری خود را حفظ كنند و در 

توزيع منزلت های اجتماعی خود را تعيين كننده نشان دهند.
واژه های: »ماء، مت��رف و بطر« س��ه واژه قرآنی در توصيف خصلت ه��ای اين طبقه 
ويژه خوار مي باشد كه در ادبيات اسامی بسيار زياد مورد استفاده قرار گرفته است. قرآن 
ترف، تكبر و طلب رفاه و امتيازات ويژه را مهم ترين زمينه های فس��اد انسان و انحطاط 

جوامع انسانی مي داند.1
قرآن با استفاده از واژه »ماء« يعنی چشم پُرُكنان، خصلت های اين افراد را بسيار دقيق 

توصيف مي كند. راغب اصفهانی در كتاب مفردات در معنای اين واژه مي نويسد: 
ماء كسانی هستند كه چشمان بينندگان را با جال و جبروت خود و 
شكل و شمايلشان، قد و قيافه و لباس هايشان پر مي كنند. سخن راغب 
بسيار دقيق است زيرا ماء معنای جمعی دارد و بر طبقه و گروهی اطاق 
مي شود كه اطراف حاكمان جامعه را مي گيرند و به اصطاح اليه باالی 

جامعه هستند.2
»چشم پركنان« كس��انی هس��تند كه وقتی مردم با آنان روبه رو مي ش��وند به لكنت 
مي افتند. هرگاه ب��ه عللی در جمع مردم حضور پيدا مي كنن��د، مردم برای اينكه خوب 
آنان را بنگرند حتی كمتر پلك های چشم خود را باز و بسته مي كنند تا چشمانشان آنان 
را سير ببيند و پر شود و اين بدان علت است كه يا در ميان مردم نيستند يا مردم گمان 

1. برای مطالعه بيش��تر رك: احمدعلی قانع عزآبادی، علل انحطاط تمدن ها از ديدگاه قرآن، تهران، س��ازمان 
تبليغات اسامی، 1371؛ نصرت جمالی، عوامل س��قوط حكومت ها در قرآن و نهج الباغه، قم، نهاوندی، 1378؛ 
محمدجعفر نجفی علمی، جامعه و سنن اجتماعی در قرآن، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، 1371؛ احمد 
حامد مقدم، سنت های اجتماعی در قرآن كريم، مشهد، بنياد پژوهش های اسامی آستان قدس رضوی، 1369؛ 
سيد محمدباقر صدر، سنت های اجتماعی و فلسفه تاريخ در مكتب قرآن، ترجمه حسين منوچهری، تهران، رجا، 

 .1369
2. رك: نصرت جمالی، عوامل سقوط حكومت ها در قرآن و نهج الباغه، همان، ص171-172. 
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مي كنند اينان غير مردم هم طراز خود مي باش��ند.1 واژه های: بزرگان نظام، سران نظام، 
بزرگان تأثيرگذار، دلسوزان نظام و امثال اينها در ادبيات انقاب اسامی شايد واژه های 

مناسبی برای تبيين موقعيت كنونی آنها باشد. 
سران فكری، سران حكومتی، سران اقتصادی، سران نظام و... اگر تقوا نداشته باشند، 
چون قدرت فكری، سياسی و نظامی جامعه را در اختيار دارند انحرافشان از حق و استفاده 
از اموال عمومی بيشتر و باطل گرايی آنان به مراتب بيشتر از عامه مردم است.2 مقام معظم 
رهبری در توصيف نحوه پيدايش جريان خواص، يا همان »نومانكاتورا« در صدر اسام 

و دوران بعد مي فرمايد: 
دوران لغزيدن خواص طرفدار حق،3 حدود ش��ش هفت س��ال، هفت 
هشت سال بعد از رحلت پيغمبر شروع شد. اصًا به مسئله خافت  كار 
ندارم. مسئله خافت جداست. كار به اين جريان دارم. اين جريان جريان 
خطرناكی اس��ت... اولش هم از اينجا شروع شد كه گفتند: نمي شود كه 
سابقه دارهای اس��ام )كس��انی كه جنگ های زمان پيغمبر را كردند، 
صحابه و ياران پيغمبر( با مردم ديگر يكس��ان باش��ند و اينها بايد يك 
امتيازاتی داشته باش��ند! به اينها امتيازات داده ش��د )امتيازات مالی از 
بيت المال( اين خشت اول بود. حركت های انحرافی اين طوری است. از 
نقطه كمی آغاز مي شود. بعداً همين طور هر قدمی، قدم بعدی را سرعت 

بيشتر مي بخشد.4
اكنون انقاب اسامی و نظام جمهوری اسامی در معرض پيدايش يك چرخه خواص 
يا »نومانكاتورا« قرار گرفته است. يافتن سرچشمه های پيدايش اين طبقه ويژه خوار و 
چش��م پركن و منهدم كردن آن، انقاب كبير اسامی را از آسيب های احتمالی بر حذر 
خواهد داشت و نخواهد گذاشت در لحظه های تاريخ ساز، دنيافروشان هسته و مغز دين 
را تهی و پوسته ظاهری از آن را به عنوان دين به مردم معرفی نمايند. همان طور كه مقام 

معظم رهبری فرمودند: 
اگر امروز من و ش��ما جلوی اين قضيه را نگيريم ممكن اس��ت پنجاه 

1. همان.

2. همان.
3. قابل ذكر است كه مقام معظم رهبری معتقدند كه خواص بر دو دسته هستند: خواص طرفدار باطل و خواص 
طرفدار حق. ما در اين مقاله با خواص طرفدار باطل كاری نداريم بلكه مراد ما خواصی است كه در جبهه حق هستند 

و خود را طرفدار حق می دانند. 
4. خواص و لحظه های تاريخ ساز 3-1، تهران، مؤسسه فرهنگی قدر واليت، 1386، ص36. 
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سال ديگر، ممكن است پنج سال ديگر، ممكن است ده سال ديگر، يك 
وقت ديديد جامعه اس��امی ما هم كارش به آنجا رسيد. تعجب نكنيد. 
مگر چش��مان تيزی تا اعماق را ببيند، نگهبان امينی راه را نشان بدهد، 
مردم صاحب فكری كار را هدايت كنند و اراده های محكمی پشتوانه اين 
حركت باش��د. البته آن وقت خاك ريز محكمی خواهد بود؛ دژ محكمی 
خواهد بود؛ كس��ی نخواهد توانس��ت نفوذ بكند و اال اگر رها كرديم، باز 
همان وضعيت پيش مي آيد! آن وقت همه اين خون ها هدر خواهد رفت.1

دیوان ساالری نظام دولتی و روزنه های رخنه ليبرال ها در جمهوری اسالمی 
وجود پديده بوروكراتيك و ديوان س��االری در ايران امری قديمی است. امام خمينی 
بارها به اهميت و خطر اين پديده، در دوران حيات پربار خود اش��اره داش��تند و به طور 
واضح اين مسئله را گوشزد كردند. ولی متأسفانه دولت مردان جمهوری اسامی از همان 
ابتدا، وسعت، ماهيت، نوع و عمق تأثيرگذاری ديوانساالری دولتی را دست كم گرفته و 
به ماهيت توليد طبقه های جديد آن توجه نكردند. تا پايان جنگ تحميلی به هر دليلی 
به رغم تمايل شديد دولت به دولتی كردن امور، امكان شكل گيری ديوان ساالری جديد 
و پيدايش طبقه »نومانكاتورا« در درون نظام مردمی جمهوری اس��امی فراهم نشد. 
بی ترديد نقش نهادهای انقاب و در رأس آن جهاد سازندگی را در ساختار اجرايی كشور 
نمي توان به عنوان مانع بزرگی برای رش��د ديوان ساالری در ساختار جمهوری اسامی 

ناديده گرفت.
پس از پذيرش قطعنامه و پايان جنگ، از سال 1369 با سياست های دولت سازندگی، 
خيزش اوليه در شكل گيری طبقه خواص )نومانكاتورا( و تجديد حيات ديوان ساالری 
نظام مشروطه سلطنتی با زمزمه های انحال يا ادغام نهادهای انقاب و در رأس آن جهاد 
س��ازندگی كه يكی از موانع اصلی ش��كل گيری خواص بود، برداشته شد. سياست های 
دولت سازندگی جناب آقای هاشمی رفسنجانی و تساهل و تسامح ايشان در برخورد با 
دولت مردان و كارگزاران سازندگی، استعداد الزم برای رشد عنكبوتی »نومانكاتورا« را 

به اندازه كافی دارا بود. 
كم كم ديوان ساالری در حال رشد دولت سازندگی اين جس��ارت را پيدا كرد پاره ای 
از حرف ها و باوره��ای ناگفته دولتمردان را برما نمايد كه: »گذش��ته اگر چه دگرگون 

1. همان، ص27. 
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شده ولی از بين نرفته است«. اين حرف برای تكنوكرات های متمايل به غرب در دولت 
آقای هاشمی اگر چه حرف غلطی نبود ولی برخاف احساس��ی كه سال های متمادی 
غرب گرايان نسبت به دولت مدرن و دولت اسامی داشتند، يك حرف حسابی هم نبود. 
زمينی كه نومانكاتورای جديد ايران در آن متولد شد و رشد كرد هيچ گاه مستعدتر 
و حاصل خيزتر از دوران دولت س��ازندگی و باورها و اعتقادات رئي��س اين دولت نبود. 
سياست توسعه و تعديل و تساهل نسبت به اين ديوان ساالری و بوروكراسی های ناشی 
از آن پديده ای ب��ه وجود آورد كه در كمتر از 15 س��ال يعنی از س��ال 1369 تا 1383 
وسعت زيادی پيدا كرد و مثل قارچ در ساختار نظام جمهوری اسامی ايران رشد كرد. 
همان طوری كه گفته ش��د دولت س��ازندگی در واقع پرورش دهنده اي��ن طبقه ممتاز 
)نومانكاتورا( جديد بود كه تحت نظارت و مديريت سازمانی از كارگزاران سازندگی، در 
بهمن سال 1374 جريان كارگزاران سازندگی ايران را به وجود آورد كه اين جريان در 
تاريخ 1378/5/25 پس از روي كار آمدن دولت آقاي خاتمي رسماً تبديل به يك حزب 
سياسي گرديد. آنچه بايد به عنوان نقطه عزيمت شكل گيري طبقه ممتاز در اين دوره 
مورد توجه قرار گيرد اين است كه دولت آقاي هاش��مي رفسنجاني پرورش دهنده اين 

نومانكاتوراي در حال رشد در ايران بود. 
اين جريان نوظهور متشكل از افرادي چون غامحسين كرباسچي، محمدعلي نجفي، 
سيد حسين مرعشي، س��يد محسن نوربخش، س��يد عطاءاهلل مهاجراني، علي هاشمي 
بهرماني، غامرضا فروزش، علي مصلحي،  محمد هاشمي بهرماني، فائزه هاشمي بهرماني، 
رضا امراللهي، سيد مصطفي هاشمي طبا، محسن هاشمي بهرماني،  اسحاق جهانگيري، 
رضا ملك زاده، محمد عطريانفر، هدايت اهلل آقايي، س��يد حس��ين هاش��مي، اسماعيل 
جبارزاده، عبدالناصر همتي،  فاطمه رمضان زاده، مرتض��ي الويري، فريدون وردي ن ژاد، 
سيد محمد غرضي، بيژن نامدار زنگنه، غامرضا شافعي و برخي ديگر از افراد متمايل به 

آقاي هاشمي رفسنجاني بود.1 
همان طوري كه ماحظه مي شود بخش اعظمي از خانواده جناب آقاي هاشمي، هسته 
اساسي و اوليه اين نومانكاتوراي نوظهور را در ايران شكل مي دهد. اين طبقه از اين پس 
نه تنها در چرخش نخبگان دولت هاشمي و خاتمي و اخيراً دولت آقای روحانی پيوسته 
در پست هاي باالي نظام، شركت هاي دولتي و نهادها و سازمان هاي متصل به دولت نقش 
بازيگري ايفا مي كنند بلكه در انتصاب اش��خاص در تمام مؤسسات اداري، قسمت هاي 

1. عباس شادلو،  اطاعات درباره احزاب و جناح هاي سياسي ايران امروز، تهران، گستره، 1379، ص101. 
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دولتي،  اقتصاد، آموزش، فرهنگ و سياس��ت و ش��هرداري ها نقش اصلي و اساسي ايفا 
مي كردند؛ به گونه اي كه هر دولتي اگر قرار بود در هر جايي شكل گيرد به طور پيوسته 
به اين ديوانس��االري جديد برخورد مي نمود و چاره اي جز بازي كردن بر اساس قواعد 

اين طبقه نداشت. 
چه اتفاقي در حال ش��كل گيري بود؟ آيا واقعاً در دل دولت مردم ساالر و عدالت محور 
نظام جمهوري اسامي ايران و آرمان هاي امام خميني و انقاب اسامي واقعاً طبقه اي 
در حال شكل گيري بود؟ آيا رشد انگلي پاره اي از جريان هاي كم اعتقاد به نظام جمهوري 
اسامي ايران و آرمان های امام خمينی در درون ساختارهاي رسمي اين نظام، نشان از 

نوعي نارسايي تاريخي مردم ساالري در يك سيستم ديني بود؟
ما نمي خواهيم ادعا كنيم كه پديده نومانكاتورا در جمهوري اسامي ايران خصوصيت 
مس��لطي بود كه از دل اعتقادات جناب آقاي هاش��مي ظهور كرد، ولي نمي توان از اين 
حقيقت نيز غافل ش��د كه دولت آقاي هاش��مي در حالي كه به وج��ود آورنده و حامي 
نومانكاتورا بود، دولتي را رهبري مي كرد كه نقش نسبتاً تعيين كننده اي را در رابطه با 
پيدايش بي عدالتي هاي اقتصادی و اجتماعي در بيست و پنج سال گذشته ايفا مي كرد.

طرفداران آقاي خاتمي اگرچه تصفيه هاي موحشي را پس از به قدرت رسيدن در سطح 
سران اين طبقه جديد انجام دادند و با تبديل كردن س��ردار سازندگي و كارگزاران وی 
به عاليجناب سرخپوش و عاليجنابان خاكستري فضاي وحشت و ناامني عجيبي را در 
كشور ايجاد كردند اما منشأ هيچ تغيير شكلي از نومانكاتوراي جديد به منظور تأمين 
امنيت و رفاه جامعه نبودند؛ به گونه اي كه سياست هاي دولت جامعه مدني و اصاحات 
نيز نه تنها مفهوم وجود چنين طبقه مسلطي را مورد ترديد قرار نداد بلكه از ايده های آن 

مصرف كرد و به آن رسميت بخشيد.
اگرچه نظام جمهوري اسامي ايران هميشه از رسميت بخشيدن به اين طبقه سر باز 
زد و رهبر معظم انقاب در فرمايشات خود پيوسته خطر عدول از عدالت و شكل گيري 
اشرافيت جديد را گوشزد مي كرد، اما در زير پوست ساختار دولت و نهادهاي وابسته، اين 

انگل در حال رشد بود.1
آفت وقتي به سراغ نظام هاي مردم ساالر ديني مي آيد و به آرمان ها و اهداف اين نظام 
آسيب مي رساند كه متفكران جامعه از تحليل آسيب شناسي نظام هاي اجتماعي خود 

1. رك: مجتبي جاويدي، قاموس عدالت؛  بررسي مباني نظري و عملي مفهوم عدالت در كام مقام معظم رهبري، 
تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي، 1385. 
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خودداري ورزن��د. نبايد تصور كرد كه اي��ن تحليل هاي آسيب شناس��انه از بابت داليل 
سياسي فرصت طلبانه يا موقع شناس��ي عوام فريبانه است. بلكه اتفاقات انتخابات دهم و 
يازدهم رياست جمهوري، ما را متقاعد مي كند كه به امكانات پيدايي و رشد طبقه ممتاز 
در درون جمهوري اسامي جدي تر بينديشيم. نبايد غفلت كرد كه از دهه هفتاد به بعد 
در ايران يك گروه اجتماعي خاص رهبري و بازيگري دولت را در دس��ت داشتند و اين 
رهبري را امتياز ويژه  خود مي دانند. بي اخاقي هاي انتخابات دهم رياست جمهوري اين 
حقيقت را به ما آموخت كه سيس��تم زاد و ولد اجتماعي، سياسي و فرهنگي اين طبقه 
ممتاز تأثير بسيار فعال در شكل گيري وراثتي دولت داش��ته است؛ به گونه اي كه افراد 
خاصي به نوبه خود در درون همه دولت ها بايد جابه جا ش��وند و اگر چنين اتفاقي نيفتد 
آن دولت متهم به انواع اتهامات، بی كفايتی ها و دروغ گويی می ش��ود. نبايد اجازه دهيم 
كه اين تصور در ميان ملت ما رشد كند كه اگر در غرب، سرمايه داري و بورژوازي بزرگ 
ثروت را در دست دارد و از اين جهت حكومت مي كند، در ايران نيز نومانكاتورا حكومت 

مي كند و در نتيجه صاحب ثروت مي شود.
تجربه هاي تاريخي رژيم پهلوي و نظام كمونيس��تي ش��وروي و پاره ای از انقاب های 
بزرگ به ما مي آموزد كه سهم به دست آمده توسط طبقه ممتاز هيچ گاه در درون كشور 
تبديل به سرمايه نمي گردد بلكه تنها به مصرف مي رس��د و اين مسئله براي هر نظام و 
دولتي از نظر سياسي، اقتصادي و فرهنگي نارسايي است نه امتياز. وجود چنين طبقه اي 
در درون هر نظامي مانع و رادعي در راه توس��عه ملي و پيشرفت نيروهاي توليدكننده و 
بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی است. ايران در دو قرن اخير به اندازه كافي اين طبقه 
ممتاز را تجربه كرد. اكنون در دل نظام مردم ساالر جمهوري اسامي ايران نومانكاتورا 
به دنبال امتيازات وسيعي از هر نوع و در هر زمينه است. اين امتيازات هم مادي است و 
هم فرهنگي و سياسي و پرداختن به آن و انديشه كردن پيرامون آن بيش از هر چيزي 

اهميت دارد. 
اگرچه قبل از هر چيز مطالبات نومانكاتورا، قدرتمندانه اس��ت ولي بايد توجه كنيم 
كه كسب قدرت، امكانات بس��ياري را در اختيار نومانكاتورا خواهد گذاشت كه ثروت 
مادي بخشي از آن اس��ت. نومانكاتورا حتي ثروت هاي فرهنگي را نيز در انحصار خود 
خواهند گرفت؛ آنان مردم ساالري، آزادي، اس��تقال، اصالت و هويت ملي، اصاحات، 
اصول گرايی، تغيير و بسياري از مفاهيم زيبا و انساني را نيز در يد تفسيرهاي دل بخواهانه 

خود می خواهند. 
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در انتخابات نهم رياست جمهوری با اراده و عزم راسخ ملت ايران، حلقه نومانكاتوراها 
به شدت شكسته ش��د و قدرت و توانايی و كارآمدی آنها به ش��كل جدي مورد ترديد و 
پرسش قرار گرفت. آنچه در تبليغات و مناظره هاي انتخابات دهم رياست جمهوري اتفاق 
افتاد نمونه اي از شكسته شدن حلقه بسته نومانكاتورا بود. نومانكاتورا يك نظم اخاقي 
و سياس��ي خاصي براي خود تدوين كرده بود كه هر چيزي كه اين نظم را بر هم مي زد 
و قدرت نومانكاتورا را به مخاطره مي افكند به ش��دت مورد تهاجم شبكه رسانه ای اين 
طبقه قرار مي گرفت. اين نظم اخاقي كامًا به نظم سياسي، اقتصادي و اجتماعي اين 

طبقه وابسته است. 
اگر چه نظام جمهوري اس��امي ايران و رهبري آن هيچ رابط��ه اي با اين طبقه ندارد؛ 
همان گونه كه مذهب اسام رابطه اي با اش��رافيت و خواص ساالري نداشته و ندارد. اما 
بايد متوجه باشيم و فكر نكنيم نومانكاتورا در ايران يك طبقه پيش پا افتاده است. اين 
طبقه از قدرتي بي سابقه در تاريخ معاصر ايران برخوردار است؛ زيرا در همه ادوار گذشته، 
خودش دولت بوده است و راه و رسم همس��ازی با محيط و كسب، حفظ و نشر قدرت و 
ثروت را بلد مي باشد. انقاب اسامي و نظام جمهوري اسامي اين طبقه را از هم گسست. 
اما اكنون با اش��كال جديد آمده است كه در درون جمهوري اس��امي مجدداً به قدرت 
برسد. نومانكاتورا از دوران دولت سازندگي آقاي هاشمي و در دولت آقاي خاتمي تاش 
كرد با خودكامگي دولت در عرصه هاي مختلف هماهنگ شود. اين خودكامگي دولتي 
باعث شد كه نومانكاتورا كامًا در پناه دولت همه محيط هاي فعاليت انساني را در زير 

نفوذ خود بگيرد.
انقاب هاي رنگي و مخملي، در دوران اخير، محملي براي به قدرت رسيدن اين طبقه 
امتيازطلب اس��ت. اين طبقه براي رس��يدن به قدرت از نمادهای مقدس و ملي با تمام 
وجود استفاده مي كند. ملت ما بايد با هوشياری و بيداری كامل، تأثير نومانكاتورا را در 

ساختارهاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي ايران رديابي كند. 
مهم ترين كوشش هاي اين طبقه در دو دهه گذشته، برقراري ديوانساالری و اشرافيت 
بود. اكنون در پشت عاليجنابان س��رخ پوش، عاليجنابان ديگري قرار دارند. اين فرمول 
بايد قابل بحث و معني دار باشد. امام عظيم الشأن ما اثبات كرد كه ما همه شخصيت هاي 
انقاب را براي اسام و نظام جمهوري اسامي مي خواهيم نه اينكه اسام و نظام فداي 
شخصيت ها ش��وند. از آنجايي كه ما ش��يوه هاي ظهور چنين طبقاتي را در دل انقاب 
اس��امي هرگز مورد مطالعه قرار نداده ايم اي��ن امكان وجود دارد ك��ه از همين ناحيه 
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آسيب هاي جدي بر انقاب اسامي وارد شود. مقايسه هاي تاريخي در زمينه هاي انقاب 
مشروطه در ايران و پاره ای از انقاب های شكست خورده در جهان، مثل انقاب فرانسه 
و انقاب روسيه، اگرچه به طور مطلق قانع كننده نيست اما سبب مي شود كه ابتكارهاي 
پيچيده اين جريان در جنبش هاي مردمی و ش��يوه های كسب قدرت و ثروت از چشم 
تيزبين مردم پنهان نماند. الزم است در باب بس��ط اين طبقات از بابت تكرار يا شباهت 

شرايطي كه در آن رشد مي كنند، پژوهش هاي عملي و علمی كنيم. 
تا وقتي كه نقش دولت در جامعه اساسی است و سهم قاطعي از فعاليت هاي اقتصادي، 
فرهنگي و اجتماعي را به خود منحصر كرده اس��ت و تا وقتي كه مردم ساالري و آزادي 
تحت سيطره گفتمان هاي رسمي فلسفه سياس��ي در غرب است، شكل گيري و تكوين 
نومانكاتورا اجتناب ناپذير است و تاريخ ايران به روش��ني نشان مي دهد كه هر جا اين 

شرايط فراهم بوده است سيستم نومانكاتورا ظاهر مي گردد و برقرار مي  شود.
حتي امام متقين حضرت علي)ع( ني��ز در نامه به مالك اش��تر او را متوجه خطرهای 
اين طبقه در حكومت های اس��امی نموده است. امام در بخش��ی از نامه به مالك اشتر 

مي فرمايد: 
ها فِی الَْعْدِل َو أَْجَمُعها  َولَْيُكْن أََحُب اْلُُموِر إِلَْيَك أَْوَسُطها فِی الَْحقِّ َو أََعمُّ
ِة  ِة َو إِنَّ ُسْخَط الْخاصَّ ِة  يُْجِحفُ   بِِرَضی   الْخاصَّ ِعيَِّة، َفإِنَّ ُسْخَط الْعامَّ لِِرَضی الرَّ
ِعيَِّة أَثَْقَل َعلَی الْوالِی َمُؤنًَة فِی  ِة َو لَْيَس أََحٌد ِم��َن الرَّ يُْغَتَفُر َمَع ِرَضی الْعامَّ
َل  بِاْلِلْحافِ  َو أََقلَّ  خاِء َو أََقلَّ َمُعونًَة لَُه فِی الَْباِء َو أَْكَرَه لِْلِنصاِف َو أَْس��أَ الرَّ
ْهِر  اِت الدَّ ُشْكراً ِعْنَد اْلِْعطاِء َو أَبَْطَأ ُعْذراً ِعْنَد الَْمْنع َو أَْضَعَف َصْبراً ِعْنَد ُملِمَّ
ُة لِلَأْْعداِء  ِمينَ  َو الُْعدَّ يِن َو  ِجماعُ   الُْمْس��لِ َّما  َعُموُد الدِّ ِة َو إِن ِمْن أَْهِل  الْخاصَّ

ِة، َفلَْيُكْن  َصْغُوَك  لَُهْم َو َمْيُلَك َمَعُهْم. ُة ِمَن اْلُمَّ الْعامَّ
دوست داش��تنی ترين چيزها در نزد تو، در حق ميانه ترين و در عدل 
فراگيرترين و در جلب خشنودی مردم گس��ترده ترين باشد، كه همانا 
خش��م مردم خش��نودی خواص را از بين می برد، اما خش��م خواص را 
خشنودی همگان بی اثر می كند. خواص جامعه همواره بار سنگينی را 
بر حكومت تحميل می كنند زيرا در روزگار سختی ياريشان كمتر و در 
اجرای عدالت از همه ناراضی تر و در خواسته هايشان پافشارتر و در عطا 
و بخشش ها كم سپاس تر و به هنگام منع خواسته ها ديرعذرپذيرتر و در 
برابر مشكات كم استقامت تر می باشند. در صورتي كه ستون های استوار 
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دين و اجتماعات مس��لمين و نيروهای ذخيره دفاعی، مردم می باشند، 
پس به آنها گرايش داشته و اشتياق تو با آنان باشد.

به سختي مي توان فهميد شرايطي كه نومانكاتورا در كشور ايجاد مي كند از چه قرار 
است. فقط مي دانيم كه مردم با وجودي كه اغلب امكانات را در دست دارند ولي از آنچه 
وجود دارد راضي نيس��تند و تعادلي كه به ظاهر در جامعه حكم فرماس��ت، شكننده و 

تهديدزاست.
نومانكاتورا در همه شرايط از خود شرم دارد و نمي خواهد كه مردم آنها را بشناسند. 
آنها در تاريكي زندگي مي كنند و از روشنايي مي ترسند. همان طوري كه موالي متقيان 
فرموده اس��ت در دوران رفاه از همه پرخرج ترند و هنگام س��ختي كمت��ر از همه ياري 
مي دهند. بيش از همه از انصاف بيزارند. و در خواسته هاي خود اصرار مي ورزند. امتيازات 
خود را مخفي مي كنند و با افكاري كه به شهروندان كشورشان القا مي كنند در تضاد كامل 
هستند. بين آرمان هاي اين طبقه و واقعيت ها فاصله زيادي است. آنچه مي گويند به آن 
اعتقادي ندارند. نومانكاتورا در هر جايي كه شكل بگيرد از جهش اقتصادي و فرهنگي 
كشور مي كاهد و شكست هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي خود را در جهت اصاحات 

و تغييرات بر دوش ديگران مي اندازد.
تنها هنري كه دارند اين است كه هميش��ه آرامش اجتماعي را به هم بريزند و با ايجاد 
بحران هاي مصنوعي و جنبش هاي كاذب اجتماعي ش��رايط را براي به قدرت رسيدن 

خود فراهم سازند.
نومانكاتورا در ايران ريزه خوار دو نهاد اجتماعي است: 1. دولت 2. احزاب

در دو دهه گذش��ته نومانكاتورا تاش كرده كه با تغيير شكل نظام اجتماعي، دولتي 
كردن امور و تمركز و انحصار حزبي يا جريانی تمام مس��ائل كش��ور، جلوداري در نظام 
جمهوري اس��امي را كه نيروهای انقابی در اثر سال هاي طوالني جنگ و كار سخت و 
طاقت فرسا در حفظ و نگهداري كشور، تا حدودي از آن غافل شده بودند را در مقابل موج 
فرصت طلبانه خود قرار دهد؛ ديوان ساالري تازه نفسي كه دسته جمعي به سوي درهاي 

قدرت و ثروت هجوم آوردند و مجذوب مقام هاي مسئوليت دار شدند. 
در سوز و گداز مدير شدن، نظام در شرايطي بود كه نتوانست اين جاه طلبان جديد را 
براند و متوقف كند. خصوصيت تغييرات اجتماعي در دوران بعد از دفاع مقدس، رش��د 
سريع احزاب ساخته دست قدرت، وسعت تحوالت اجتماعي و مشغول شدن نيروهاي 
انقابي به تحصيل و كسب تخصص، اشتغال در تمام مقام هاي مهم كشوری و به دست 
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گرفتن مجموعه مديريت را براي اين طبقه ديوان ساالري حرفه  اي جديد ممكن ساخت.
جمهوري اسامي متأسفانه چنين گسترشي را پيش بيني نكرده بود. وقتي جنبش هاي 
كاذب اجتماعي در درون ي��ك انتخابات عمومي در دوم خرداد 1376 ش��كل گرفت و 
احزاب ساخته دست قدرت از دل ديوان س��االري به قدرت رسيده دولت آقاي خاتمي 
يكي پس از ديگري مثل قارچ رشد كرد، جمهوري اسامي خود را در مقابل وضعي غير 
منتظره ديد. ما در آن دوران نمي دانس��تيم چگونه بايد اين مش��كل را حل كرد. گاهي 
اين مشكل را به گردن ارثيه جريانات شبه روش��نفكري غرب زده انداختيم ولي مسئله 
بسيار عميق تر از آن است كه تصور مي شد. هجوم اصحاب قدرت و ثروت به ساختارهاي 
دولتي و دست اندازي آدم هاي پست و ضد انقاب به آرمان های انقاب، ضرورت داشتن 
مرداني شرافتمند را در ساختار دولتي فوريت داد. ديگر بوروكراسي و ديوان ساالري رژيم 
پهلوي نبود كه به سوي دولت هجوم آورده بود. دشمن داخلي و تكنوكرات ها بودند كه 
در درون ساختار نظام جمهوري اسامي مقام هاي مسئوليت داري را اشغال كرده بودند. 
ديوان ساالري دولت و احزاب در زير چشمان ما به يك نظام خودكامه و زورگو در حال 
تغيير شكل بود. فرصت طلبان تمام مقام هاي مهم دولتي را هدف قرار دادند و قدرتي را 

درست كردند كه تا جايي كه بتوانند در سياست جمهوري اسامي نفوذ كنند.
خط سير اين گروه تشنه قدرت و ثروت بازتاب خوبي در دولت آقاي هاشمي و خاتمي 
براي جمهوري اسامي به بار نياورد و به  رغم زحماتي كه در اين دو دولت كشيده شده 
ساختارهاي كج تابي شكل گرفت. حلقه قدرت بسته شد و چرخش نخبگان محدود به 
چهره هاي خاصي گرديد و همين س��اختار به دولت آقای روحانی رسيد. از دل ساختار 
دولتي، اپوزيس��يون س��اماندهي ش��د و مصيبت قتل هاي زنجيره اي، كوي دانشگاه و 
ترورهاي درون تشكياتي شكل گرفت. هر كس��ي كه كمتر هوشی داشت مي توانست 
تش��خيص دهد كه نومانكاتوراي به قدرت رسيده با س��اماندهي قتل هاي زنجيره اي، 
وزارت اطاعات؛ با جريانات كوي دانشگاه، نيروي انتظامي؛ و با ترورهاي درون تشكياتي، 
سپاه پاسداران را ترور كرده اند. در حقيقت نومانكاتورا در پي آن بود كه سه ركن امنيت 
جمهوري اسامي را از صحنه خارج كند تا ش��رايط را براي برقراري ديكتاتوري خواص 

فراهم سازد.
ديوان س��االري دولت و حزب در دولت اصاحات در زير چش��مان جمهوري اسامي 
داش��ت به يك سيس��تم خودكامه، زورگو و اپوزيسيون تغيير ش��كل مي يافت. دولت 
سازندگي دستگاه نومانكاتورا را اختراع كرد و اين اختراع وسيله اي شد كه ديوان ساالري 
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جديد در دل جمهوري اس��امي ايران شكل گيرد. زبان ديوان س��االي جديد روي دو 
مسئله متمركز شد:

1. فهرستي از مقام هاي مديريت در قلمرو مقامات باال
2. فهرست اشخاصي كه بايد مقام ها را اشغال نمايند يا براي اين مقام ها ذخيره شوند.

همان طوري كه گفته شد اين مسئله وقتي به وجود آمد كه سازمان نيروهاي انقاب 
پس از جنگ با توجه به شرايط جديد و تخصص هاي ضروري براي اداره كشور در شرايط 
سازندگي، به تنهايي واجد افراد كافي براي اعمال سياست هاي نظام نبود تا بتواند تمام 
پست هاي مسئوليت دار را در يك جريان وفادار به آرمان هاي انقاب در دستگاه دولت 
به دست بگيرد. در چنين خليی بود كه فرصت طلبان شتابان در قلمرو اقتدار و قدرت 
موج مي زدند و براي آنكه توفيق نصيبشان بشود شرايط مختصري كافي بود تا از امكانات 

موجود استفاده نمايند. 
مهم ترين مصداقی كه مي توانست اين جريان را به اهدافش برساند يك ظاهر ديني و 
سياسي انقابي بود نه برخورداري از صاحيت الزم براي كسب مسئوليت هاي مورد نظر. 
در اين واقعيت دردناك، رمز ارتقاي تاريخي دولت سازندگي كشف شد. دولت سازندگي 
و دولت اصاحات به درستي مي دانستند كه چگونه كليه انتخاب هاي مقامات دولتي را 
در دست خود و در دست نومانكاتورا تمركز بخشند. بدين طريق به بهانه ظاهر سياسي 

و انقابي، طبقه جديد فضا را براي خود آماده كرد.
در گرماگرم به��ار عجيب س��ال 1376 آن گاه كه روزنامه هاي چ��پ عليه عاليجناب 
سرخپوش و عاليجنابان خاكستري و دار و دسته هاي راست سنتی و راست محافظه كار 
به هيجان آمده بودند براي اولين بار جمهوري اسامي متوجه شد كه در زير پوست نظام 
انقابي چه مي گذرد. تغيير دستگاه رهبري جمهوري اسامي ايران؛ اين بود تصميمي 
كه نومانكاتورا با خونس��ردي اتخاذ كرده بود و فضاي تاريخي ايران سال هاي آينده را 
جمهوريت بدون اس��اميت به دنيا معرفي مي كرد. براي ناب��ودي گارد هواداران نظام 
جمهوري اسامي ايران و آرمان هاي امام خميني و الگوی واليت فقيه يك وسيله بيشتر 
وجود نداشت: مي بايستي قدرت روحي آنها را خراب كرد و سال هاي متمادي خدمت به 
انقاب و حضور در جبهه هاي جنگ و دفاع از اس��اميت نظام را جرم به حساب آورد. از 
اينجا بود كه طرز تفكر نومانكاتوراي جديد در ايران برما گرديد و معلوم شد كه يك نفر 
انقابي با چشيدن مزه اين طبقه چگونه مي تواند نقش دوگانه اي را بازي كند و در واقع 

تبديل به يك خائن به آرمان هاي انقاب اسامي گردد.
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مردم ما به خوبي ديدند كه نومانكاتوراها چگونه با كس��ب مقام ه��اي خوب، نفوذ و 
زندگي مرفه بيش از پيش بيگانه با عدالت و رنج مردم و نفرت انگيز شدند. مردم فهميدند 
كه اشارتي كافي است تا مخلوقات اين طبقه جديد به محض خارج شدن از دفتر كار خود 
مانند يك دسته گرگ به آرمان هاي انقاب و هواداران آن حمله ور شوند و مشاغل خوب 

نظام را تصاحب كنند. 
هواداران چپ نظام با ساده لوحي تأثرانگيزي تنزل اخاقي و روحي نومانكاتورا را باور 
كردند. مطبوعات زنجيره اي چاپلوسي و پخش شايعات را به منتها درجه رساندند و سردار 
سازندگي تبديل به پدرخوانده و عاليجناب سرخ پوش شد. نگهبانان قديمي جمهوري 
اسامي مورد زش��ت ترين تهمت ها قرار گرفتند. نومانكاتورا در اغلب خطوط به ظاهر 
پيروز شدند. ما نمي دانيم چرا در آن دوران وقتي اين اتفاقات به وقوع مي پيوست، كسي 

در فكر نجات كشور نبود؟! 

چرا متوجه تشکيل چنين جریان منحرفی در دل نظام جمهوری اسالمی نشدیم؟ 
روند تولد و قبضه قدرت توسط طبقه جديد و مس��لط را در ايران بايد در چند مرحله 

مورد توجه قرار داد:
اولين مرحله، ايجاد سازمان نومانكاتوراي حرفه اي در دولت سازندگي است. 

دومين مرحله، به دست گرفتن قدرت مطلق در سال 1376.
سومين مرحله، عبور از رهبري و تصفيه گارد امنيت نظام جمهوري اسامي به وسيله 
نومانكاتورا از طريق ترور س��ه ركن امنيت كش��ور با برنامه هاي قتل های زنجيره اي، 

اغتشاشات دانشگاهي و ترورهاي درون تشكياتي. 
چهارمين مرحله، نهادينه كردن تمايات ليبراليستی در ساختار ديوان ساالری. 

هر مرحله ساختار روانشناس��ي اجتماعي خاص خود را داراست كه بايد به دقت مورد 
توجه قرار گيرد. 

دولت سازندگي در دو مرحله اول و دوم رهبر و تجس��م خودخواهي نومانكاتورا بود. 
اگرچه رئيس اين دولت هيچ گاه مخالف تمام عيار نظام جمهوري اسامي نبوده و نيست 
ولي فضا را براي تش��كل يابي اين طبقه فراهم كرد. اما انتخابات سوم تير 1384 مفهوم 
تاريخي اين پيروزي خونين را در هاله اي از ابهام فرو ب��رد. نومانكاتوراي به ظاهر فاتح 
مجبور شدند جاي خود را به دولتي بدهند كه خويش را متعهد به گفتمان امام و انقاب 
اسامي مي دانست... اين واقعه تاريخي داليل عينی داشت؛ زيرا ايجاد يك طبقه مسلط 
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از قدرت و ثروت دقيقاً در جهت مخالف آرمان هاي انقاب اسامي بود. وقتي كارگزاران 
دولت سازندگي در اين راه قدم گذاشتند طبيعتاً از انقاب به دور افتادند و اعمالشان با 

تماياتشان مطابقت نداشت.
با روي كار آمدن دولت نهم حلقه غير قابل نفوذ نومانكاتورا شكسته شد. تاريخ نشان 
مي دهد كه هميشه قدرت هر طبقه مسلط عبارت است از تسلط يك اقليت كوچك بر 
يك اكثريت عظيم. تأمين تداوم چنين سيستمي در س��اختار نظام جمهوري اسامي 
امكان نداشت. تدابيري مانند به كار بردن دروغ، تهديد به استفاده از زور، فشار اقتصادي، 
فشار ايدئولوژيك و باالخره پنهان نگه داشتن روابط واقعي اجتماعي، از مردم به جايي 
نرسيد. نومانكاتورا در ايران دچار يك خطاي تاريخي شد. بدين معني كه با انكار دولت 
سازندگي و »عاليجناب سرخپوش« خواندن آقاي هاش��مي وجود خود را انكار كرد. با 
چنين انكاري نومانكاتورا هم در زمينه تئوري و هم در زمينه عملي خود را از دستگاه 

ديوان ساالري محروم ساخت.
اكنون در فرآيند مرحله چهارم سيطره اين طبقه در اركان نظام جمهوری اسامی ايران 
قرار داريم و اگر غفلت كنيم نومانكاتورا ايده ه��ای ضد انقابی خود را در درون انقاب 
اسامی نهادينه خواهد كرد. كسی ترديدی ندارد كه نومانكاتورا هيچ گاه در ايران وارث 
انقابيون نبود. بلكه طبقه اي از مديران بودند كه اداره كردن و اعمال قدرت و تكثير ثروت 
سه وظيفه اصلي آنها محسوب مي شود. اين سه وظيفه توأمان مغاير با وظيفه اداره توليد 
اجتماعي اس��ت؛ زيرا اهداف طبقه ممتاز جديد قبضه كردن قدرت حكومت تا تصرف 
قدرت در زمينه اقتصاد است. نومانكاتورا در همه جا ابتدا رهبري سياسي جامعه را به 
دست مي آورد و از آن طريق آن را در زمينه اقتصادي اعمال مي كند. بنابراين تضاد بين 

كار اداري و كار سياسي بزرگ  ترين مشكل اين طبقه بود.
محدوده نومانكاتورا قدرت اس��ت زيرا خود را يك طبقه رهبري مي داند. آنها تاش 
مي كنند در هر دوره اي، در قدرت خود را با سياستمداران حرفه اي شريك سازند. از آن 
طرف آنها از س��هيم كردن ديگران در كوچك ترين قسمت از قدرت سياسي خويش به 
شدت دوري مي جويند. فرمان دادن همان چيزي است كه طبقه نومانكاتورا را خوشحال 
و مسرور مي كند. در كسب، حفظ و بسط قدرت عصبيت دارند. اعضای اين طبقه جز به 

اصول آمرانه الزام آور شغلي خود به چيزي اهميت نمي دهند.
اكنون ما در پايان دهه چهارم انقاب اسامی هس��تيم و جمهوری اسامی برای بقا و 
پيشرفت خود نياز به يك بازنگری جدی در اين زمينه دارد. وقايع انتخابات دهم و يازدهم 
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رياس��ت جمهوری نش��ان داد كه اخاق طبقاتی و مفت خوری نومانكاتورا به خصوص 
در حيطه قدرت و ثروت س��يری ناپذير است. اين مس��ئله از انتخابات رياست جمهوری 
استنباط می ش��ود كه تكوين طبقه خواص، تسلطش بر ديوان س��االری دولتی، عمل 
استكباری و اس��تثماريش، ويژه خواری ها، رانت خواری ها، افزون طلبی ها، امتيازاتش، 
سياس��ت های داخلی و روابط خارجيش همه و همه واقعيتی محس��وس و بررسی آن 
ضرورتی انكارناپذير اس��ت. »نومانكاتورا« يك طبقه انگل اس��ت و اي��ن طبقه نبايد و 
نمي تواند در جمهوری اسامی ايران حضور داشته باشد. تاريخ مطالعه اين جريان نشان 
مي دهد كه به هيچ عنوان تاب و توان هيچ شكس��تی را ندارد و اگ��ر روزی مورد اقبال 
مردم قرار نگيرد تاوان سختی از مردم ساالری، امنيت، استقال و آزادی نظام جمهوری 

اسامی خواهد گرفت. 
اين طبقه برای ملت ايران بيش از آنچه فراهم مي آورد، تل��ف مي كند. يعنی به دليل 
گرايش های انگلی، امتيازاتی كه اين طبقه از آن خود مي داند و سهمی كه از فرآورده های 
ملی در حوزه سياس��ت، اقتص��اد و فرهنگ به خ��ود اختصاص مي دهد پيوس��ته رو به 
افزايش است. ولی در همان حال سطح مش��اركتش در تهيه اين فرآورده های ملی روز 
به روز كمتر مي شود... چرا نومانكاتورا در ايران سير نزولی و انگلی را طی مي كند؟ زيرا 
موقعيت انحصاری اين طبقه در دولت جناب آقای هاشمی و خاتمی اساس گرايش های 
انگلی آن طبقه را ش��كل مي دهد و اكنون نتايج انتخابات يازدهم برای اين مورد قبول 
است كه شرايط نهادينه ش��دن اين طبقه در دولت يازدهم فراهم شده است... خصلت 
هر انحصاری چنين است. هر انحصاری به طور اجتناب ناپذيری به ركود و فساد كشيده 
مي شود. شدت فساد و انحطاط انحصارات متناس��ب با اندازه انحصار مي باشد. هر قدر 
دامنه اين انحصار وسيع تر باشد همان قدر فضا برای رقابت ديگران تنگ تر مي شود. رمز 
انحطاط ديوان ساالری شكل گرفته در دولت سازندگی و دولت اصاحات اين است. اگر 
مي بينيم كه نزديك به دو دهه است كه نومانكاتورا در ايران به شيوه های خشونت گرايی، 
عوام فريبی، تخريب، دروغ گويی و انكار همه دگرگونی های سياسی، اقتصادی و اجتماعی 
جمهوری اسامی ايران رو آورده است و اين گروه انگلی دارد عصاره جامعه را مي مكد به 

خاطر آن است كه شدت انحصار آنها مورد تهديد قرار گرفته است. 
طبقه نومانكاتورا در ايران، طبقه ای ويژه خوار و مفت خور بود. طبقه ای است كه سطح 
زندگيش به لطف كار ديگران تأمين مي شود؛ خصلت انگلی و انحصاری اين طبقه باعث 
مي ش��ود كه هر گاه اين انحصار به خطر بيفتد اين طبقه با تمام توان تاش مي كند آن 
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عامل خطر را در نطفه خفه كند. رم��ز و راز بداخاقی های انتخابات دهم اين بوده و جز 
اين نيست. 

ملت ب��زرگ ايران باي��د آگاه باش��د و از تاريخ عبرت بگي��رد و بداند ك��ه ديكتاتوری 
نومانكاتورا برای مردم ساالری جمهوری اسامی بسيار خطرناك است. از نظر تاريخی 
تاكنون ايران در دوره نهضت مشروطيت، كودتای 1299ش و روی كارآمدن ديكتاتوری 
سياه رضاخان، جنبش ملی شدن صنعت نفت و كودتای 28مرداد 1332ش، نهضت امام 
خمينی در 15خرداد 1342 تاوان اقتصادی، سياسی و جانی بسيار وحشتناكی را برای 

انحصارطلبی ها و ويژه خواری های طبقه نومانكاتورا پرداخت كرده است. 
ايران در گذشته از تسلط نومانكاتورا بر كش��ور چه سودی برده است كه امروز ببرد؟ 
تجدد آمرانه رضاخانی و آن خس��ارت های س��نگين كه از نظر نومانكاتورا يك مرحله 
اجباری، مترقی و اجتناب ناپذير تشخيص داده شد و سياست های دوران بعد چه ارمغانی 
برای ملت ايران آورد؟ ترازنامه كار اين طبقه در ايران واجد هيچ نكات مثبتی نيست. يكی 
از اشكال مفت خوری اين طبقه در ايران از ابتدا تا به امروز به وجود آوردن سيستم رهبری 
مضاعف است. اين رهبری در همه سطوح در دستگاه ديوان ساالری دولتی، دانشگاه ها، 
احزاب سياسی و غيره انجام وظيفه و القای شبهه مي كند. ذوق زدگی های بی حد و حصر 
اين طبقه از بعضی اظهارنظرهای آقای هاشمی و آقای روحانی در مورد نهادهای قانونی 
نظام جمهوری اسامی و در مورد عدم احراز صاحيت های بعضی ها در انتخابات خبرگان 

و مجلس ناشی از همين ويژگی است. 
جاه طلبی خاصيت اساسی طرز فكر اين طبقه اس��ت. حاضرند همه چيز را فدای اين 
جاه طلبی كنند. تمام آرزوها و آرمان های اين جريان آن اس��ت كه پله ای به باال روند تا 
چش��م ها را پر كنند و ارزش حرفه ای به دس��ت آورند. بنابراين نبايد تعجب كرد كه در 
مسابقه كسب، حفظ و نشر قدرت هر حركتی مجاز باشد. در هيچ جا اين قدر دسيسه، 
اس��باب چينی، سالوس��ی پنهانی در لوای وفاداری به اصول انق��اب و آرمان های امام 

نمي توان ديد.1
اكنون رهبران نومانكاتورا در ديوان ساالری دولت آقای روحانی از شهری به شهری 
مي روند و همه ج��ا يك نوع خطابه خ��وب تنظيم يافته را قرائت مي كنند: همزيس��تی 
مسالمت آميز با جهان، گفت وگو با كدخدای دهكده جهانی، سياست خارجی توسعه گرا، 

1. اين مقاله با الهام و استفاده از اثر زير نوشته شده است: ميكاييل وسلنس��كي، نومانكاتورا، ترجمه غامرضا 
وثيق، تهران، اميركبير، 1364. 
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جمع كردن ديپلماس��ی از خيابان ها، پايان انقاب و آغاز اصاحات، اس��طوره ش��دن 
برجام و پس��ابرجام و... در كله هر يك از نومانكاتورهايی كه اين خطابه ها را طوطی وار 
قرائت مي كنند تنها يك چيز وجود دارد: تصويری از كشورهای افسانه ای توسعه يافته؛ 
كشورهای سحرآميزی كه دست يافتن بدان ها امكان پذير نيست ولی می توانند هميشه 
الگوی ديوان ساالری دولت های ايران باشند. فرقی نمي كند كه در سياست های برنامه 
ششم يا چهارم يا اول به اقتصاد نئوكينزی بيانديشی يا به شيوه پيروان مكتب شيكاگو 
معضل توسعه نايافتگی را حل كنی!! مهم اين است كه غربی فكر كنی نه اسامی نه ايرانی 
و نه...!! حتی اقتصاد مقاومتی، سياس��ت مقاومتی، علوم انسانی مقاومتی را نيز مي توان 
به شيوه مكتب شيكاگو يا به شيوه ماساچوستی ها و يا به شيوه نيويوركی ها و يا به شيوه 
پيروان حلقه وين و شايد مكتب فرانكفورت و... حل كرد! همان طوری كه مسئله روابط 
با امريكا و شايد با اسراييل در آينده نه چندان دور را بتوان با نظريه هزينه كردن از جيب 

سياست خارجی به نفع توسعه يافتگی و شيوه ديپلماسی هسته ای حل كرد!!!
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مطالعه  آسيب شناسانه  سياست های دولت سازندگی

مهدي جمشيدي1
چکيده

در مقاله  پيش رو، نگارنده تاش می كند تا راهبردها و عملكردهای دولت س��ازندگی 
)76-1368( را در سه عرصه سياسی، فرهنگی و اقتصادی در قالب عناوين و محورهای 
مش��خصی، دس��ته بندی و تفكيك كند و آنگاه درباره هر يك، توضيحات مختصری را 
ارايه كند. آسيب های قلمرو سياسی مشتمل است بر »نخبه گرايی محض و گسستگی 
از توده ه��ای م��ردم«، »سياس��ت زدايی از فضای عموم��ی جامعه«، »ش��كل گيری و 
قدرت يابی تكنوكرات های مرفه و س��كوالر«، »انتقادگريزی و خودستايی مبالغه آميز« 
و »ايدئولوژی زدايی از سياس��ت خارجی«. آس��يب های قلمرو فرهنگ��ی عبارت اند از: 
»گراييدن به ليبراليس��م فرهنگی« و »ناكارآمدی در مديريت فرهنگی«. آسيب های 
قلمرو اقتصادی نيز چنين است: »سياست اقتصادی سكوالر«، »تقدم رشد اقتصادی بر 

عدالت« و »زمينه سازی برای شيوع فساد مديريتی و توجيه آن«.
کليدواژه ها: نخبه گرايی، تكنوكرات ها، ايدئولوژی زدايی، ليبراليسم فرهنگی و عدالت. 

1. عضو هيئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسامی 
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مقدمه
بدون شك، هاش��می  رفس��نجانی يك »نظريه پرداز« يا »انديشمند« سياسی نيست 
كه نظام معرفتی مش��خصی را عرضه كرده باش��د. او تنها يك ش��خصيت »اثرگذار« و 
»تعيين كننده« در مناس��بات سياس��ی ايران پس از انقاب اس��ت كه در عمده ترين 
تحوالت و مسائل سياسی اين مقطع از تاريخ، »نقش های اساسی« بر عهده داشته است. 
بنابراين، در تحليل هاش��می  رفس��نجانی، آنچه بيش از فكر و نظرش برجستگی دارد، 
چگونگی كنش گری و عامليت گری سياسی اوست. محمل اصلی فاعليت سياسی هاشمی 
رفسنجانی، دولت سازندگی )76-1368( بوده كه به خوبی می تواند تصوير نسبتاً واضحی 
از ديدگاه های او را عرضه نمايد. در اين دوره تاريخی حساس، در هر سه حوزه سياسی، 
فرهنگی و اقتصادی، رويه های خاص و متفاوتی نس��بت ب��ه دوره قبل و حتی گفتمان 
اصيل انقاب اسامی در پيش گرفته شد. گذشته از مباحثات روزمره كه در مطبوعات 
و ساير رسانه های عمومی صورت می گيرد، مطالعات انتقادی در اليه های علمی و فاخر 
درباره سياست های اين دولت انجام نپذيرفته است. اندك مواردی كه از اين نوع به شمار 
می آيد، عمدتاً معطوف به حوزه های »سياست خارجی« و »اقتصاد« هستند. بنابراين، 
مطالعات انتقادی در زمينه »سياست های دولت سازندگی«، از يك سو، بسيار »اندك« 
و از سوی ديگر، »ناقص« و منحصر به برخی از ساحات آن است. اين در حالی است كه 
همين سياس��ت ها موجب گرديد گفتمان دولت اصاحات با گرايش و اقبال اجتماعی 
روبه رو ش��ود. به عبارت ديگر، هيچ ترديدی نبايد داشت كه معنای صريح و قطعی رأی 
مردم به محمد خاتمی در انتخابات رياست جمهوری سال 1376، اعام اعتراض نسبت به 
سياست های دولت هاشمی  رفسنجانی بود. در آن دوره، فضای اجتماعی به صورتی شكل 
گرفته بود كه هر گونه همراهی با دولت س��ازندگی و وضع موجود، ناكامی در انتخابات 
را به دنبال می داشت. از اين  رو، افراد از منتسب ش��دن به هاشمی  رفسنجانی، گريزان 
بودند و بيشتر تاش می كردند تا خود را در نقطه مقابل آنچه موجود است، تعريف كنند. 
خاتمی در اين باره، بيشترين توفيق را به دست آورد. ايده ها و گفتارها و رفتارهای وی، 
آشكارا از وضعيت موجود فاصله داشت و حتی در برخی از موارد متضاد با آن بود. از اين 
منظر بايد گفت هاشمی  رفسنجانی در شكل گيری واقعه دوم خرداد، نقش آفرينی غير 
مستقيم كرده اس��ت؛ او با رويكردی آمرانه و نخبه گرايانه، از توده های مردم و مطالبات 
آنها فاصله گرفت و به نسل جوان و دانشجويان و طبقات فرهيخته بی اعتنايی كرد و در 
حلقه مديريتی بسته و تكنوكراتيك خويش، اندك جايی را برای مشاركت و هم فكری 
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مردم در نظر نگرفت. اين حالت به انباشته شدن خواسته های مردم و انفجار آن در دوم 
خرداد سال 1376 انجاميد. 

در دوره حاكميت دولت سازندگی، منتقدان دولت در چند جريان سياسی قرار داشتند. 
روزنامه سام و هفته نامه عصر ما، متعلق به جريان چپ سياسی )مجمع روحانيون مبارز 
و سازمان مجاهدين انقاب اسامی( بودند؛ روزنامه های كيهان، رسالت و هفته نامه های 
صبح، جبهه و يالثارات از س��وی جريان راست سياسی منتشر می ش��دند؛ و هفته نامه 
ايران فردا نيز در اختيار نيروهای نهضت آزادی و از جمله عزت اهلل س��حابی قرار داشت. 
در تمام اين مطبوعات ساحات سياسی، فرهنگی و اقتصادی دولت هاشمی  رفسنجانی 
در قالب يادداشت ها و گزارش ها و مصاحبه ها به چالش كشيده می شد. پس از استقرار 
دولت اصاحات در سال 1376، دو اتفاق مهم روی داد: يكی اين  كه جريان چپ سياسی 
روزنامه های متعددی را منتشر ساخت كه همه آنها، و البته با درجات و ضرايب مختلف، 
در پی نقد سياست های دولت سازندگی بودند؛ ديگر اين  كه جريان راست در اين مقطع، 
نه تنها از شدت نظرهای منتقدانه خود به هاش��می  رفسنجانی كاست، بلكه به هاشمی 
 رفسنجانی- كه به ويژه در انتخابات مجلس ششم با دافعه و هجمه اصاح طلبان مواجه 
ش��ده بود- نزديك و نزديك تر شد. در واقع، انتخابات رياس��ت جمهوری سال 1376 تا 
هشت سال پس از آن، تا حد زيادی معادالت و مناسبات جريان های سياسی با يكديگر 
را دست خوش تحول ساخت و فاصله ها و گسست ها را افزايش يا كاهش داد. در انتخابات 
مجلس ششم، هاشمی  رفسنجانی در صدر فهرست انتخاباتی جريان راست قرار گرفت و 
اين خود نشانه ای آشكار از هم گرايی بيشتر اين دو بود. در دوره قبل از اين و در زمستان 
سال 1374 در پنجمين انتخابات مجلس شورای اسامی، مناقشات و اختافات ميان 
هاشمی  رفسنجانی و جريان راست، به تأسيس شدن حزب كارگزاران سازندگی انجاميد. 
در اين مرحله، هاشمی  رفس��نجانی چندين گام بلند از جريان راس��ت فاصله گرفت و 
زيست سياسی بينابينی برگزيد، اما در اين پروژه جديد، حمات و تهاجمات پی  در پی 
اصاح  طلبان به وی و سياست هايش در دولت سازندگی، او را به جريان راست نزديكتر 

ساخت و برخی ائتاف ها و اتحادهای مقطعی را موجب گشت. 
واقعيت آن اس��ت كه هاش��می  رفس��نجانی در دوره پس از رحلت امام خمينی)ره(، 
هم مقداری دچار تغيير و تحول فكری ش��ده بود و هم فضای فارغ از اقتدار ش��خصيت 
امام خمينی در ميان بود كه به وی مجال بيان نظري��ات تجديدنظرطلبانه را می داد. بر 
 اين اساس، اگر ميان خطبه های نماز جمعه وی در س��ال های 68-1360، با سال های
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76-1368 مطالعه و مقايس��ه ای ص��ورت بگيرد، تفاوت ها و تناقض های چش��مگيری 
مشاهده خواهد شد.

در مقاله  پيش رو، نگارن��ده تاش می كند تا راهبردها و عملكردهای دولت هاش��می 
رفسنجانی را در سه عرصه سياس��ی، فرهنگی و اقتصادی در قالب عناوين و محورهای 
مش��خصی، دس��ته بندی و تفكيك كند و آنگاه درباره هر يك، توضيحات مختصری را 
ارايه كند. آسيب های قلمرو سياسی مشتمل است بر »نخبه گرايی محض و گسستگی 
از توده ه��ای م��ردم«، »سياس��ت زدايی از فضای عموم��ی جامعه«، »ش��كل گيری و 
قدرت يابی تكنوكرات های مرفه و س��كوالر«، »انتقادگريزی و خودستايی مبالغه آميز« 
و »ايدئولوژی زدايی از سياس��ت خارجی«. آس��يب های قلمرو فرهنگ��ی عبارت اند از: 
»گراييدن به ليبراليس��م فرهنگی« و »ناكارآمدی در مديريت فرهنگی«. آسيب های 
قلمرو اقتصادی نيز چنين است: »سياست اقتصادی سكوالر«، »تقدم رشد اقتصادی بر 

عدالت« و »زمينه سازی برای شيوع فساد مديريتی و توجيه آن«. 

1. آسيب شناسی دولت سازندگی در قلمرو سياسی 
1. 1. نخبه گرايی محض و گسستگی از توده های مردم 

اغلب تحليل گران از به وجود آمدن »شكاف دولت- ملت« در دوره حاكميت هاشمی  
رفسنجانی سخن می گويند. آنها تأكيد می كنند كه اگرچه انقاب اسامی، پيوندهای 
مس��تحكمی را ميان »توده های مردم« و »حاكميت سياسی« برقرار كرد و موجب شد 
احساس »بيگانگی« و »گسست« ميان آنها زايل ش��ود، اما با استقرار دولت سازندگی، 
»سياس��ت های آمرانه و تحكم آمي��ز و پدرس��االرانه« و »الگوهای رفتاری اش��رافی و 
خودبرتربينانه«، زمينه س��از فاصله گيری دولت از مردم ش��د.1 هاش��می  رفسنجانی و 
مديران عالی وی، چهره هايی نخبه گرا بودند كه در محافل بسته و محدود، تصميم سازی 
می كردند و چندان قائل ب��ه »ارتباط گيری صميمی و مس��تقيم ب��ا توده های مردم« 
نبودند. خاتم��ی اين خل و كاس��تی  را به خوب��ی درك كرد و از آن در راس��تای جذب 
مردم- به ويژه جوانان و دانش��جويان- به س��وی خود، بهره  های فراوانی برد. در جريان 
تبليغات انتخابات رياست جمهوری سال 1376، توده های مردم احساس كردند كه وی 
شخصيت »بيرونی« و »مردمی« و »غير رسمی« اس��ت كه می توان با او سخن گفت و 

1. عاوه بر اين، مردم از فس��ادهای كان مديران تكنوكرات دولت س��ازندگی آگاه بودند و می دانستند كه آنها 
با تكيه بر ثروت های بادآورده، به سبك اش��راف و طاغوتيان زندگی می كنند. اين وضعيت، »بی اعتمادی« بسيار 

عميقی را نسبت به دولت سازندگی در مردم ايجاد كرد. 



47
94

يز 
 پاي

 4
ه 5

مار
 ش

هم
زد

 سي
ال

 س
وم

ه س
دور

گی
زند

 سا
ت

دول
ی 

ت ها
اس

 سي
انه 

اس
شن

ب 
سي

ه  آ
الع

مط

ارتباط مستقيم داشت. يكی از خصوصيت های برنامه 
توسعه هاشمی  رفس��نجانی، نخبه گرا و بسته بودن 
ساز و كار تصميم سازی در آن است. در اين ساز و كار، 
تصميم سازی، حالت »جمعی« و »از پايين به باال« 
ندارد، بلكه به اين صورت است كه چند نفر از مديران 
عالی در يك »حلقه بسته و محدود«، به جمع بندی و 
نظر نهايی می رسند، آن گاه اين جمع بندی به سطوح 
فروتر، اباغ و القا می شود. بنابراين، آسيب هايی كه در 
اين باره می توان به آنها اشاره كرد، دو دسته اند: يكی 
»محفلی و نخبه گرايانه بودن نظام تصميم س��ازی« 
و ديگری »ب��ا واس��طه و گزارش محور ب��ودن نظام 

ارتباطی«.
2. 1. سياست زدايی از فضای عمومی جامعه 

هاشمی  رفسنجانی خواهان دستيابی به »توسعه اقتصادی«1 بود؛ به گونه ای كه برای 
اين هدف، قائل به اصال��ت و اولويت بود. از اين  رو، در پی ثب��ات، امنيت و حفظ موجود 
سياسی بود؛ چون می دانس��ت كه تكانه و تنش سياس��ی، مانعی بزرگ در برابر جذب 
س��رمايه های داخلی و خارجی است. از اين گذش��ته، او برنامه يا داعيه ای درباره ايجاد 
تحول سياسی نداشت و به صورت كلی، از آن غافل بود. تمام ذهن هاشمی  رفسنجانی، 
آكنده از دغدغه ها و مشغله های اقتصادی بود و همچون توسعه اقتصادی، برای توسعه 
سياسی انديشه و طرحی در دست نداشت. در اين مقطع، در بهترين حالت قرار بود كشور 
به كارخانه توليد محصول و كاال تبديل شود و هيچ امری در عرض برنامه توسعه اقتصادی 
ننشيند. برنتابيدن نقدها و متهم ساختن منتقدان سياست های دولت سازندگی، جامعه 
را دچار انسداد و فروبستگی سياسی كرده بود. شايد بيش از همه جا، روند سياست زدايی 

در دانشگاه های كشور دنبال شد.
به هر حال، هاشمی رفسنجانی از وجود آزادی های سياسی در جامعه دفاع نمی كرد، 
زيرا بر اين باور بود كه اعمال محدوديت های سياس��ی در جامع��ه موجب می گردد كه 
تنش و درگيری و منازعه كاهش يابد و در چنين ش��رايطی، مديران بهتر از عهده انجام 
مأموريت هايشان برمی آيند. فضای بسته و خفقان آلود سياسی كه هاشمی  رفسنجانی 

1. Economic Development

در  هاشمی  رفسنجانی 
شکل گيری واقعه دوم خرداد، 
نقش آفرینی غير مستقيم کرده 
است؛ او با رویکردی آمرانه و 
نخبه گرایانه، از توده های مردم 
و مطالبات آنها فاصله گرفت 
و به نسل جوان و دانشجویان 
و طبقات فرهيخته بی اعتنایی 
کرد و در حلقه مدیریتی بسته 
و تکنوکراتيک خویش، اندک 
جایی را برای مشارکت و 

هم فکری مردم در نظر نگرفت
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از استقرار آن دفاع می كرد- بلكه در موجوديت 
آن نقش داش��ت- هم فاصله مل��ت از دولت را 
افزايش داد و هم نقد دولت و مديران دولتی را به 
فعاليتی پرهزينه و مخاطره انگيز مبدل ساخت. 
در همين دوره بود كه عده ای از هواداران ايشان، 
شعار »مخالف هاشمی، دشمن پيغمبر است« 
را س��رمی دادند و هيچ گونه نقدی را نسبت به 

سياست های وی برنمی تابيدند. 
س��عيد حجاريان در معاونت سياس��ی مركز 
بررسی های استراتژيك نهاد رياست جمهوری، 
پس از سال ها توانست طرح دموكراتيزاسيون 
ايران را كه آن را توس��عه سياس��ی ناميده بود، 
بنويسد و به هاشمی رفسنجانی ارايه كند، اما هاشمی رفسنجانی كه توسعه سياسی را 
امری فرعی و غير اصيل می انگاشت، بدان توجه نكرد و پروژه توسعه اقتصادی خود را كه 

برنامه ای تك ضلعی بود ادامه داد. 
3. 1. شكل گيری و قدرت يابی تكنوکرات های مرفه و سكوالر

از اشتباهات و اش��كاالت بسيار بزرگ هاش��می  رفسنجانی در دولت س��ازندگی، به 
كارگيری نيروهای تكنوكرات به عنوان مدير يا كارشناسان ارشد بود. وی تصور می كرد 
كه می تواند تخصص ها و كارآمدی های آنان را ب��ه خدمت اهداف خود بگمارد، بی  آنكه 
اثری از بی تعهدی و ارزش گريزی آنها برجا بماند، اما هرگز چنين نشد. از آنجا كه برای 
هاشمی  رفسنجانی، تنها توسعه اقتصادی و رشد مادی اهميت داشت، به برخورداری از 
مهارت و كاردانی در واگذاری مديريت های دولتی به اشخاص بسنده كرد و به اين واسطه، 
دولت توس��عه گرايی ش��كل گرفت كه نبض آن در اختيار همين نيروهای تكنوكرات- 
س��كوالر بود. اين ايده، در راس��تای گفتمان انقاب اس��امی قرار نداشت؛ در گفتمان 
انقاب اسامی، مديريت های دولتی می بايد به كسانی واگذار شود كه در درجه نخست، 
عنصر تعهد و تدين و انقاب گری در آنها برجس��ته باشد و آنگاه، از تخصص و كارآمدی 
نيز برخوردار باشند. برخی از وزيران دولت سازندگی، نيروهای به اصطاح متخصص و 
تحصيل كرده ای را كه در دهه شصت تصفيه شده بودند را با اين توجيه غير معقول كه ما 
در دولت از توانايی علمی و اجرايی اين افراد بهره می گيريم و به تدين و نگرش سياسی 

هاشمی  که  است  آن  واقعيت 
 رفسنجانی در دوره پس از رحلت 
امام خمينی)ره(، هم مقداری دچار 
تغيير و تحول فکری شده بود و هم 
فضای فارغ از اقتدار شخصيت 
امام خمينی در ميان بود که به وی 
مجال بيان نظریات تجدیدنظرطلبانه 
را می داد. بر این اساس، اگر ميان 
در  وی  جمعه  نماز  خطبه های 
 سال های 68-1360، با سال های 
1368 مطالعه و مقایسه ای  -76
صورت بگيرد، تفاوت ها و تناقض های 

چشمگيری مشاهده خواهد شد
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آنها اعتنا نمی كنيم، به عرصه مديريت دولتی بازگرداندند. 
هاش��می رفس��نجانی با اين توجيه كه در مسير س��ازندگی كش��ور بايد از نيروهای 
متخصص و كاردان به��ره گفت، به ماحظ��ات ايدئولوژيك و اعتقادی به��ا نداد و پای 
نيروهای تكنوكرات را به درون س��اختار مديريتی باز كرد. از اين رو، در اين دوران نزاع 
نظری »تخصص« و »تعهد« رواج يافت، اما آنچه در عمل به وقوع پيوست، جهت گيری 
دولت مبنی بر ترجيح تخصص بر تعهد بود. اس��تدالل دولت اين بود كه نبايد انقاب را 
از نعمت توانمندی ها و قابليت های نيروهای متخصص محروم س��اخت، اما از آن س��و، 
مخالفان بر اين باور بودند كه تخصص های فارغ از قي��ود ايدئولوژيك، در مرحله نهايی 
در خدمت انقاب قرار نخواهند گرفت و مسير ذاتی خود را خواهند پيمود. البته تجربه 
تاريخی نشان داد كه سپردن انقاب به دست نيروهای تكنوكرات ، فرجام خوشايندی را 
به دنبال نخواهد داشت و انقاب را در مقابل پل، سد، جاده، كارخانه، فن آوری، افزايش 
توليد ناخاص مل��ی و...، از آرمان ه��ا و ارزش هايش- كه هويت حقيقی اش را تش��كيل 
می دهند- دور خواهد ساخت. گذشته از اين، هرگز چنين نبوده كه در آن دوره، انقاب 
از نظر برخورداری از نيروهايی كه همزمان واجد دو مؤلفه تخصص و تعهد باش��ند، در 
فقر مطلق به سر ببرد. اين قبيل نيروها وجود داشتند اما به كار گرفته نشدند. نيروهای 
تكنوكرات،1 پيشرفت اجتماعی را بر اساس تكامل مادی و تكنولوژيك معنا می كنند و به 
ارزش های الهی اصالت نمی دهند؛ گويا انسان، حيوان ابزارسازی است كه تعالی وی در 
تكامل ابزار خاصه می شود و جامعه پيشرفته، جامعه صنعتی و تكنولوژيك است. روشن 
است كه چنين نگاهی با گفتمان معنويت گرا و فرهنگ مدار انقاب اسامی، شكاف بسيار 
زيادی دارد، بلكه در نقطه مقابل آن اس��ت. البته اين قبيل انتصابات با واكنش منفی و 
چندباره مقام معظم رهبری روبه رو شد، اما در عمل، دولت سازندگی جهت گيری خود 

را تغيير نداد. 
4. 1. انتقادگريزی و خودستايی مبالغه آميز 

منتقدان هاش��می رفس��نجانی از دهه های پيش تاكنون تصريح كرده اند كه وی در 
مقابل هيچ  يك از انتقادات نسبت به سياس��ت های دولت سازندگی، انعطاف نورزيده و 
به خطاهای خويش اعتراف نكرده، بلكه همواره روندهای اشتباه در اين دولت را توجيه 
نموده است. عباس عبدی در يادداشتی با عنوان »از هاشمی، چه می توان خواست؟« كه 
در سال 1377 منتشر شد، می نويسد اصلی ترين انتقادها و خواسته های مردم از هاشمی  

1. Technocrat
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رفسنجانی عبارت اند از:
يكم. »صراحت و شفافيت نسبی«. هاشمی  رفسنجانی درباره بسياری 
از موضوعات سياس��ی و فرهنگی كه در دوره وی رخ داده، يا پاس��خگو 
نيست و يا كلی گويی می كند، حال آنكه بايد آشكارا موضع خود را درباره 
فعاليت های جنايی وزارت اطاعات و اقداماتی كه از س��وی گروه های 
فش��ار بر ضد دانش��گاهيان و مراكز فرهنگی و مردم صورت می گرفت، 
توضيح بدهد. هاشمی رفس��نجانی، هم در دوره حاكميت خويش و هم 

پس از آن، درباره اين موضوعات سكوت اختيار كرده است.
دوم. »پرهي��ز از توهين و تحقي��ر«. وی مخالفان و منتق��دان خود را 
دروغگو، يا سخنان آنان را ش��يطنت و سخيف می دانس��ت و آنها را به 
غرض ورزی متهم می كرد، حال آنكه وی در جايگاه رئيس جمهور بايد با 

سعه صدر با نظريات متفاوت روبه رو می شد.
سوم. »فروتنی و مردم محوری«. هاشمی  رفس��نجانی با غرور و تكبر، 
همه محاسن و فضايل را به خود نس��بت می دهد و ديگران و مردم را به 

هيچ می انگارد و از زاويه ای قيم مآبانه و آمرانه، سخن می گويد.
چهارم. »مخالفت با تبعيض«. وی ب��رای خود يا خانواده و يا اطرافيان 
خويش، امتي��ازات و حقوق خاص قائل اس��ت و در برخ��ی از موارد، به 

ويژه خواری و تبعيض دست زده است.
عبدی در پايان اضافه می كند كه اين خصوصيات نگرش��ی و رفتاری، ناشی از »تلقی 
پدرساالرانه هاشمی  رفسنجانی« از حكومت است كه از منظر او، در فرآيند دوم خرداد، 
به صورت مسالمت آميز و محترمانه كنار نهاده شد. هاشمی رفسنجانی، اكنون نيز چنين 
موضعی دارد: او قاطعانه از سياست های دولت سازندگی دفاع می كند و هيچ يك از نقدها 
را نمی پذيرد، بلكه دولت های ديگر را بر اس��اس سياست های دولت خودش می سنجد. 
او حتی پروژه اصاحات را گونه ای افراطی و هرج ومرج طلبانه از سياست ها و رويه هايی 

معرفی می كند كه در دولت خودش آغاز شده بود. 
5. 1. ايدئولوژی زدايی از سياست خارجی 

تصور عمومی اين است كه برنامه »تنش زدايی« در دولت محمد خاتمی در دستور كار 
قرار گرفت، حال آنكه نخستين گام ها را در اين باره، هاشمی رفسنجانی برداشت. او كه 
برای اجرای برنامه تعديل اقتصادی، مجبور به تكيه كردن بر استقراض و سرمايه گذاری 
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خارجی بود، بر اين باور بود كه دفاع مقدس و فضای ايدئولوژيك دهه ش��صت، مجالی 
برای تعامل و ارتباط با جهان خارج باقی ننهاده است. به اين سبب، »سياست خارجی« 
را به خدمت »توس��عه اقتصادی« درآورد و تغيير در مناسبات خارجی را در دستور كار 
دولت قرار داد كه اين برنامه، به سياست »تنش زدايی« تعبير شد. او از كشورهای منطقه 
شروع كرد و به ويژه با عربستان، ارتباطات نزديكی را برقرار ساخت، اما چندان زمان به 
وی فرصت نداد كه به كش��ورهای اروپايی نيز نزديك شود. در واقع، اين بخش از برنامه 
تنش زدايی از س��ال 1376 به بعد توس��ط خاتمی پيگيری ش��د. البته در شورای عالی 
امنيت ملی، ايده عادی س��ازی رابطه با امريكا به تصويب رسيد كه مقام معظم رهبری 
با آن مخالفت كردند. يادداش��ت معاون پارلمانی رئيس جمهور، عطاءاهلل مهاجرانی، در 
روزنامه اطاعات با عنوان »مذاكره مستقيم با امريكا«، زمينه سازی برای تحقق همين 
ايده بود كه ناكام ماند. اما پرسش مهم اين است كه آيا سياست تنش زدايی، به اهدافی 
كه آن را توجيه می كرد دست يافت؟ آيا برای اجرايی شدن اين سياست، چهره ای غير 
واقعی و ايدئولوژی زدوده از انقاب اسامی طراحی و عرضه نشد؟ آيا منطق عمل گرايی 
ايجاب نكرد كه دولت سازندگی به منظور دستيابی به توسعه اقتصادی، قدری از ارزش ها 
عبور كند و گفتم��ان تغييرطلبانه و انقابی امام خمينی- يعنی »استكبارس��تيزی« و 
»صدور انقاب« و...- را در عرصه مناسبات بين المللی به حاشيه براند تا مزاحمتی برای 
برنامه توسعه اقتصادی ايجاد نكند؟ گام نخست در زمينه »ايدئولوژی زدايی از سياست 

خارجی« با توجيه دستيابی به منافع ملی، در همين دوره برداشته شد. 

2. آسيب شناسی دولت سازندگی در قلمرو فرهنگی 
1. 2. گراييدن به ليبراليسم فرهنگی

اگرچه جهت گيری عمده دولت سازندگی، مبتنی بر »اقتصاد« و معطوف به آن بود و 
فرهنگ امری »مظلوم« و »مهجور« بود، ولی در حوزه فرهنگ نيز هاشمی  رفسنجانی 
و خاتمی )كه وزير فرهنگ و ارشاد اس��امی وی در سال های 71-1368 بود(، »عايق 
ليبراليس��تی« مش��تركی داش��تند كه موجب گش��ت تا فضای عمومی جامعه از نظر 
فرهنگی، »باز«تر و »آزاد«تر ش��ود. آنچ��ه نگارنده در اينجا جهت گيری ليبراليس��تی 
می خواند، هاشمی رفسنجانی »اعتدال گرايی« می ناميد و در مقابل، منتقدان خود را به 
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»افراطی گری«، »تندروی«، »تحجر«، »خشك مقدسی« و... متهم می ساخت.1
در اين ميان، جناح راس��ت به واسطه در اختيار داش��تن اكثريت كرسی های مجلس 
از يك س��و، و مخالفت ورزيدن نيروهای انقابی در مطبوعات و...، فشارهايی را بر دولت 
اعمال می كرد تا به نوعی، سياست های ليبراليستی دولت در حوزه فرهنگ را مهار كند. 
همين كشمكش ها سبب شد تا دولت  هاشمی  رفسنجانی و شخص خاتمی نتواند تمام 
برنامه های فرهنگی خود را ب��ه اجرا درآورد و يا حداقل، از ش��تاب به اجرا نهادن كليت 
آنها بكاهد.2 روشن است كه چنانچه همين سطح از مقاومت ها و مخالفت ها با سياست 
فرهنگی دولت س��ازندگی وجود نمی داش��ت، اليه هايی از آنچه در دولت اصاحات در 
بعد فرهنگی به وقوع پيوس��ت، در دولت س��ازندگی نيز تحقق می يافت. در اين دوره، 
تقابل نظريه »تهاجم فرهنگی«3 و ايده »گشايش فرهنگی«- كه در واقع، »ليبراليسم 
فرهنگی«4 بود- به نفع نظريه تهاجم فرهنگی پايان يافت؛ زيرا خاتمی از وزارت فرهنگ 
و ارشاد اس��امی كناره گيری كرد و اين وزارتخانه در اختيار نيروهای جناح راست قرار 

1. اين راهبرد را در س��ال های بعد )84-1376(، نيروهای اصاح طلب دنبال كردند؛ چنان كه آنها نيز منتقدان 
سياست فرهنگی خود را »خشونت طلب«، »انحصارگرا«، »متعصب«، »گروه فشار«، »جزم انديش«، »مطلق گرا« 
و... خواندند. نيروهای انقابی نيز در براب��ر امواج جنگ روانی اين دو جريان، مفاهيمی را مطرح س��اختند: »ضد 
واليت«، »غير خ��ودی«، »دگرانديش«، »منافق«، »وابس��ته به غ��رب«، »غرب زده«، »ليبرال«، »س��كوالر«، 

»توطئه گر«، »عامل تهاجم فرهنگی«، »روشنفكر« و... 
2. اين نكته مهم محتاج تأكيد است كه ميان هاشمی رفسنجانی و خاتمی، اختاف و تفاوتی در سياست فرهنگی 
به اجرا نهاده شده وجود نداشت؛ يعنی هرگز چنين نبود كه هاشمی رفسنجانی از رويكرد خاتمی، نگران و ناخرسند 
باشد و از كناره گيری او دفاع كند يا بستر را برای آن آماده سازد. هاشمی  رفسنجانی از نظر فكری و اعتقادی، با رويه 
خاتمی موافق بود و از اين رو به وزير بعدی توصيه كرده بود كه راه متفاوتی را در پيش نگيرد و از پيشرفت هايی كه 
خاتمی به آنها دست يافته بود، عقب نشينی نكند. البته هاشمی رفس��نجانی با وجود هم سويی فكری با خاتمی و 

موافقت با سياست هايش، در برابر مخالفت ها با او، بيشتر سكوت اختيار كرد.
3. با پايان يافت��ن جنگ تحميلی و رحل��ت حضرت امام خمين��ی)ره(، موج گس��ترش يابنده و چند اليه ای از 
شبهه پراكنی و ترديدزايی درباره اعتقادات و باورهای دينی از ناحيه جريان دگرانديش و اصاح طلب آغاز شد كه به 
صورت جدی، تا سال های واپسين دوره حاكميت سياسی اصاح طلبان ادامه يافت. در واقع، در مدت شانزده سال، 
مطبوعات متعدد، محافل روشنفكری، مراكز دانشگاهی، فيلم های سينمايی، سخنرانی های عمومی و دانشجويی 
و... به محمل و بستری برای نش��ر و ترويج چنين افكار و انديشه های باطلی مبدل گرديد. شمار تمام سرفصل ها و 
عناوينی از باورها و آموزه های دينی كه مورد روند تهاجم فرهنگی قرار گرفتند، خارج از حوصله و مجال اين نوشته 
است: تفكيك دين از سياست يا دين حداقلی )نظريه سكوالريسم(، تس��اهل و تسامح )نظريه تلرانس(، سياليت 
و نوس��ان تاريخی معرفت دينی )نظريه قبض و بسط تئوريك ش��ريعت(، مديريت علمی و مديريت فقهی، تعدد 
قرائت ها از دين، تأويل گرايی )هرمونتيك(، كثرت گرايی دينی )نظريه پلوراليس��م(، تفكيك دانش از ارزش )نفی 
علم ايدئولوژيك(، زبان ن��اداری وحی، خطاپذيری قرآن كريم، نفی عصمت پيامبران و ائمه اطهار عليهم الس��ام، 
بی ارزش انگاش��تن فقه و احكام ظاهری دين )نظريه گوهر و صدف دين(، تكليف گرا و حق گريز بودن فقه سنتی، 
نفی احكام جزايی و كيفری اسام، نسبيت و اعتباری بودن ارزش های دينی، انكار وجود مقدس امام زمان)عج(، 

نفی قتال و جهاد به عنوان خشونت زا بودن، اصالت آزادی نسبت به دين و...
4. Cultural liberalism
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گرفت. 
در دوره پ��س از كناره گيری خاتم��ی، اگرچه 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی در سال های )76-
1371( در اختيار نيروهای جريان راست سياسی 
بود، اما فعاليت های گوناگون »شهرداری تهران« 
به تنهايی نقش بزرگی در ايجاد تحوالت ارزشی 
ايفا كرد. »فرهنگ سراها«، »روزنامه همشهری«،1 
»نوع معماری و طراحی ش��هری«، »تبليغات«، 
»برج  ها« و... در ش��كل دهی ب��ه فرهنگ بومی و 
ايجاد فضای ارزش��ی نو، تأثير مهمی داشتند كه 
نبايد از آنها غفلت كرد. اين فضاپردازی ش��هری، 

القائات و اقتضائات متفاوتی را به دنبال داشت.
افزون بر اين، پيامدها و نتايج تجديدنظرطلبی اقتصادی را نبايد تنها در حوزه اقتصاد 
منحصر كرد. سياس��ت اقتصادی، خواه ناخواه بر حوزه های فرهنگی و سياسی نيز تأثير 
می گذارد و تا حدی به آنها شكل می دهد. بر اين اساس، سياست تعديل اقتصادی نه تنها 
به پديد آمدن نارضايتی اجتماعی و شورش های ش��هری در برخی از مناطق )به سبب 
شدت تورم( انجاميد، بلكه نگرش فرهنگی و سياسی بخش هايی از مردم را نيز دگرگون 
ساخت و عاوه بر گسترش »طبقه تكنوكرات های نوكيسه و مرفه«، رشد »طبقه متوسط 
متجدد« را نيز به همراه داش��ت. مطالعات معتبر دانشگاهی نش��ان می دهد كه توسعه 
اقتصادی، »تغييرات سكوالر- دموكراتيك« را به دنبال می آورد و ارزش ها و هنجارهای 
اجتماعی متفاوتی را مس��تقر می س��ازد. مطالعه تبعات فرهنگی سياس��ت اقتصادی 
دولت سازندگی، حديث مفصلی ا ست كه مجال مس��تقل و موسع می طلبد تا حقايق و 

تلخی هايش آشكار شود.
فربه و فراخ شدن طبقه متوسط متجدد در طول سال های حاكميت دولت سازندگی، 
در نهايت پايگاه اجتماعی وسيعی را برای هواداری از تجديدنظرطلبی فرهنگی و سياسی 

1. در اين دوره، مقام معظم رهبری كه اهتمام خاصی نسبت به مطالعه دقيق مطبوعات دارند، احساس كردند كه 
خط فكری و ايدئولوژيك زاويه دار با گفتمان انقاب در روزنامه همشهری دنبال می شود و اين روزنامه در حركتی 
خزنده و نامحس��وس در پی القای انديشه های ليبراليستی اس��ت. از اين رو، به يكی از نيروهای فكری انقاب امر 
كردند كه اين روزنامه را از لحاظ محتوايی و ارزشی تحليل و بررس��ی كند. نتيجه اين پژوهش، گمانه های ايشان 

را كامًا تأييد كرد. 

فضای بسته و خفقان آلود سياسی 
که هاشمی  رفسنجانی از استقرار 
در  بلکه  می کرد-  دفاع  آن 
موجودیت آن نقش داشت- هم 
فاصله ملت از دولت را افزایش داد 
و هم نقد دولت و مدیران دولتی را 
به فعاليتی پرهزینه و مخاطره انگيز 
مبدل ساخت. در همين دوره بود 
که عده ای از هواداران ایشان، 
شعار »مخالف هاشمی، دشمن 
پيغمبر است« را سرمی دادند و 
به  نسبت  را  نقدی  هيچ گونه 

سياست های وی برنمی تابيدند
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فراهم ساخت و دوم خرداد سال 1376 را پديد آورد. 
از آنجا ك��ه اين طبقه اجتماعی، بيش��تر دغدغه های 
»سياسی« و »فرهنگی« داش��تند، اما اين دغدغه ها 
در دولت س��ازندگی با بی اعتنايی مواجه ش��ده بود، 
در جس��ت وجوی گزينه ای بودند كه خود را در نقطه 
مقابل هاشمی  رفس��نجانی و سياست های او تعريف 
كنند. خاتمی به خوب��ی از عهده اي��ن نقش آفرينی 
تاريخی برآمد و توانس��ت چنين تصويری از خود در 
ذهن نيروه��ای اجتماعی متعلق به طبقه متوس��ط 

متجدد ترسيم كند.
2. 2. ناکارآمدی در مديريت فرهنگی 

در اين دوره، مقام معظم رهبری احس��اس كرد كه جبهه معارض پ��س از ناكامی در 
جنگ نظامی، به گزينه فرهنگی رو آورده و در حال طراحی و اجرای يك جنگ فرهنگی 
تمام عيار اس��ت. ايشان در س��ال 1369، از اين واقعيت س��خن گفتند و آن را »تهاجم 
فرهنگی« و »ش��بيخون فرهنگی« خواندند و تصريح كردند كه بدون شك، يك كارزار 
فرهنگی در جامعه ايران شكل گرفته كه در يك سوی فعاالن و عامان جريان معارض 
و دگرانديش قرار دارند. اين تأكيدات در سال های بعدی نيز همچنان تكرار شد، اما در 
دولت سازندگی به آن اعتنا نشد. در اين مقطع، حتی هاشمی  رفسنجانی نيز حساسيت 
درخور توجهی نسبت به تهاجم فرهنگی از خود نشان نداد و تنها پيشبرد پروژه توسعه 
اقتصادی را طلب می كرد. »انفعال«، »بی عملی« و »سس��تی«، بستر مناسبی را برای 
گسترش يافتن هر چه بيشتر تهاجم فرهنگی فراهم كرد. در اين دوره، دولت نتوانست 
ارزش های انقاب را بازتوليد و تكثير كند؛ چراكه از يك سو، اساساً به فرهنگ بها نمی داد 
و از س��وی ديگر، خود درگير تحوالت ارزشی و استحاله ش��دن در امواج نئوليبراليسم 
جهانی ش��ده بود، تا جايی كه شايد بتوان گفت دولت سازندگی بس��يار بيشتر از مردم 
محتاج هدايت و اصاح فرهنگی بود. در وزارت فرهنگ و ارشاد دولت سازندگی در طول 
سال های پس از كناره گيری خاتمی، هيچ حركت فرهنگی فاخر، عميق و متداوم صورت 

نگرفت و به اجرای مجموعه ای از برنامه های فرهنگی قشری و ناكارآمد بسنده گرديد.
البته تمام تحوالت فرهنگی در اين برهه را نمی توان به دولت س��ازندگی نسبت داد و 
تنها آن را مقصر معرفی كرد؛ اگرچه نقش اصلی را اين دولت و سياس��ت های ناصوابش 

تجربه تاریخی نشان داد که 
دست  به  انقالب  سپردن 
نيروهای تکنوکرات ، فرجام 
دنبال  به  را  خوشایندی 
نخواهد داشت و انقالب را 
در مقابل پل، سد، جاده، 
کارخانه، فن آوری، افزایش 
توليد ناخاص ملی و...، از 
آرمان ها و ارزش هایش- که 
هویت حقيقی اش را تشکيل 

می دهند- دور خواهد ساخت
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ايفا كرد. دس��ت كم بايد از »حوزه های علميه« و »طبقه روحانيت« نيز انتقاد كرد؛ زيرا 
آن گونه كه بايد به تكاليف فرهنگی خود عمل نكردند و به جز اشتغال به دروس رسمی 
حوزه، چندان به وضعيت فرهنگی جامعه و آسيب های آن نظر نيفكندند و چاره جويی 
نكردند. عاوه بر اين، بخش قابل توجهی از »نيروه��ای انقابی« از روش های معقول و 
اس��امی برای اصاح فرهنگی جامعه و عمل به فريضه »امر به معروف و نهی از منكر« 
بهره نگرفتند و تصور كردند كه با ايجاد فضای رعب و وحشت و ناامنی فرهنگی، حمله 
به محافل سخنرانی، تخريب مراكز و دفاتر فرهنگی، اهانت به برخی از جوانان بدپوشش 
و ضرب و شتم آنها و... می توانند جامعه را به معيارهای اسامی نزديك كنند؛ حال آنكه 
تجربه تاريخی نشان داد كه اين قبيل اقدامات نسنجيده و احساس مدار، نتايج منفی و 

زيان بار فرهنگی در پی دارد )و به عبارت ديگر، خود نوعی »منكر« است(. 

3. آسيب شناسی دولت سازندگی در قلمرو اقتصادی 
1. 3. سياست اقتصادی سكوالر

برنامه تعديل اقتصادی1 و گراييدن به نظام اقتصادی ليبرال سرمايه داری، يكی از اضاع 
پروژه تحول ايدئولوژيك- يا تجديدنظرطلبی-2 در اواخر دهه شصت بود. اين پروژه، سه 

ضلع مشخص داشت:
يكم؛ »تجديدنظرطلبی دينی- معرفتی« كه سرشناس ترين نماينده آن، عبدالكريم 
سروش بود. سروش در سلسله مقاالت »قبض و بسط تئوريك شريعت«، نخستين گام 
را در اين راستا برداشت و در طول س��ال های بعد نيز، با ايده ها و افكار ديگر، آن را بسط 

داد و تكميل كرد.
دوم؛ »تجديدنظرطلبی سياسی« كه نيروهای چپ در مجمع روحانيون مبارز )روزنامه 
سام(، سازمان مجاهدين انقاب)هفته نامه عصرما(، مركز بررسی های استراتژيك نهاد 
رياست جمهوری و حلقه كيان )ماهنامه كيان( آن را مطرح و منتشر كردند و درون مايه 

اصلی آن، اجرای برنامه »توسعه سياسی« به منظور »دموكراتيزاسيون«3 بود.
س��وم؛ »تجديدنظرطلبی اقتصادی« كه نيروهای تكنوكرات در دولت سازندگی و در 
پرتو حمايت های هاشمی  رفسنجانی، آن را محقق ساختند و اقتصاد آزاد و ليبرالی را در 
ايران حاكم نمودند. در حالی  كه در دولت ميرحسين موسوی، سند اقتصادی ناپخته ای 

1. Economic adjustment
2. reformism
3. Democratization
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تنظيم شده و در مجلس به تصويب رسيده بود، هاش��می  رفسنجانی عمًا آن را ناديده 
گرفت و به صورت پنهانی، سياس��ت تعديل اقتصادی را در پيش گرفت تا اينكه بعدها 
آشكار گرديد كه وی جهت گيری اقتصادی متفاوتی را برگزيده است. با پايان يافتن دوره 
پنج ساله برنامه اول، هاشمی  رفسنجانی بدون پنهان كاری، روح تعديل اقتصادی را بر 
برنامه پنج ساله دوم حاكم ساخت و از آن دفاع كرد. هاشمی  رفسنجانی از پروژه توسعه، 
برداشتی تك بعدی داشت، چنان  كه تنها به حوزه اقتصاد می پرداخت و در واقع، توسعه را 
به توسعه اقتصادی تقليل داده بود. بدون شك، برنامه توسعه در دولت سازندگی، ماهيت 
متوازن و چندبعدی نداشت و ساير شئون و ساحات اجتماعی را در برابر حوزه اقتصاد، 
فرعی و غير اصيل تصوير كرده بود. اشكال مهم ديگر اين است كه توسعه ای كه هاشمی 
 رفسنجانی در پی آن بود، با فرهنگ اسامی نسبت مثبتی نداشت، بلكه به صورت كامل 
از الگوی توسعه اقتصادی حاكم بر نظام ليبرال سرمايه داری پيروی می كرد. تك بعدی 
و سرمايه ساالرانه بودن اين الگو، نه تنها در بلندمدت، بلكه در كوتاه مدت نيز تضادها و 
تناقض های بزرگی را پديد آورد و جامعه ارزش گرای پس از انقاب را، آبستن تحوالت و 

دگرگونی هايی از سنخ سكوالريزاسيون نمود. 
بنابراين، پروژه »تجديدنظرطلبی« يا »اصاح طلبی« در سه عرصه فرهنگی، سياسی 
و اقتصادی، شرايط ساختاری متفاوتی را پديد آورد و انقاب و جامعه را از مسير غايات 
اوليه اش دور س��اخت. در حالی  كه پروژه تجديدنظرطلبی دين��ی- معرفتی در عرصه 
عموم و به واسطه فعاليت های »روشنفكران دينی و سكوالر« انجام می گيرد، دو پروژه 
تجديدنظرطلبی اقتصادی و سياسی، به ترتيب در دستور كار »دولت های سازندگی و 

اصاحات« قرار گرفت. 
برخی تحليل گران، س��ال های 72-1368 را دوران پروستريكای اقتصادی جمهوری 
اس��امی خواندند؛ چراكه در اين دوره، چرخش های اقتصادی بزرگی به وقوع پيوست 
كه همگی برخاسته از برنامه تعديل اقتصادی بود. در حالی كه برنامه تعديل اقتصادی، 
سياست هايی چون »آزاد سازی قيمت ها«، »خصوصی س��ازی«، »ادغام شدن در بازار 
جهانی«، »س��رمايه گذاری خارجی و گش��ايش دروازه های اقتصادی«، »تقدم رشد بر 
عدالت« و... را تجويز می كرد، ارزش های اقتصادی دهه نخس��ت انقاب بر »اس��تقال 
اقتص��ادی« و »عدالت اجتماعی« تكيه داش��تند؛ اگرچه در اين دهه ني��ز اين مفاهيم 
در چهارچوبی سوسياليس��تی- و نه اسامی- تفسير و معنا می ش��دند. به اين ترتيب، 
سياس��ت اقتصادی جمهوری اس��امی در كمترين زمان، از سوسياليسم اقتصادی به 
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دامن ليبراليس��م فرو غلتيد. واقعيت آن است كه 
پس از پايان يافتن جن��گ و رحلت امام خمينی، 
به دليل اين  ك��ه بخش هاي��ی از حاكميت دچار 
دگرديسی ايدئولوژيك ش��ده بودند و يا از آشكار 
شدن آن هراس نداشتند، پذيرش برنامه اقتصادی 
القاشده از بانك جهانی و صندوق بين المللی پول، 
با مقاومت ها و موانع جدی روبه رو نگشت. در اين 
دوره، اعتنا نشد كه اسام نيز به مثابه يك »مكتب 
جامع«، واجد نظام اقتصادی مستقل است كه با 
هيچ يك از نظام های اقتصادی سوسياليس��تی و 
ليبراليس��تی مطابقت ندارد. هاشمی  رفسنجانی 
معتقد بود كه بايد به سوی دستيابی به جامعه ای 
مرف��ه و صنعت��ی حركت كني��م؛ يعن��ی وی به 

ماديات و پيش��رفت های اقتصادی، اهميت وافری می داد، اما ن��ه در چهارچوب نگرش 
سوسياليس��تی، بلكه وی گرايش های برجس��ته و نمايان سرمايه س��االرانه داشت و به 

تعبيری، خواهان برقراری نوعی »سرمايه ساالری اسامی« بود. 
دس��ت كم بايد گفت خطای دولت در اين زمينه، پذيرش كام��ل و همه جانبه برنامه 
تعديل اقتصادی كه در بسياری موارد، نه تنها با ظرفيت ها و اقتضائات بومی ما تناسب 
نداشت، بلكه از لحاظ ايدئولوژيك نيز به دليل هم سويی با ليبراليسم اقتصادی، در نقطه 
مقابل اقتصاد اسامی قرار داشت. با اين حال، هاشمی  رفسنجانی همچنان بر اجرای اين 
برنامه وارداتی و غربی اصرار ورزيد تا اين  كه در سال 1374، تورم چهل و نه درصدی، وی 
را دچار ترديد جدی در معقوليت اين برنامه كرد. از اين  رو، به سرعت از غلظت آن كاست 
و با شيب مايم تری آن را دنبال كرد و بر نقش های نظارتی و حمايتی خويش افزود تا در 
سال 1375، تورم به بيست و پنج درصد و در اوايل سال 1376 به نوزده درصد رسيد.1 
البته بايد اين نكته را نيز اضافه كرد كه دولت هاش��می  رفسنجانی در عمل، به برخی از 

1. نقل شده كه مقام معظم رهبری در اوايل سال 1370 به هاشمی رفسنجانی گفتند كه معيشت مردم به دليل 
گرانی های سهمگين، به دش��واری می گذرد و از اين رو، من با ادامه سياس��ت های اقتصادی دولت موافق نيستم. 
هاشمی رفسنجانی در پاسخ می گويد كه اخبار نادرست به شما رسانده اند؛ چون وضعيت اقتصادی مردم خوب است. 
اما رهبر معظم انقاب تصريح می كنند كه گفته من مبنی بر اخبار رس��يده نيست، بلكه چون به صورت مستقيم 

كاالهايمان را خريداری می كنيم، حاصل درك و احساس خودمان است. 

پيامدها و نتایج تجدیدنظرطلبی 
اقتصادی را نباید تنها در حوزه 
اقتصاد منحصر کرد. سياست 
بر  خواه ناخواه  اقتصادی، 
حوزه های فرهنگی و سياسی نيز 
تأثير می گذارد و تا حدی به آنها 
شکل می دهد. سياست تعدیل 
اقتصادی نه تنها به پدید آمدن 
نارضایتی اجتماعی و شورش های 
شهری در برخی از مناطق )به سبب 
شدت تورم( انجاميد، بلکه نگرش 
فرهنگی و سياسی بخش هایی از 

مردم را نيز دگرگون ساخت 
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مفاد برنامه تعديل اقتصادی پايبند نبود و از آن جمله اين است كه برخاف اين برنامه، 
در اين دوره، از حجم فعاليت ها و تشكيات دولتی كاسته نشد، اگرچه واگذاری هايی در 

قالب خصوصی سازی انجام گرفت. 
همچنين دولت هاشمی  رفسنجانی در ماه های پايانی خويش، سی ميليارد دالر تعهدات 
خارجی را به جا گذاشت، در حالی  كه رقم ذخيره ارزی، حدود سيزده ميليارد دالر بوده 
است. بنابراين، دولت اصاحات با بدهی ای معادل هفده ميليارد دالر روبه رو بوده كه از 
دولت قبلی به ارث رسيده بوده است. در مجموع، مطالعه شاخص های كان اقتصادی- 
توليد ناخالص ملی، تشكيل سرمايه، تورم، توزيع درآمد و بدهی خارجی- در سال پايانی 

دولت هاشمی  رفسنجانی، از كاميابی اقتصادی اين دولت حكايت نمی كند. 
در مجموع، سياست اقتصادی هاشمی رفس��نجانی نتوانست »وابستگی جامعه ايران 
به نفت« را كاهش داده و نوعی اقتصاد بوم��ی و خودبنياد را پديد بياورد؛ چنان كه مقام 
معظم رهبری از نگاه مرعوبانه و خودكمتربينانه مديران تكنوكرات دولت س��ازندگی با 
كنايه ياد كرده و آنها را به عدم حركت در راستای قطع وابستگی از نفت متهم می كنند 
و بر اين باورند كه تحريم های اقتصادی سال های 1391 به بعد به اين علت تأثير نهاد كه 
وابستگی به نفت به »پاشنه آشيل« اقتصاد كشور تبديل گشت و دولت امريكا نيز بر روی 

همين نقطه ضعف متمركز شد: 
اقتصاد ما دچار اين اش��كال اس��ت كه وابسته  به نفت اس��ت. ما بايد 
اقتصاد خودمان را از نفت جدا كنيم؛ دولت های ما در برنامه های اساسي 
خودش��ان اين را بگنجانند. من هفده، هجده سال قبل به دولتی كه در 
آن زمان سر كار بود ]دولت سازندگی[ و به مسئوالن گفتم كاری كنيد 
كه ما هر وقت اراده كرديم، بتوانيم در چاه های نفت را ببنديم. آقايان به 
قول خودش��ان »تكنوكرات«، لبخند انكار زدند كه مگر مي شود؟! بله، 
مي ش��ود؛ بايد دنبال كرد، بايد اقدام كرد، بايد برنامه ريزی كرد. وقتی 
برنامه  اقتصادی يك كش��ور به يك نقطه  خاص متصل و وابسته باشد، 

دشمنان روی آن نقطه  خاص تمركز پيدا مي كنند.1 
2. 3. تقدم رشد اقتصادی بر عدالت 

در الگوی ليبراليستی توسعه اقتصادی، »رشد اقتصادی« بر »عدالت اجتماعی« تقدم 

1. بيانات در حرم مطهر رضوی در تاريخ1392/1/1، برگرفته از:
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=10497
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و ارجحيت دارد؛ به صورتی كه توسعه يافتگی با ش��اخص توليد ناخالص ملی سنجيده 
می شود كه در آن، توزيع درآمدها ديده نمی ش��ود؛ حال آن كه توسعه بدون عدالت به 
شكل گيری قله های ثروت و دره های فقر می ا نجامد و به اين ترتيب، »فاصله طبقاتی« را 
افزايش می دهد. گزارش های رسمی دولت نش��انگر بهره مندی پانزده برابری ده درصد 
از افراد پر درآمد جامعه، نس��بت به ده درصد افراد كم درآمد در س��طح كشور در سال 
1373 بوده است كه داللت واضح بر فاصله طبقاتی و توزيع ناعادالنه درآمدها در آن دوره 
دارد.1 بعضی از مقامات رسمی دولت تصريح می كردند كه الزمه اجتناب ناپذير دستيابی 
به توسعه اقتصادی، پايمال ش��دن بخش هايی از جمعيت فقير كشور در زير چرخ های 
سنگين و بی رحم توسعه است. در واقع، برای اين كه به توسعه دست يابيم، بايد تا مدتی 
عدالت را كنار بنهيم تا از شتاب قطار توسعه كاس��ته نشود. اجرای عدالت در جامعه ای 
كه رشد اقتصادی نيافته، به معنی توزيع فقر است. بنابراين، ابتدا بايد ثروت توليد كرد و 
آنگاه به عدالت رو آورد. در مقابل اين نگرش، مقام معظم رهبری تأكيد می كردند كه رشد 
اقتصادی و عدالت بايد توأمان پيش بروند؛ زيرا اجرای عدالت در جامعه ای كه با روش های 
غير عادالنه به ثروت و غنای مادی دست پيدا كرده، بسيار دشوار است. ايشان بر اساس 

درك همين ضرورت، دهه چهارم انقاب را دهه »پيشرفت و عدالت« نام نهاده اند. 
عبدی در يادداشتی با عنوان »احساس رها ش��دن« در روزنامه سام در مهرماه سال 
1373، به نقد سياس��ت اقتصادی دولت س��ازندگی می پردازد و به اين مس��ئله اشاره 
می كند كه تورم ش��ديدی بر عرصه اقتصادی حاكم گش��ته، بدون اين  كه در كنار آن، 
رشد اقتصادی يا سرمايه گذاری توليدی پديد آمده باشد. از اين رو، وی تصريح می كند 
كه اين تورم افسارگسيخته، هيچ گونه توجيه منطقی ندارد، به ويژه آن  كه موجب شده 
توده های مردم در امواج سهمگين »احساس رهاشدگی«، غوطه ور و سرگردان باشند؛ 
به اين معنی كه آنها به درستی دريافته اند كه از سوی دولت، حمايت نمی شوند و به حال 

خود رها شده اند: 
علت تورم هر چه می خواهد باشد، آنچه مهم است اين است كه مردم 
احس��اس می كنند از جانب نيروهای ناش��ناخته ای كه زاييده تعديل 
اقتصادی است، كامًا احاطه شده و تهديد می ش��وند، و از طرف ديگر، 
هيچ قدرت شناخته ش��ده ای آنان را حمايت نمی كند، و نوعی احساس 

1. گزارش بررسی وضعيت توزيع درآمد در استان تهران، برنامه و بودجه، ش12، فروردين 1376، ص83-112. 
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رها شدن می كنند، و اين احساس خطرناكی است.1
وی اضافه می كند كه واقعيت های اقتصادی جاری، با وعده های دولت س��ازندگی در 

آغاز كار خويش، مطابقت ندارد:
اگر مروری بر اميدهای داده  شده در سال های 68 و 69 كنيم، روشن 

می شود كه تا چه حد، عملكردها متنافر با آن اميدها پيش رفته است.2
عبدی در پايان يادداشت خود به اين نكته نيز اشاره می كند كه دولت در برابر تكانه های 
تورمی، تنها بر حقوق مديران عالی و ميانی افزوده، حال آن كه طبقات فرودست و محروم، 

به فراموشی سپرده شده اند.3
3. 3. زمينه سازی برای شيوع فساد مديريتی و توجيه آن 

دولت س��ازندگی با وجود تاش و تحرك اقتصادی، فاقد »سامت اقتصادی« بود. در 
اين دوره، سوءاس��تفاده های كان و تاريخی در نظام بانكی و ادارات دولتی گس��ترش 
يافت. يكی از عوامل پديد آمدن اين وضعيت، ضعف و نارسايی »ساز و كار نظارتی« بوده، 
اما عامل مهم ديگر، عدم »جديت« و »اهتمام« در دولت برای مبارزه قاطعانه با فس��اد 
اقتصادی مديران عالی بود؛ آنچنان كه در بس��ياری از موارد، اين فساد »شكل قانونی« 
می  يافت يا »توجيه« می شد. اين در حالی بود كه مقام معظم رهبری از سال های نخست 
استقرار دولت سازندگی، نس��بت به تقويت ش��دن زمينه و امكان شكل گيری »فساد 
اقتصادی« در دوره سازندگی و توليد هشدار داده و با صراحت از »ثروت های بادآورده« 
س��خن گفته بودند. اما ب��ا كم اعتنايی يا بی اعتناي��ی مديران عالی دولت��ی به ضرورت 
فسادستيزی، »پيشرفت اقتصادی« با »فس��اد اقتصادی« پيوند خورد و »اختاس« و 
»رشوه« و »رانت خواری« و... متداول گشت. دولت سازندگی در عمل، از »ريخت و پاش« 
و »اسراف و تبذير«، واهمه نداشت و اين قبيل امور را »جزئی اجتناب ناپذير« از توسعه 
اقتصادی می انگاشت. از اين  رو، به رفع آنها باور نداش��ت. »اعطای پاداش های كان به 
مديران دولتی«، »حجم زياد مسافرت های خارج از كشور«، »عضويت آنها در شركت های 
اقتصادی خصوصی«، »جوالن دادن به اطرافيان و منسوبان آنها برای فعاليت اقتصادی 
متكی بر ويژه خواری، رفاه طلبی و مادی گری ش��ان« و... از جمله ده ها آسيب ويرانگری 

بود كه سياست توسعه اقتصادی در دولت سازندگی با خود به همراه داشت. 
گفته می شود كه »توس��عه«، همواره با ضريبی از »فس��اد اقتصادی« همراه است. به 

1. عباس عبدی، از لس آنجلس تا قزوين، تهران، حنانه، 1378، ص5.
2. همان، ص6.

3. همان.
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نظر می رسد هاشمی  رفس��نجانی اين گزاره را 
به عنوان يك��ی از اصول موضوع��ه فرض كرد و 
پنداش��ت برای اين  كه مديران دولتی به فساد 
نگرايند، بايد با »پاداش ه��ای كان و نجومی«، 
جيب آنها را پر كرد تا اشباع شوند. به اين ترتيب، 
الگوی پرهزينه ای را برای وصول به توس��عه در 
پيش گرف��ت كه البت��ه در عمل ني��ز، ناكارآمد 
بود؛ زي��را حت��ی پاداش ه��ای كان و آنچنانی 
نيز نتواس��تند از تمايل به فس��اد بكاهند و يك 
»دولت پاك و س��الم« را رقم بزنند. بر اس��اس 
همين »مزاي��ا«، »پاداش ها«، »مس��افرت های 
خارجی«، »تأسيس شركت های خصوصی« و... 
بود كه در ظرف چند سال، طبقه ای نو با عنوان 

»تكنوكرات های مرفه« شكل گرفتند كه از يك سو به ارزش های انقاب پايبند نبودند و 
از سوی ديگر، از نظر اقتصادی در سطح باال قرار داشتند. اين نيروهای تكنوكرات به دليل 
ريشه كردن در ساختار و مناسبات اقتصادی كشور، تقدير اقتصادی دولت اصاحات را 
نيز در دست گرفتند و به آن جهت و خط دادند. اكنون بيش از دو دهه است كه زيرساخت 
و بنيان اقتصادی كشور با فساد تكنوكرات های مرفه پيوند خورده؛ آنچنان كه حتی فرمان 
هشت ماده ای مقام معظم رهبری در زمينه مبارزه با فساد اقتصادی و دانه درشت ها، به 

فرجام درخوری نرسيد و در برابر اژدهای هفت سر فساد اقتصادی، متوقف ماند. 
رئيس دولت سازندگی، در زمينه فساد اقتصادی مديران دولتی، كارنامه قابل دفاعی 
ندارد؛ هاشمی رفسنجانی، »فساد« را »فساد« نمی دانست و همچون يك پديده طبيعی 
و بهنجار با آن روبه رو می شد، چه اين  كه معتقد بود پروژه های كان بايد به هر حال اجرا 
شوند، حال اگر در روند اجرای آن، زياده خرجی يا سوءاستفاده انجام بگيرد، آنقدر اهميت 
ندارد و نبايد با اين حواشی، اصل پروژه و ماندگاری آن را ناديده انگاشت. در چهارچوب 
همين نگرش بود كه وی در بسياری از موارد، اساس��اً وجود فساد در دولت خود را انكار 
می كرد و از برخی مديران متهم خود به دفاع برمی خاست و برخوردهای قضايی را ناروا 
می دانست. اين فضای ساخته و پرداخته شخص هاشمی  رفسنجانی، حاشيه امنی را برای 
برخی مديران فرصت طلب و سودجو فراهم كرده بود تا در ذيل عنوان موجه »سازندگی«، 

یا  »تجدیدنظرطلبی«  پروژه 
عرصه  سه  در  »اصالح طلبی« 
فرهنگی، سياسی و اقتصادی، 
شرایط ساختاری متفاوتی را پدید 
آورد و انقالب و جامعه را از مسير 
غایات اوليه اش دور ساخت. در 
حالی  که پروژه تجدیدنظرطلبی 
دینی- معرفتی در عرصه عموم و 
به واسطه فعاليت های »روشنفکران 
دینی و سکوالر« انجام می گيرد، دو 
پروژه تجدیدنظرطلبی اقتصادی 
و سياسی، به ترتيب در دستور 
و  سازندگی  »دولت های  کار 

اصالحات« قرار گرفت



مقاالت
62

دوره سوم سال سيزدهم شماره 45  پاييز 94

سوءاستفاده ها و ريخت وپاش های مالی فراوانی 
بنا نهند. ب��ه عنوان مث��ال، پس از بازداش��ت 
غامحسين كرباسچی، ش��هردار وقت تهران، 
هاشمی  رفسنجانی كه با اين اقدام موافق نبود، 
در خطبه های نماز جمعه تهران به دفاع از وی 
پرداخت و به توجيه عملكرد و سياست های او 
رو آورد، اما نمازگزاران اين حمايت را برنتابيدند 
و در واكنش به وی، شعار »غارت گر بيت المال، 
اعدام بايد گردد« را س��ر دادن��د. در آن روزها، 
اين شعار به ش��عار مخالفان كرباسچی تبديل 
شده و داللت معنايی آشكاری داشت. هاشمی 
 رفس��نجانی كه در برابر اين واكنش، سردرگم 
شده بود، سخنان قطع ش��ده خود را با اندكی 
درنگ ادامه داد، اما از ادام��ه دادن به موضوع قبلی خودداری ك��رد و از ضرورت حفظ 

حرمت قوای سه گانه سخن گفت.
از ديگر عواملی كه به شكل گيری فساد اقتصادی و دنياطلبی مفرط در ميان مديران 
دولتی منجر گرديد، تصريح هاش��می رفس��نجانی در خطبه های نماز جمعه تهران در 

آبان ماه سال 1369 به ضرورت گراييدن به مانور تجمل بود. او گفت: 
اظهار فقر و بيچارگی، كافی است؛ اين رفتارهای درويش مسلكانه وجهه 
جمهوری اس��امی را نزد جهانيان تخريب كرده است. زمان آن رسيده 
است كه مسئولين ما به مانور تجمل روی آورند. از امروز به خاطر اسام 
و انقاب، مسئولين وظيفه دارند مرتب و با وقار باشند... هر چند ما فقير 
باشيم و اقتصادمان به سامان نباش��د، اما برای آن كه در ديدگان ساير 
ملل مسلمان و غير مس��لمان، ملتی مفلوك جلوه نكنيم، الزم است تا 

جلوه هايی از تجمل در كشور و مسئولين حاكميتی رؤيت شود.
به دنبال اين سخنرانی هاشمی رفسنجانی و مواضع ديگر وی كه در همين امتداد قرار 
داشت، مديران دولتی ميدان فراخی را در مقابل خود ديدند كه به آنها اجازه می داد به 
عنوان حفظ شوكت و عزت انقاب، اسراف و تبذير پيش��ه كنند و از بودجه بيت المال، 
هزينه سبك مديريتی اشرافی و كاخ نشينانه خود را فراهم آورند. سرانجام، كار حيف و 

مقام معظم رهبری از سال های 
نخست استقرار دولت سازندگی، 
زمينه  شدن  تقویت  به  نسبت 
»فساد  شکل گيری  امکان  و 
اقتصادی« در دوره سازندگی و 
توليد هشدار داده و با صراحت 
از »ثروت های بادآورده« سخن 
گفته بودند. اما با کم اعتنایی یا 
بی اعتنایی مدیران عالی دولتی به 
ضرورت فسادستيزی، »پيشرفت 
اقتصادی« با »فساد اقتصادی« پيوند 
خورد و »اختالس« و »رشوه« و 

»رانت خواری« و... متداول گشت
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ميل بدانجا رسيد كه مقام معظم رهبری در يك سخنرانی عمومی، به اين رويه آشكارا 
اعتراض كنند و با زبان توبيخ و انذار با مديران دولتی سخن گفتند: 

نمی شود ما در زندگی مادی، مثل حيوان بچريم و بغلتيم و بخواهيم 
مردم به ما به شكل يك اسوه نگاه كنند؛ مردمی كه خيلي شان از اوليات 
زندگی محروم ان��د. در اين راه، از خيلی چيزها بايد گذش��ت. نه فقط از 
شهوات حرام، از شهوات حال نيز بايد گذشت... كمتر خرج كنيم، كمتر 
بذل و بخشش بي جا كنيم، كمتر به زندگی شخصی خودمان بپردازيم. 
من و ش��ما همان طلبه يا معلم پيش از انقابيم... اما حاال مثل عروسی 
اشراف، عروس��ی بگيريم، مثل خانه  اش��راف، خانه درست كنيم، مثل 
حركت اشراف در خيابان ها حركت كنيم! »اشراف« مگر چگونه بودند؟ 
چون آنها فقط ريش شان تراشيده بود، ولی ما ريش مان را گذاشته ايم، 
همين كافی اس��ت؟! نه، ما ه��م »مترفين« می ش��ويم. واهلل در جامعه  
اسامی هم ممكن است »مترف« به وجود بيايد. از آيه  شريفه  »َوإَِذا أََرْدنَا 
أَن نْهلَِك َقْريَه أََمْرنَا ُمْتَرفِيَها َفَفَسُقواْ فِيَها فَ]َحق َعلَْيَها الَْقْوُل َفَدمْرنَاَها 
تَْدِميًرا[«1 بترس��يم. »تُرف«، فس��ق هم دنبال خودش می آورد. اندازه 
نگه داريد... دولت مخارجش زياد و سنگين اس��ت... مخارج را منصفانه 
قرار بدهيم و خودمان به دست خودمان بر مخارج چيزی اضافه نكنيم. 
اگر مبلغی از مخارج دولت، عبارت از »تغيير دكوراسيون« اتاق مدير كل 
و معاون وزير و وزير و فان مسئول قضايی و فان مسئول در بخش های 
گوناگون ديگر باشد، اين جرم و خطاست. اگر يكی از مخارج دولت اين 
باشد كه فان تعداد »ماش��ين جديد« بياوريم و بين دستگاه ها تقسيم 
بكنيم، ما حق نداريم اين را جزو مخارج دولت حساب كنيم و به حساب 
آن از سوبسيد مردم بزنيم... گاهی از جاهايی گزارش های نوميدكننده ای 
می رسد و در برخی موارد، انسان واقعاً عرق شرم بر پيشانيش می نشيند؛ 
رعايت كنيد. س��ؤال می كنيم كه چرا ماش��ين لوكس و ن��و و مدل باال 
]می خريد[؟ می گويند كه اشكال امنيتی داريم! چه اشكال امنيتی]ای 
وجود دارد[؟!.. اين چه وضعی اس��ت كه همين طور بی حساب و كتاب، 

1. و چون بخواهيم شهری را هاك كنيم، خوش��گذرانانش را وا می داريم تا در آن به انحراف ]و فساد[ بپردازند 
و در نتيجه، عذاب بر آن ]شهر[ الزم گردد؛ پس آن را ]يكسره[ زير و زبر كنيم. قرآن كريم، سوره اسراء، آيه16. 
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جلوی هر وزارتخان��ه و اداره ای، ده ها ماش��ين به رنگ ه��ای گوناگون 
متعلق به مسئوالن آنجا به چش��م می خورد؟! چه كسی چنين چيزی 
را گفته اس��ت؟... آن وقتی كه آقايان »امكانات ش��خصی« دارند، حق 
ندارن��د از »امكان��ات دولتی« اس��تفاده بكنند... واهلل اگ��ر من از طرف 
مردم مورد مامت قرار نمی گرفتم كه مرتب ماحظه  جهات امنيتی را 
توصيه می كنند، بنده با ماشين پيكان بيرون می آمدم. به حد ضرورت 
اكتفا كنيد و اندازه نگه داري��د؛ اينها ما را از م��ردم دور می كند... من و 
شما هس��تيم كه بايد معين كنيم اين جمهوری، »اس��امی« است، يا 

»اسامی« نيست؛ اين هم در رفتار ماست.1
مضامين اين سخنرانی عتاب آلود نشان می دهد كه تنها به فاصله دو سال پس از استقرار 
دولت سازندگی و يك سال بعد از سخنرانی هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه، مديران 
دولتی تا چه حد گرفتار تجمل گرايی و خوی اشرافی ش��دند. ادبيات و لحن تند بيانات 
مقام معظم رهبری نش��ان می دهد كه در اين فاصله كوتاه، سبك مديريتی اشرافی در 
قالب »طراحی دكوراسيون های گران قيمت« و »سوار شدن بر اتومبيل های آنچنانی« و 
»پرداختن به وضعيت مادی زندگی شخصی« بسيار شايع شده بود و اين عامل، توده های 
مردم را نسبت به مشروعيت و اس��اميت بخش هايی از نظام دچار ترديد كرده بود و به 
احساس بيگانگی و تعارض آنها با نظام انجاميده بود. در واقع، مقابل ايده »مانور تجمل« 
كه هاش��می رفس��نجانی مطرح كرده بود، رهبر معظم انقاب كليدواژه »اشرافيت« را 
به عرصه عمومی وارد می كند ت��ا توجيهات قبلی را كه تجمل گرايی و اس��راف و تبذير 
را مطلوب و موجه می س��اخت، از اعتبار ساقط گرداند. و حتی ايش��ان از اين سطح نيز 
فراتر رفته و تأكيد می كنند كه مديران دولتی بايد به سبب انتساب مستقيم به انقاب 
و قرار داشتن در برابر ديدگان و قضاوت افكار عمومی، از برخی لذايذ و نعمات حال نيز 
صرف نظر كنند و زندگی عادی و متوسطی را برگزينند. در نظرگاه مقام معظم رهبری، 
»ساده زيستی« و »مردمی بودن« مديران دولتی يك اصل است كه نبايد به بهانه شوكت 
و عظمت دولت در مقابل ساير دولت ها، به فراموشی سپرده شود. چنين شوكت و عظمتی 
به فرض تحقق، از درجه اساميت نظام سياسی می كاهد و مردم را از آن دور و گريزان 
می سازد. بايد اعتراف كرد كه اين توصيه های صريح رهبر معظم انقاب، ناديده انگاشته 

1. سخنراني  در ديدار مسئوالن  و كارگزاران  نظام  جمهوري  اسامي  ايران  در تاريخ 1370/5/23، برگرفته از:
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=547
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شد و دولت س��ازندگی با توجيهات گوناگون، 
به اش��رافی گری و تجمل گراي��ی در اليه های 
مختلف مديريتی ادامه داد، تا آنجا كه نه تنها 
»لغزش ها و فسادهای مالی« در ميان مديران 
دولتی همچنان افزاي��ش يافت، بلكه اين نوع 
اخاق و فرهنگ اقتصادی به ميان توده های 
مردم نيز رسوخ كرد و »حرص« و »آزمندی« 
و »پول پرس��تی« و »رفاه طلبی«، بر فرهنگ 
»ساده زيس��تی« و »قناعت« و »زهدورزی« 
و »ايث��ار« و »آخرت گرايی« كه برخاس��ته از 
آموزه های انقاب و سيره امام خمينی و فضای 
دفاع مقدس بود، سايه افكند. در همين دوره، 

برخی باريك انديشان و آينده نگران دست به قلم بردند و از غلبه يافتن »ديكتاتوری پول« 
در جامعه سخن گفتند و نس��بت به فاصله گرفتن مديران دولتی و جامعه از ارزش های 
اقتصادی و معيش��تی انقاب، هش��دارهای جدی دادند، اما هيچ ي��ك از اين صداهای 
مخالف با وجود صدای رعدآسای سوت قطار دولت سازندگی به گوش نمی رسيد. هاشمی 
رفسنجانی به هيچ رو از ايده ها و افكار خود دست برنمی داشت و مصمم بود قطار توسعه 
اقتصادی را بدون توقف و تغييری، تا ايس��تگاه نهايی هدايت كند. اگرچه اين نگرش در 
همان زمان، ناكارآمدی و صدمات فرهنگی و لطمات اقتصادی خود را آشكار ساخت، اما 
برای درك عمق ضايعات و كج روی ها، ساليان بيش��تری بايد سپری می شدند تا ابعاد و 

زوايای گوناگون ماجرا، با وضوح دو چندان نمايان شوند و ابهامی در ميان نماند. 
چند سال پس از اين هش��دارها، مقام معظم رهبری تأكيد كردند كه طبقه اجتماعی 
جديدی كه ايش��ان آن را »طبقه ممتازان و مرفهان ب��ي درد« خواندند، در درون نظام 
جمهوری اسامی در حال شكل گيری اس��ت. ايش��ان گفتند عامان اين طبقه كه به 
واسطه مناسبات و مسئوليت های سياسی به منابع و ذخاير ثروت عمومی دسترسی پيدا 
كرده اند، پديده »ثروت های بادآورده« را رقم زده اند كه يك انحراف بزرگ از آرمان های 

انقاب است:
كساني هس��تند كه تاش مي كنند و حقيقتاً درصدد اين هستند كه 
»طبقه ممتاز جديد«ی در نظام جمهوري اس��امي به وجود آورند. به 

مقام معظم رهبری: نمی شود ما در 
زندگی مادی، مثل حيوان بچریم 
و بغلتيم و بخواهيم مردم به ما به 
شکل یک اسوه نگاه کنند؛ مردمی 
که خيلي شان از اوليات زندگی 
محروم اند. در این راه، از خيلی چيزها 
باید گذشت. نه فقط از شهوات حرام، 
از شهوات حالل نيز باید گذشت... 
کمتر خرج کنيم، کمتر بذل و بخشش 
بي جا کنيم، کمتر به زندگی شخصی 
خودمان بپردازیم. من و شما همان 

طلبه یا معلم پيش از انقالبيم... 
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خاطر انتخاب ها و انتصاب ها و زرنگي ها و دس��ت و پاداري ها و مش��رف 
بودن ب��ر مراكز ث��روت، و از طريق نامش��روعي كه با زرنگ��ي آن را ياد 
گرفته اند، به اموال عمومي دست بيندازند و يك طبقه اي جديد- »طبقه 
ممتازان و مرفهان بي درد«- درس��ت كنند. نظام اس��امي، با مرفهان 
بي درد و معارض و مخل، آن طور برخورد سختي كرد؛ حال از درون شكم 
نظام اسامي، يك طبقه مرفه بي درد جديد طلوع كند! مگر اين شدني 
است؟! به فضل پروردگار، مخلصان انقاب و اسام نخواهند گذاشت كه 

چنين انحراف هاي بزرگي به وجود آيد.1

نتيجه گيری
در پايان شايسته است به »مبادی و مبانی نظری« دولت سازندگی به صورت گذرا اشاره 
كنيم تا مشخص شود كه سياست های اين دولت، بر چه پايه های فكری استوار بوده است، 
ولی بايد گفت گفتمان دولت سازندگی، مبتنی بر التقاطی از »اسام« و »ليبراليسم«2 
بوده، به گونه ای كه بر راهبردهای آن، نگاه دوپاره اسامی- ليبراليستی حاكم بوده است. 
گره گفتمانی يا نقطه كانونی گفتمان دولت سازندگی، »توسعه اقتصادی«3 با خوانش 
ليبراليستی بود. هاشمی رفسنجانی تعبير »اعتدال گرايی« را برای كليت پروژه خود در 
دولت انتخاب كرد كه به باور او، در مقايسه با گرايش های دو جناح رسمی راست و چپ، 
يك تلقی بينابين و منطقی بود. مؤلفه های عمده برخاس��ته از اين گفتمان اس��امی- 

ليبراليستی عبارت بودند از: 
يكم؛ »سكوالريس��م/ دنيويت«.4 اگرچه برخی از چهره های اصل��ی اين دولت بعدها 
تصريح كردند كه از نظر ايدئولوژيك، »ليبرال- دموكرات مسلمان« هستند و اسام را 
يك امر قدسی می شمارند و نه يك »مكتب نظام پرداز« كه به عنوان مثال، نظام اقتصادی 
داشته باشد، اما در همان دوره حاكميت دولت سازندگی نيز سياست های طراحی شده 
و ادبيات رسانه ای و عملكردهای محسوس، همه نشانگر اين حقيقت بودند كه مديران 
تكنوكرات دولت سازندگی، اعتقادی به »جامعيت اسام« ندارند و تاش می كنند جامعه 
1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با جمعی از فرماندهان و پرسنل نيروی انتظامی در تاريخ 1376/4/25، 

برگرفته از:
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=1452
2. Liberalism
3. Economic Development
4. Secularism
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ايران را بر اساس »نسخه های وارداتی و سكوالر« سامان بدهند. درباره مبنای مشروعيت 
نظام سياسی مبتنی بر واليت فقيه نيز هاشمی رفسنجانی تصريح كرده كه واليت فقيه 

يك امر زمينی و عرفی است. 
دوم؛ »توس��عه گرايی/ غرب معياران��گاری«. دولت س��ازندگی به مثاب��ه يك »دولت 
توسعه گرا« شناخته می ش��ود؛ به اين معنی كه دعاوی استكبارستيزانه و ايدئولوژيك 
ندارد و صرفاً خواهان آن است كه بر اس��اس قواعد شناخته شده جهانی )غربی(، جامعه 
ايران را به »جامعه توس��عه يافته« تبديل كند. در واقع، دولت سازندگی در »حقانيت« 
و »مطلوبيت« توسعه، هيچ ترديدی را روا نداش��ت و آن را »نقطه آرمانی« برای جامعه 
ايران ترسيم كرد، حال آن كه توسعه گرايی به هيچ رو با نوع نگاه متفاوت انقاب اسامی 
به جهان، سازگار نيس��ت. توس��عه يك برنامه كان غربی اس��ت كه سياست مداران و 
متفكران اين جوامع برای حركت در راستای مقاصد خود طراحی كرده اند، اما به دليل 
خودبرتربينی، آن را به عنوان يك نسخه »جهان شمول« و »عالم گير« معرفی كرده اند 

كه تمام جوامع غير غربی بايد از آن تبعيت كنند.
س��وم؛ »اصالت اقتصاد/ مادی گرايی«. دولت س��ازندگی برنامه توس��عه تك بعدی را 
در دس��تور كار خود قرار داد و اين بعد، تنها به حوزه اقتصاد اختصاص داش��ت. در اين 
چهارچوب فكری، همه ساحات ديگر زندگی انس��ان به مثابه تابعی از ساحت اقتصادی 

انگاشته می شدند كه حالت زيربنايی و اصالت نداشتند. 
چهارم؛ »ماكياوليسم1/ عمل گرايی2«. اين ايده داللت بر نگرشی دارد كه برای رسيدن 
به اغراض و اهداف، هر ابزار و وسيله ای را روا می شمارد و به اين ترتيب، قائان به اين ايده، 
پروايی از كنار نهادن ارزش ها با اين توجيه كه اقتضائات و ش��رايط بيرونی را بايد درك 
كرد و با آنها هم رنگ شد، ندارند. به بيان ديگر، واقعيت ها را بايد اصيل و عينی دانست و 
ارزش ها را فرعی و ذهنی. در اين حال، هر آنجا كه ميان اين دو تعارض و تزاحمی افتد، 
اين ارزش ها هستند كه بايد به نفع واقعيت ها، صحنه را ترك كنند و تا اطاع ثانوی در 
حاشيه قرار بگيرند. بی ثباتی و سياليت ها و رنگ پذيری های مكرر تكنوكرات های دولت 

سازندگی، از اين خاستگاه نظری برمی خيزد و در بستر آن، معنادار و فهم پذير است. 
پنجم؛ »تكنوكراتيس��م/3 مديريت علمی«. مديران دولت س��ازندگی، اغلب از ميان 
نيروهای تكنوكرات انتخاب شدند و به اين ترتيب، دولت سازندگی به دولت تكنوكرات ها 

1. Machiavellism
2. Pragmatism
3. Technocratism
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تبديل شد. توجيه هاشمی رفس��نجانی اين بود كه گام برداشتن در مسير توسعه بدون 
استفاده از نيروهای واجد بضاعت و توانايی مديريت پروژه توسعه ممكن نيست و از اين 
رو بايد كاردانی و كارآمدی اين نيروهای متخصص را- كه البته سنخيتی با ارزش های 

انقاب اسامی نداشتند- به خدمت گرفت.
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رهبری امام خمينی)ره( و انقالب اسالمی؛ ویژگی های رهبری 
امام خمينی)ره( در فرآیند انقالب اسالمی 

سيد محمدجواد قربی1
چکيده

وقوع انقاب اس��امی ايران در س��ال 1357 در ميان انقاب های بی روح و سكوالر، 
به مثابه يك انفجار نور بود كه ش��عاع معنويت آن به س��اير قاره ها رسوخ كرد. آنچه در 
اين ميان حائز اهميت است نقش بس��يار مؤثر و كاربردی حضرت امام خمينی)ره( به 
عنوان يك رهبر دينی و مذهبی در فرآيند انقاب اس��امی ايران است كه توانست اين 
كشتی متاطم را به ساحل نجات رهنمون سازد. ايش��ان توانستند قشرها و گروه های 
مختلف مذهبی و غي��ر مذهبی را مديريت كنن��د و در مقابل آس��يب ها و چالش های 
داخلی و تهديدات خارجی، انقاب اسامی را واكس��ينه كنند؛ به گونه ای كه خيلی از 
نظريه پردازان و استراتژيست ها به الگوگيری از روش امام راحل و دستاورد ايشان يعنی 
انقاب اس��امی پرداختند. امام خمينی)ره( در فرآيند انقاب، ضمن مديريت قلوب و 
بسيج همگانی توانس��تند با توجه به ويژگی های منحصر به فرد خويش، تمامی منابع و 
سرمايه های اجتماعی و انس��انی را هدايت و راهبری كنند؛ طوری كه به مثابه يك الگو 

1 .كارشناس ارشد انديشه سياسی اسام 
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و اس��وه برای آيندگان قرار گرفتند. رهبری امام خمين��ی)ره( را می توان در دوره های 
متفاوت تقس��يم بندی نمود كه در آنها، امام)ره( از الگوهای مديريت سياسی متنوعی 
بهره می جستند. پژوهش حاضر خواهان اين است با بهره گيری از روش اسنادی- تحليلی 
به بررسی نقش امام خمينی)ره( و رهبری پيامبرگونه ايشان در فرآيند انقاب اسامی 
بپردازد. س��ازماندهی اين پژوهش به اين قرار اس��ت كه بعد از بررس��ی مفهوم رهبری 
در ادبيات سياسی و منظومه انديش��ه سياسی اس��ام، به نقش تاريخ ساز رهبری امام 
خمينی)ره( در فرآيند انقاب اس��امی پرداخته خواهد ش��د و در عين حال دوره های 
رهبری امام خمينی)ره( مورد بررسی قرار می گيرد. در بخش پايانی، بعد از پرداختن به 
مدل رهبری قلوب امام خمينی)ره( و الگوی مديريت سياسی ايشان در فرآيند انقاب 
اس��امی، اصول و ويژگی های رهبری امام در فرآيند انقاب اسامی مورد كنكاش قرار 

می گيرد.
کليدواژه ها: رهبر، رهبری دينی،  مديريت سياسی، امام خمينی)ره(، انقاب اسامی، 

مديريت قلوب.

مقدمه
امام خمينی)ره( انديشه ورزی ذوالفنون بودند كه در ساحت های گوناگون معرفت، به 
تاش فكری و عملی پرداختند و آثار ارجمن��دی در دانش های مختلف از خود به جای 
گذاشتند. نظريه ها و آرای عملی ايش��ان در حوزه فقه، اصول، فلسفه، عرفان، اختاف، 
سياس��ت، تفس��ير و علوم قرآنی، رجال و درايه و مباحث اجتماع��ی از جايگاه وااليی 
برخوردار است و با توجه به نقش رهبری انقاب اسامی و تحول شگرف سياسی در ايران 
و تأسيس نظام جمهوری اسامی در اين كشور، و بازتاب گسترده آن در جهان به طور 
عام و جهان اس��ام به طور خاص و نقش قابل مطالعه ايشان در تحول انديشه ها و آرای 
سياسی و پيدايش دكترين های جديدی كه به گونه ای با عمل و رفتار سياسی مشاراليه 
و نظريات ايش��ان ارتباط پيدا می كند، موجب گشتند انديشه و عمل ايشان مورد توجه 
پژوهش��گران و محققان داخلی و خارجی قرار گيرد.1 يكی از ويژگی های بارز در عمل 
امام خمينی)ره(، رهبری ايشان است. رهبری امام خمينی)ره( در ميان عوامل معنوی 

و فرهنگی تأثيرگذار در دفاع مقدس، از برجسته ترين ها می باشد. 
رمز شكوفايی باورها و ارزش های معنوی در ملت بزرگ ايران و تأثير سترگ اين باورها 

1. محمد سهرابی، استراتژی دفاعی در انديشه امام خمينی)ره(، تهران، عروج،1384، ص1. 
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و ارزش ها در پيروزی های حماس��ه دفاع 
مقدس را بايد در نفحات الهی و س��خنان 
ربانی احياگر فرهنگ اسام ناب محمدی 
در عصر حاضر، حضرت امام خمينی)ره( 
جس��ت وجو ك��رد. ش��خصيت معنوی و 
نافذ حضرت امام با داش��تن ويژگی های 
اخاقی برجس��ته ای كه مجم��وع آنها را 
به ندرت می ت��وان در انس��ان يافت و نيز 
عش��ق و محبت وصف ناپذي��ر رزمندگان 
اسام به ايش��ان كه از باورهای ژرف آنان 
سرچشمه می گرفت، از امام)ره(، رهبری 
بی بديل س��اخته بود كه س��يره نظری و 
عملی ايش��ان در دفاع مق��دس تأثيری 
عمي��ق و انكارناپذير بر ج��ای نهاد. هنر 
بزرگ رهبری حضرت امام)ره( در دوران 

هشت سال دفاع مقدس جلوه گر شد. ايشان با نگرشی معنوی، قوای روحی و معنوی ملت 
را برای آفريدن حماسه پرشكوه و شگفت انگيز دفاع مقدس بسيج كردند و انسان هايی را 
تربيت كردند كه قالب های محدود و تنگ جهان ماديت را در هم شكستند و به فراخنای 

بی انتهای عالم معنويت راه يافتند.1 
به همين علت اس��ت كه امام خمينی)ره( را رهب��ر يك نهضت بزرگ 
اس��امی می دانند كه بزرگ تري��ن نهض��ت دوران معاصر ي��ا يكی از 

نهضت های بزرگ دنيا در چند سده اخير می باشد.2
از اين رو، برای بررسی انديشه امام)ره( نسبت به انقاب اسامی و دفاع مقدس، ضرورتاً 
بايد به شيوه رهبری ايش��ان توجه نماييم. زيرا همين رهبری دينی امام بود كه انقاب 
را به پيروزی رساند، نظام جمهوری را بر اساس اس��ام و ارزش های آن پايه ريزی كرد، 
جنگ را هدايت كرد و در حقيقت با هدايت، رهبری و مواضع روش��ن و صريح خود در 
همه زمينه ها، توانست معجزه ای در قرن اخير بيافريند. رهبری دينی امام)ره(، متأثر از 

1. حسين شيدائيان، رهبری امام خمينی)ره(، قم، مركز تحقيقات اسامی،1380، ص17-18. 
2. سيد محمد خاتمی، »متن سخنرانی در مراسم افتتاحيه كنگره ايدئولوژی، رهبری و فرآيند انقاب اسامی«، 

ايدئولوژی، رهبری و فرآيند انقاب اسامی، تهران، عروج،1382، ص2، ج1. 

رمز شکوفایی باورها و ارزش های معنوی 
در ملت بزرگ ایران و تأثير سترگ این 
باورها و ارزش ها در پيروزی های حماسه 
دفاع مقدس را باید در نفحات الهی و 
سخنان ربانی احياگر فرهنگ اسالم ناب 
محمدی در عصر حاضر، حضرت امام 
خمينی)ره( جست وجو کرد. شخصيت 
معنوی و نافذ حضرت امام با داشتن 
ویژگی های اخالقی برجسته ای که 
مجموع آنها را به ندرت می توان در انسان 
یافت و نيز عشق و محبت وصف ناپذیر 
رزمندگان اسالم به ایشان که از باورهای 
ژرف آنان سرچشمه می گرفت، از 
امام)ره(، رهبری بی بدیل ساخته بود که 
سيره نظری و عملی ایشان در دفاع مقدس 

تأثيری عميق و انکارناپذیر بر جای نهاد
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اسام و قرآن است يعنی ش��يوه ای كه پيامبران الهی داشتند.1 در همين راستا، تحليل 
زير توسط نويس��نده مقاله »زندگی عرفانی و رهبری معنوی امام خمينی)ره(« گويای 

همه چيز است: 
چهارده قرن پس از بعثت نبی مكرم اس��ام، مردی از پرورش يافتگان 
مكتب راس��تين او از مشرق زمين برخاست و با تأس��ی از منش و روش 
صالحان برگزيده خدا، بس��ان جدش حس��ين بن علی)ع( در برابر منكر 
مس��لم دوران و همه طواغيت زمان، س��روگونه قد برافراشت و طومار 
تباه��ی و ظلم را در ه��م پيچيد. ام��ام خمينی)ره(، مانن��د مقتدايش 
حضرت محمدبن عبداهلل)ص(، كنگره های ظلمتكده انزوا و مهجوريت 
دين، ايمان و يكتاپرس��تی در جهان معاصر را به لرزه درآورد و نسيمی 
جان افروغ بر جان های خسته بندگان طالب حق دميد و به اين ترتيب 
انقابی را رهبری كرد كه به تعبير دانشمند سرشناس كانادايی- رابرت 
كالستون- معجزه ايست كه از سوی خداوند حمايت می شود. اين اعجاز 
بزرگ قرن با رهبری امام خمينی)ره( به حقيقت پيوست و اولين پيروزی 

مسلمين بر غرب، از قرن شانزدهم به اين طرف محسوب می شود.2 
با اين تفاسير، ويژگی و اهميت رهبری امام خمينی)ره( بر همگان آشكار می گردد. از 
اين رو، پژوهش حاضر مترصد است با بهره گيری از روش اسنادی كتابخانه ای به بررسی 

ويژگی های رهبری امام خمينی)ره( بپردازد. 

چهارچوب مفهومی 
مفهوم رهبری 

پديده رهبری در علوم سياسی، غالباً ذيل مطالعات فرهنگ و جامعه شناسی سياسی 
بررسی می شود. البته فرهنگ سياس��ی وجهی از دانش سياسی است كه بيشتر امكان 
ميان رش��ته ای مطالعه كردن برخی موضوعات اين دانش را ه��م فراهم می آورد.3 برای 
رهبری تعاريف متعددی بيان ش��ده كه در اغلب آنها، مفهوم نف��وذ وجود دارد. هارولد 

1. موسوی، »ش��يوه رهبری امام خمينی)ره(«، سيری در انديش��ه های دفاعی امام خمينی)ره(، تهران، دفاع، 
1379، ج4،ص30. 

2. س��يد مجيد امامی، »احيای روابط ام��ت و امام، تحليل و بررس��ی مبانی و اصول دينی و نظ��ری رابطه امام 
خمينی)ره( با مردم در انقاب اسامی«، مجموعه مقاالت نخستين همايش ملی بررسی ابعاد رهبری حضرت امام 

خمينی)ره(، تهران، دانشگاه پيام نور، 1388، ج1، ص137. 
3. همان، ص519. 
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كونتز، رهبری را با نفوذ برابر دانس��ته و معتقد است 
كه رهب��ری عبارت اس��ت از: هنر يا فرآين��دی كه با 
نفوذكردن در افراد آنان را به طور داوطلبانه در راستای 
وصول به اهداف گروه به ت��اش وا می دارد. آلن بيرو 
در فرهنگ علوم اجتماعی می نويسد: »رهبری پديده 
تبلور رفتارها، ممارس��ت و پويايی يك گروه را تحت 
تأثير يك رهبر می رس��اند. از اين رو رهبری مستلزم 
برخورداری از ويژگی های طبيعی يك رئيس )اقتدار، 
استعدادهای موجه، محبت و حتی در مواردی برتری 
جسمانی است( می باشد.« ماكس وبر سه نوع رهبری 
را معرفی می كند: رهبری س��نتی كه ناشی از رسم، 

عادت و سنت است؛ نظير نظام های سلطنتی. رهبری عقانی- قانونی كه برمبنای قانونی 
بودن مقرراتی است كه به ش��يوه های عقانی وضع شده است. رهبری كاريزماتيك كه 
ناشی از اعتقاد به ويژگی های استثنايی شخصی است كه دستور می دهد و افراد دستورات 
مافوق را به علت نفوذ ش��خصيت او می پذيرند؛ نظير پيامب��ران و ناجيان. وبر به عنوان 
كاشف فره ايزدی معتقد است چنين رهبرانی اقتدار خود را نه از سنت و نه از عقل گرايی 
می گيرند بلكه بيشتر به رسالت و الهام الهی خود مديون هس��تند.1 اين تعاريفی كه از 
رهبری می شود، عموماً قادر نيستند كه جزئيات روابط عاطفی رهبر و اعضای گروهش را 
به درستی توضيح دهند. همان گونه كه در تعاريف رهبری ماحظه می شود، مهم ترين 
نكته در رهبری، جهت دادن و نفوذ بر پيروان اس��ت. به بيان ديگر، قدر مشترك بيشتر 
تعريف های رهبری، بازتاب اين فرض است كه رهبری، متضمن فرآيند نفوذ اجتماعی 
اس��ت كه به اين صورت كه يك ش��خص، نفوذ عمدی بر ديگر افراد اعمال می كند تا به 
فعاليت ها و روابط درون گروه يا سازمان، س��اختار دهد.2 در نهايت رهبری را نبايد تنها 
فرآيند خاص، برای كسانی كه سطوح باالی سازمان را اشغال می كنند، انگاشت. فرآيند 
رهبری، ابعاد، قالب ها و محتوای متفاوتی را می تواند دارا باشد. يك كارگر هم بايد رهبری 
كند و يك مدير عامل ني��ز بايد رهبری كند و وجوه افتراق آنه��ا در تعداد پيرو، ماهيت 

1. فاطمه ابراهيمی، »ابعاد رهبری معنوی امام خمينی)ره(«، مجموعه مقاالت نخستين همايش ملی بررسی 
ابعاد رهبری حضرت امام خمينی)ره(، همان، ص376. 

2. سعيد خورشيدی، »اصول و رهبری امام خمينی)ره( از ديدگاه مقام معظم رهبری«، مجموعه مقاالت نخستين 
همايش ملی بررسی ابعاد رهبری حضرت امام خمينی)ره(، همان، ج2، ص513. 

امام بود که  رهبری دینی 
انقالب را به پيروزی رساند، 
نظام جمهوری را بر اساس 
آن  ارزش های  و  اسالم 
پایه ریزی کرد، جنگ را هدایت 
کرد و در حقيقت با هدایت، 
رهبری و مواضع روشن و 
صریح خود در همه زمينه ها، 
توانست معجزه ای در قرن اخير 
بيافریند. رهبری دینی امام)ره(، 

متأثر از اسالم و قرآن است
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اهدافی كه می خواهند تحقق بخشند و شرايطی كه درون 
آن قرار دارند اس��ت و اال از جنبه فرآيند، رهبری يكسان 
است.1 در يك جمع بندی كلی، ويژگی های زير به عنوان 

اشتراكات رهبری وجود دارد: 
1. رهبری يك فرآيند است؛ بدين معنا كه در طول زمان 
اتفاق می افتد و در نتيجه ارتباطات و م��راوده يا ارتباط با 
ديگران. به عبارت بهتر، كليد رهب��ری و نفوذ در ديگران 
ارتباطات است. ارتباطات به معنای مهارت های كامی و 
غير كامی و نفوذ از طريق قدرت بيان، قدرت استدالل و 

گوش كردن. 
2. رهبری با تغيير آميخته است؛ بدين معنا كه هم مدير و هم رهبر هر دو مأمور تغيير 
هستند، تغييری كه وضع را از گذش��ته بهتر می كند. منتهی مراتب تغييرات مديريتی 
در چهارچوب قواعد و مقررات سازمان و بر اساس تغيير در ساختار و تكنولوژی به وقوع 
می پيوندد ولی تغييرات ناشی از رهبری در نتيجه تحول و دگرگونی در منابع انسانی و 

تغيير در باورها، ارزش ها و اعتقادات. 
3. رهبری در داخل يك گروه اتفاق می افتد؛ بدين معنا كه تغيير شامل دو نفر بيشتر 

می شود. لذا رهبری در گروه اتفاق می افتد يعنی تأثير و نفوذ بر دو نفر بيشتر. 
4. رهبری هدفمند است؛ بدين معنا كه رهبران هدفمند هستند. منتهی مراتب اينكه 
زمانی رهبری اتفاق می افتد كه هدف رهبران با نياز پيروان بر هم منطبق می ش��وند. بر 
اين اس��اس اجزای رهبری عبارت اس��ت از: »اثری كه يك فرد بر گروهی از افراد برای 

دست يابی به هدف مشترك عمومی می گذارد.«2 
رهبری در منظومه انديشه های اسالمی 

در هر نظام حكومتی، يك فرد ب��ا جايگاه و عنوان مش��خص در رأس هرم قدرت قرار 
می گيرد. اين ش��خص در نظام های س��لطنتی موروثی، پادش��اه و در نظام جمهوری، 
رئيس جمهور و در نظام جمهوری اسامی، رهبر ناميده می شود. با بررسی دقيق قوانين 
اساسی تعداد قابل توجهی از نظام های دموكراتيك غربی، متوجه می شويم برای كسانی 

1. جمال يزدانی، »بررسی انواع پيروان حضرت امام خمينی)ره( و رابطه ايشان با آنها پيش از انقاب اسامی«، 
مجموعه مقاالت نخستين همايش ملی بررسی ابعاد رهبری حضرت امام خمينی)ره(، همان، ص151. 

2. سيد علی اكبر افجه ای، »رهبری يعنی خدمتگذاری«، مجموعه مقاالت نخستين همايش ملی بررسی ابعاد 
رهبری حضرت امام خمينی)ره(، همان، ج1، ص12-13. 

رهبری در فرهنگ شيعی، 
شرایط  زایيده  تنها  نه 
زندگی  مقتضيات  و 
بلکه  نيست  اجتماعی 
یک احتياج اصيل بشری 
است. این اندیشه به مبنای 
عقيدتی اسالم باز می گردد 
زیرا اصل ضرورت رهبری 
جهان بينی  در  باید  را 

اسالمی جست وجو کرد
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كه به باالترين مقام حكومتی يعنی رياست جمهوری دست می يابند، هيچ گونه صفات 
و شرايطی جز كسب آرای عمومی و نظر اكثريت، دارا بودن سن معين، تابعيت و اقامت 
به مدت معينی در خاك كش��ور مورد نظر، در نظر گرفته نشده است و به عبارت ديگر، 
صفات و خصوصياتی حداقلی و بدون توجه به ارزش ه��ای اخاقی، معيارهای دينی و 
حتی كاردانی و مديريت برای عالی ترين مقام حكومتی، مطرح شده است. اين در حالی 
است كه در جمهوری اسامی، صفات و ش��رايط متعالی و حداكثری از لحاظ ارزشی و 
اخاقی، معيارهای دينی و حتی از نظر كاراي��ی و كارآمدی برای رهبری در نظر گرفته 
شده است كه در مقايسه با نظام های دموكراتيك غربی، برتری، حساسيت و هوشمندی 
خارق العاده اين نظام را در انتخاب باالترين مقام حكومتی به اثبات می رساند.1 به همين 
دليل، رهبری در نظام های اس��امی و ارزشی يك عنصر اساس��ی و هدايت كننده برای 
قدرت ملی كش��ور در مقاطع بحرانی و تحوالت سياس��ی و اجتماعی است.2 مديريت و 

رهبری در نظام توحيدی با آنچه در غرب رايج شده تفاوت دارد: 
در جوامع غير دينی، مدي��ران از دانش و فن مديريت ب��ه عنوان ابزار 
كارآمد برای دس��ت يابی به خواسته های مادی و نفس��انی مانند پول، 
قدرت، شهرت و حتی هويت استفاده می كنند، اما در نظام ارزشی اسام، 
چون هدف اساسی دست يابی به قرب و رضای خداوند است و نه تأمين 
هدف های زودگذر و ميان تهی، انگيزه های رهبران و مديران چيز ديگری 
اس��ت. رهبر در نظام توحيدی، در پی ادای وظيفه و ايفای مس��ئوليت 
می باشد. البته بايد توجه داشت كه رهبران دينی برای رسيدن به اهداف 
مادی نيز تاش می كنند ولی جهت دهی آنان همواره به س��وی قرب و 

رضايت حق تعالی است.3 
دقيق ترين واژگانی كه در فرهنگ اس��امی بر مفهوم رهبر و رهبری منطبق اس��ت، 
واژگان امام و امامت اس��ت. درباره مفهوم امام كه واژه ای عربی است، آمده است: »امام 
يعنی پيشرو و پيش��وای مردم در فضائل.« از اين رو امام كسی اس��ت كه انسان مسير 
زندگی خود را بر اساس زندگی او تعيين می كند. آدمی هرگز از اسوه و الگو بی نياز نيست 
و اگر نمونه ای واقعی نيابد، به نمونه ای بدلی سر می س��پارد. از اين رو حضرت علی)ع( 

1. سيد مسعود اخوان كاظمی، »جايگاه و نقش رهبری در قانون اساسی جمهوری اسامی ايران در مقايسه آن 
با قوانين اساسی دموكراسی های غربی«، مطالعات انقاب اسامی، س1، ش1، تابستان1384، ص156-157.

2. محمدعلی برزنونی، »بصيرت در واليت پذيری«، مطالعات سياسی روز، س9، ش35، بهار 1389، ص116. 
3. فاطمه ابراهيمی، همان، ص377.
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می فرمايد: »و إنَّ لُِكلِّ مأموٍم اماماً يقتدی بِِه و يَسَتِضُی بُِنور ِعلِمِه«؛1 هر پيروی را امامی 
است كه الگوی خويش می شناسد و از فروغ دانشش روشنی می يابد. 

رهبری انبيای الهی از ديدگاه قرآن كريم، هم مس��ائل سياسی و اجتماعی و هم امور 
معنوی بشر را شامل می شود. شهيد مطهری در اين باره می گويد: 

آنچه قرآن تحت عنوان رهبری از آن ياد می كن��د، مافوق رهبری ای 
است كه بش��ريت می شناسد. رهبری ای كه بش��ر می شناسد، از حدود 
رهبری در مسائل اجتماعی تجاوز نمی كند، ولی منظور قرآن از رهبری 
عاوه بر رهبری اجتماعی، رهبری معنوی يعنی رهبری به س��وی خدا 
است و آن، خود حساب دقيق و حساسی دارد و از رهبری های اجتماعی 

بسی دقيق تر است.2
رهبری در فرهنگ شيعی، نه تنها زاييده شرايط و مقتضيات زندگی اجتماعی نيست 
بلكه يك احتياج اصيل بشری است. اين انديش��ه به مبنای عقيدتی اسام باز می گردد 
زيرا اصل ضرورت رهبری را بايد در جهان بينی اسامی جست وجو كرد. موضوع رهبری 
مسلمانان پس از رحلت پيامبر اسام، نخستين و مهم ترين مسئله ای بود كه مورد بحث 
قرار گرفت و اكنون نيز ادامه دارد. متكلمان ش��يعی لزوم وجود امام معصوم را در ميان 
مسلمانان، به ويژه پس از عصر رسالت پيامبر، از راه های گوناگون ثابت كرده اند. امامت 
در مكتب شيعی به عنوان يك اصل اعتقادی مطرح اس��ت و اين منصب الهی، هم شأن 
نبوت و نوعی واليت الهی اس��ت كه خداوند متعال به ش��خص امام می بخشد. بنابراين 
رهبری از ديدگاه تش��يع، اعمال واليت خداوند در زمين اس��ت و رهبر برای هدايت و 
رهبری حتماً بايد از طرف خداوند متعال، بی واس��طه يا با واسطه، اذن داشته باشد.3 به 
همين دليل اس��ت كه امام خمينی)ره( معتقد هس��تند كه اصل رهبری و واليت فقيه 
توسط خداوند تبارك و تعالی درست شده اس��ت و نقش هدايت و راهنمايی را برعهده 
دارد.4 پست رهبری دينی در انديشه سياسی شيعه به عنوان ولی فقيه شناخته می شود. 
از محكمات انديش��ه و مكتب و خط امام خمينی)ره(، اصل واليت فقيه است. برجسته 
شدن آموزه واليت فقيه در دوره معاصر، ريشه در مجاهدت های حضرت امام)ره( دارد و 

1. نهج الباغه، ترجمه محمد دشتی، تهران، آدينه سبز، 1388، نامه 45، ص343.
2. رك: مرتضی مطهری، مجموعه آثار شهيد مطهری، تهران، صدرا، 1372، ج3، ص319.

3. حسين شيدائيان، همان، ص19-27.
4. محمدرضا طالش��يان احمدی، تحول مفهوم حاكم جائر در فقه سياسی ش��يعه، تهران، مركز اسناد انقاب 

اسامی، 1388، ص325.
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ايشان واليت فقيه را به عنوان نظام سياسی 
مطلوب و الگوی مديريت جامعه اسامی بر 
اس��اس نظام واليت ش��يعی در عصر غيبت 
در سراس��ر آثار و نوش��ته ها مطرح كردند. 
نقش محوری واليت فقيه تشكيل حكومت 
اسامی، تربيت جامعه اسامی، پياده كردن 
ارزش های بنيادينی چون عدالت، توجه به 
مصالح امت و انقاب و اداره كشور و نيز وضع 
و اجرای قوانين و مقررات اسامی در جامعه 
می باشد.1 با وجود اين، نقش واليت فقيه در 
حكومت اس��امی اين چني��ن قابل توضيح 

است: 
در نظام حكومتی اس��ام 
هم��ه چي��ز ب��ه رأس هرم 
باز می گ��ردد. مش��روعيت 
رئيس جمهور به نصب حاكم 
اسامی است. امتياز حاكم 
اس��امی ك��ه در رأس هرم 

جامعه قرار دارد در آن است كه نزديك ترين و ش��بيه ترين فرد به امام 
معصوم)ع( در سه بعد علم، تقوی و مديريت است و همه افراد آن جامعه 
اعم از فقيه و غير فقيه و قاضی و غير قاضی، بايد مطيع او باشند، گويا امام 
معصوم در رأس حكومت است. البته ميان معصوم و ولی فقيه تفاوت های 
بسياری است. در فقه اسامی اگر فقيهی در موضوعی قضاوت كرد، فقيه 
ديگر حق نقض آن قضاوت را ندارد. در حقيقت قضاوت يكی از شئونات 
حكومت است و بيانگر آن اس��ت كه اگر حاكم اسامی در موردی حكم 

صادر كرد، هيچ كس حق ندارد آن را نقض كند.2 
رويكرد امام خمينی)ره( به مس��ئله رهبری، رويكردی ابزاری است و زمانی ارزشمند 

1. رمضان شعبانی سارويی، »مدل سازی خط امام«، مطالعات سياسی روز، س9، ش35، بهار1389، ص64. 
2. علی نجات بخشی اصفهانی و سجاد س��ميع پور، »ابعاد رهبری حضرت امام خمينی)ره(«، مجموعه مقاالت 

نخستين همايش ملی بررسی ابعاد رهبری حضرت امام خمينی)ره(، همان، ص93-94.

یکی از روش های اثربخش در رهبری 
امام خمينی)ره(، تسخير قلوب مردم 
بود. مدیریت قلوب توسط امام راحل 
بر مبنای شاخص های خدامحوری، 
داشتن انگيزه های الهی، مردم گرایی 
و تکليف گرایی استوار بود. تالزم این 
عناصر، شيوه نوینی را در مدیریت 
ارایه داده است که اثربخشی آن 
در روش حکومت بر قلوب تأثير 
بسزایی دارد. امام بر این باور هستند 
که سالمت مدیریت یک نظام، با 
تفاهم ملت و دولت تحقق می یابد و 
علت شکست دولت هایی که روش 
مدیرانشان بر سبک آمرانه مبتنی است، 
عدم تفاهم با ملت است؛ از این رو، 
یکی از شاخص های اصلی در ثبات 
سياسی، رضایت مردم از حکومت و 

مدیریت جامعه تلقی شده است
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است كه هدفی واالتر يعنی خدمت رسانی را تعقيب كرده و در صدد تحقق آن هدف باشد. 
امام خمينی)ره( در اين باب می فرمايند: 

رهبر و رهبری در اديان الهی چيزی نيس��ت كه خ��ود به خود ارزش 
داشته باشد... اساساً انبيا خدا مبعوث شدند برای خدمت به بندگان خدا، 
خدمت های معنوی و ارشادی و اخراج بشر از ظلمات به نور و خدمت به 

مظلومان و ستمديدگان و اقامه عدل، عدل فردی و اجتماعی.1 
امام خمينی)ره( برای رهبری چهار مفهوم اساسی بيان كرده اند كه به قرار زير است: 
رهبری يعن��ی خدمت و رهبر يعنی خ��ادم، رهبری يعنی برادری و رهب��ر يعنی برادر، 
رهبری يعنی ايثارگری و رهبری يعنی ايثارگر، رهب��ری يعنی بصيرت و رهبری يعنی 

بصير و هوشمند.2 

نقش تاریخ ساز رهبری امام خمينی)ره( در انقالب اسالمی 
پويندگی و بالندگی انقاب اسامی از نقش تاريخ س��از و تحول آفرين ايدئولوگ اين 
انقاب حكايت دارد. درك نقش عميق و سرنوشت س��از اين ايدئول��وگ از بعد رهبری 
سياسی برای فروپاشی نظم سياسی رژيم گذشته، در موقعيت تاريخی خاصی كه دين 
و ارزش های دينی در جهان فقط در گوشه معابد، مساجد، كليساها و كنيسه ها، آن هم 

زنگارزده متجلی بود حائز اهميت خاص است. هانا آرنت در اين زمينه می گويد: 
شيعه بودن انقاب و نيز رهبری آيت اهلل خمينی توانست حداكثر مردم 
را نسبت به تعداد كمی از شعارهای عمومی همچون استقال، آزادی و 

جمهوری اسامی متفق الرأی نمايد.3
مديريت و رهبری انقاب اس��امی تا پيروزی، مقابله مستقيم با قدرت سخت افزاری 
رژيم گذشته نكرد؛ بلكه آنچنان مبارزه و مقابله نرم افزاری محكمی با ابزارهای سياسی 
نمود كه توانست به نحو جدی، تمامی قدرت نظامی و سخت افزاری رژيم را فلج كند تا 
جايی كه ارتش ايران نيز همچون كشورهای پيشرفته خود را از صحنه سياست دور نگه 
داش��ت و يا حتی به حمايت از رهبری انقاب و ملت ايران اقدام نمادين نمود. رهبری 

1. صحيفه امام، ج18، ص6. 
2.حسن س��عدآبادی، »نگرش��ی بر تعامات رهبر و پيرو در مكتب امام خمينی)ره(، مقايسه تطبيقی با سبك 
رهبری كاريزماتيك«، مجموعه مقاالت نخس��تين همايش ملی بررس��ی ابعاد رهبری حضرت امام خمينی)ره(، 

همان، ج2، ص366-367.
3. رك: حميد عنايت، »انقاب اسامی در ايران 1979«، ترجمه  مينا منتظرلطف، فرهنگ و توسعه، س1، ش3، 

بهمن و اسفند 1371، ص10. 
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امام، هنجارهای رژيم گذش��ته را به ناهنجار تبديل 
نموده و نزديكی مردم و نخبگان ملت را به هنجارهای 
رژيم، مس��اوی با حمايت از ظلم و ستم كرد. رهبری 
امام تا جايی نفوذ كرد كه موقعيت جغرافيايی خاص 
ايران، پيشينه تاريخی و سياسی ايران و حتی وجود 
قوميت های ايرانی متعدد با س��ابقه ذهن��ی )تفرقه 
بيان��داز و حكومت كن( نيز كارس��از نش��د. رهبری 
صحيح ام��ام خمينی)ره( ب��ه نوبه خود س��ازگاری 
فعاليت ه��ای درون انقاب را با كارك��رد ملت ايران، 

همچنين ابزارهای مادی نزد ملت، نيازهای آحاد ملت و محيط جهانی را با خود به همراه 
داشت. ماهيت حركت مردم و شكل اجرايی انقاب اسامی متأثر از نظام ارزشی حاكم 
بر آن نقش گرفته و اين نقش توسط امام خمينی)ره( به خوبی ترسيم شده است. در اين 

رابطه آمده است: 
شيوه رهبری امام خمينی)ره( تابعی از ارزش های حاكم بر بافت اين 
انقاب بوده و البته چگونگی ماهيت عناصر تش��كيل دهنده ملت ايران 
خود نوعی خاص از نظام ارزشی را اقتضا می كرده كه اين اقتضا به خوبی 
توسط امام  خمينی)ره( شناس��ايی و به صورت كامل و جامع در عناصر 

رهبری امام از آن بهره گرفته شده است.1 
در جريان انقاب اسامی 57-1356 تنها ش��خصی كه دارای خصوصيات يك رهبر 
انقابی و ايده آل )شهامت، رفتار مبارزه جويانه و غيره( و مورد قبول اكثريت مردم بود، 
امام خمينی)ره( بودند كه با شهامتی بی نظير از سال ها پيش از انقاب به صورت آشكار، 
در بياناتی كوبنده به مبارزه پرداخته و بعدها به رغم كهولت سن، رفتاری مبارزه جويانه 
و پرانرژی داشتند. لذا در حد بااليی منطبق با ارزش های آن زمان اكثريت مردم بودند. 
عاوه بر آن، ايشان پيش از اين، نقش بسيار مهم رهبر مذهبی را دارا بودند و تعداد بسيار 
زيادی پيروان از جان گذش��ته در نهاد مذهب، مردم و باالخص بازاريان با ايشان همراه 

بودند.2 
بدين ترتيب اكثريت قاطع مردم از امام خمينی)ره( به عنوان رهبر انقاب پيروی كرده 

1. محمدعلی مهدوی ظفرقندی، عناصر رهبری سياسی امام خمينی)ره(، تهران، اميركبير، 1385، ص10-16.
2. محمدعلی مهدوی ظفرقندی، همان، ص22-23.

امام خميني)ره(: حکومت بر 
قلوب، یک حکومت شيرین 
است به خالف حکومت بر 
ابدان که قلوب با آنها نباشد... 
شما کوشش کنيد و به دوستان 
خود بگویيد که قلوب مردم را 
به دست بياورند، همان طوری 
که در صدر اسالم، قلوب مردم 

متوجه حکومت بوده است
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و نقش رهبری ايشان جنبه هنجاری پيدا كرده 
بود و به عنوان هنجار گس��ترش می يافت. بدين 
معنی كه اگر كسی قلباً راغب به پيروی از ايشان 
نبود، با وجود اين جرئت پي��دا نمی كرد پيروی 
نكند.1 به هر حال ب��رای درك بهتر رهبری امام 
خمينی)ره( در روند انقاب بايد به شاخص های 

ديگری نيز توجه شود. 

نقش های رهبری امام خمينی)ره( 
با مروری گذرا بر س��ير مبارزات و حركت های انقاب اسامی و همچنين نوشته های 
محققين، رهبری امام خمينی)ره( در انقاب را می توان در سه نقش مورد مشاهده قرار 

داد: 
امام خمينی)ره( به مثابه يك رهبری با خصال ويژه 

با توجه به مطالعاتی كه تاكنون در زمينه انقاب اسامی به عمل آمده است بسياری از 
انديشمندان بر نقش برجسته امام در پيروزی انقاب تأكيد داشته اند و ترديدی نيست 
كه امام دارای بارزترين ويژگی های باطنی)فردی( و اجتماعی بودند و عشق و عاقه ای 
كه مردم به ايشان داشتند به راحتی از ش��يفتگی توده های مردم نسبت به ايشان قابل 
مشاهده است. با تأمل بيشتر متوجه می شويم كه رابطه امام و مردم قبل از آن كه رابطه ای 
بر مبنای سلطه و قدرت كاريزمايی باشد رابطه ای بر اساس منطق و عقل گرايی بوده است. 
در طول دوران رهبری امام، هيچ دستوری از طرف ايشان صادر نشد مگر مقدمات الزم 
برای آمادگی ذهنی مردم فراهم شده و داليل اتخاذ آن تصميم به صراحت و با بيانی گويا 
برای مردم شرح داده شده باشد. الزم به ذكر است كه اين در شرايطی بود كه با عشق و 
عاقه وافری كه مردم به ايشان داشتند هر دس��توری كه می فرمودند برای آنان حجت 

بود. بنابراين می توان نتيجه گرفت: 
علی رغم وجود همه ويژگی های يك رهبری با خصال ويژه در حضرت 
امام و با وجود عاقه وافر توده های مردم به ايش��ان، ام��ام اين اقتدار را 
وسيله استيا و سلطه خود بر مردم يا پيروزی و تقليد كوركورانه آنها از 

1. همان، ص23. 

امام همواره از تصميم گيری به 
عنوان حق یاد می کردند و حضور 
خود و دیگران را در مقدرات و 
تصميم گيری های سياسی جامعه، 
تکليف دینی و سياسی تلقی و عدم 
اهتمام به امور کشور اسالمی و 
مسلمين را به منزله گناه و نافرمانی 

تعریف می کردند
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خود قرار نمی دادند.1 
امام به مثابه مرجع تقليد 

در بررسی زندگی سياسی حضرت امام)ره( 
و دوران بيست و پنج س��اله رهبری انقاب 
اس��امی ماحظ��ه می گ��ردد كه ب��ه رغم 
برخورداری ايش��ان از موقعي��ت مرجعيت 
و اينكه هر فتواي��ی را كه ص��ادر می كردند 
بی چون و چرا توسط مقلدين ايشان اطاعت 
می شد و ايش��ان در تمامی دوران مبارزات و 
رهبری انقاب، تنها در موارد بسيار معدودی 
از چنين موقعيت و اختياراتی استفاده كردند 

به اين ترتيب می ت��وان نتيجه گرفت با آن ك��ه امام از اختي��ارات فوق العاده مرجعيت 
برخوردار بودند مع هذا از اين توان برای پيشبرد اهداف رهبری انقاب استفاده نكرده، 
بلكه آنچه مردم را به حضور در صحنه تشويق می كرد، نوعی ديگر از رابطه بين رهبری 
مردم كه كمتر به آن توجه شده است بود و نوعی رابطه صرفاً عاشقانه و تعبدی كوركورانه 

نبود. 
امام به مثابه مرشد و آگاهی دهنده 

با مطالعه در زندگی امام و رابطه او با مردم در دوران ه��ای قبل و بعد از انقاب به اين 
نكته مهم برمی خوريم كه امام در بيش��تر مواقع نه فقط به عنوان يك رهبر كاريزما و نه 
تنها به عنوان يك مرجع تقليد بلكه به عنوان يك معلم و مرشد نيز عمل می كرده است.2 
بنابراين امام)ره( با درايت و بينش عميق و كاربردی خويش مترصد حل مشكات مردم 
و ارايه راهكارهای آگاهی بخش در مقابل آسيب ها و چالش های پيش  رو بودند. ايشان با 
بهره گيری از تعاليم اسامی و سيره ائمه سعی می نمودند تا مسير و مقصد را به توده های 

مردم نشان دهند و در عين حال آگاهی های الزم را به آنها بدهند. 
دوران رهبری امام خمينی)ره(

رهبری امام خمينی)ره( را به دوره های متفاوت می توان تقسيم كرد. اين چهار دوره 
به شرح زير هستند: 

1. علی اكبر احمدی و حسن عباس زاده، »بررسی و تبيين حكمرانی خوب از ديدگاه امام خمينی)ره(«، مجموعه 
مقاالت نخستين همايش ملی بررسی ابعاد رهبری حضرت امام خمينی)ره(، همان، ج1، ص300-301. 

2. همان، ص301-302.

الگوی سازماندهی امام مبتنی بر نظارت 
والیی است که دارای مرکز و پيرامونی 
است. ساختاری با محوریت والیت 
فقيه و متشکل از نهادهای انقالب، 
قوای رسمی و سه گانه، نمایندگان 
ولی فقيه در نهادها، استان ها و مناسک 
دینی است که استخوان بندی و شاکله 
سازماندهی در اصول محور والیت را 
با در نظر گرفتن شاخصه های اسالم، 
برادری، سلسله مراتب نوگرایی در 

تشکيالت، تشکيل می دهد
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دوره اول. ظهور امام خمينی)ره( به عنوان رهبر 
سياسی- مذهبی و كسب مقبوليت سريع ايشان 
از طرف توده ها. اين دوره ب��ا اعاميه مخالفت با 
قانون انجمن های ايالتی و واليتی آغاز شد و اوج 
شكوفايی آن در س��خنرانی معروف ايشان در روز 
عاشورای ماه محرم و دستگيری و قيام 15خرداد 
بود و با تبعيد ايشان به تركيه كه به دنبال مخالفت 
شديد كاپيتوالسيون تحميلی امريكايی ها صورت 
گرفت و س��ازش و خيانت بعضی از روحانيون از 

جمله شريعتمداری به پايان رسيد.1 
دوره دوم. رهبری امام امت در اين مرحله يك 
دوره فطرت طوالنی پانزده ساله را می گذراند كه با تبعيد ايشان به تركيه و عزيمت ايشان 
از نجف به پايان می رسد. در اين دوره گرچه گاهی به مقتضای زمان و با توجه به حوادث 
و اتفاقاتی كه در ايران رخ می داده، با انتش��ار اعاميه ها و انجام س��خنرانی ها نه تنها به 
مخالفت و مبارزه با رژيم ادامه دادند بلكه ارتباط معنوی خود را با مردم حفظ كرده و آنها 
را در اين دوره ارشاد می كردند؛ لكن كار اصلی و مهمی كه امام در اين دوره انجام دادند 
اين بود كه به عنوان ايدئولوگ انقاب با آغاز يك س��ری دروس حوزوی كه به حكومت 
اسامی يا واليت فقيه مشهور است طرح اصلی حكومت بعد از انقاب را ريخته و برای 
كسانی كه تا آن زمان برايشان حكومت اسامی نامفهوم و در ابهام بود، روشن كردند كه 

درصدد چه نوع جامعه و حكومتی باشند.2 به عبارتی ديگر می توان مدعی شد: 
امام طرح مبعث حكومت اسامی را در اولين كتاب خود، كشف اسرار 
انجام دادند و بعد در س��ال 1348 در قالب سلسله درس هايی در نجف 
به اين موضوع پرداختند كه در كتاب واليت فقيه يا حكومت اس��امی 

جمع آوری شده است.3 
دوره سوم. رهبری امام در اين دوره، از زمانی آغاز شد كه اولين جرقه های انقاب در 
دی ماه 1356 در قم موجب شعله ور ش��دن آتش زير خاكستر گرديده و ديری نگذشت 

1. فاطمه ابراهيمی، همان، ص383.
2. همان.

3. محمد پزشكی و ديگران، انقاب اسامی و چرايی و چگونگی رخداد آن، قم، دفتر نشر معارف اسامی، 1383، 
ص131-132.

الگوی نظارت و کنترل امام پس 
از تبيين بایدها )تحقق جمهوری 
اسالمی و استقالل و آزادی( و 
تبيين شاخص ها )قانون اسالم، 
مردم  رضایت  اساسی،  قانون 
تا منافع مصالح جامعه( و توجه 
به ضرورت الگوسازی جدید از 
حکومت اسالمی بر اساس سيره 
عملی نبوی و علوی، با خودکنترلی 
به عنوان اساس الگوی نظارت و 

کنترل اسالمی آغاز می شود
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كه هستی سيستم سياسی حاكم بر ايران را سوزاند و برای هميشه بر نظام شاهنشاهی، 
خط بطان كشيد. در اين دوره امام با تشخيص موقعيت و با بيداری مردم درنگ را جايز 
ندانسته و با هر چه بيشتر برافراشته ساختن پرچم رهبری انقاب- كه بر دوش داشتند- 
پيش تاختند و بدون سازش با رژيم و با درك صحيح از خواسته، اراده و توان مردم- كه 
با شور و احساسات در صحنه تظاهرات و درگيری با مأموران دولتی حضور داشتند- عزم 
قاطع خود را در ادامه مبارزه بی امان تا س��رنگونی رژيم شاه اعام و دنبال كردند. شيوه 

رهبری امام)ره( در اين دوره به سه شكل بود: 
و بدين وسيله از هر نوع سوءاستفاده از موقعيت ايشان و دستاوردهای انقاب جلوگيری · از رخنه كسانی كه سعی در نزديك شدن به مقام رهبری داشتند جلوگيری كردند 

نمودند. 
آمده بود امام از اين موقعيت برای رس��اندن پيام به گوش مردم جهان حداكثر استفاده · با موقعيت مناسبی كه در پاريس از نظر دسترسی به رسانه های گروهی دنيا به دست ·  برخورد قاطع ايشان با مسائل و عدم سازش در راه تحقق اهداف مبارزه. 

را نمود. 
اوج دوره سوم رهبری امام خمينی)ره( زمانی بود كه با خروج شاه از ايران و بازگشت 
ظفرمندانه امام به آغوش مردم ضربان نبض و تپش قلب انقاب به ش��دت رو به فزونی 
گرفت و روز 21بهمن كه امام دستور استنكاف از رعايت حكومت نظامی را صادر كرد، 

آخرين ساعات عمر رژيم شاه بود.1 
دوره چهارم: دوره س�ازندگی؛ اين دوره كه حساس ترين و مشكل ترين دوره رهبری 
انقاب اسامی بود، رهبر انقاب به عنوان رهبر اجتماعی و رئيس حكومت می بايست 
كشتی هيجان زده انقاب را به ساحل آرامش و سكون هدايت می كرد. در حالی  كه قدرت 
سياسی و نظام طاغوتی سقوط كرده و ميليون ها انسان كه در بند اسارت رژيم وابسته به 
بيگانه بودند از بند آزاد شده و امكان هر نوع هرج و مرج و خارج شدن حركت از كنترل 
رهبری وجود داشت، رهبری انقاب می بايست با قدرت و توانايی فوق العاده ضمن كنترل 
هيجان و احساس��ات توده های مردم و جلوگيری از هرج و مرج، همچون معماری توانا 
ساختمان جديد حكومت اس��امی را كه طرح و ايده آن را قبًا داده است بر ويرانه های 
حكومت ساقط شده بنا می نمود. در اين دوره بود كه هر گونه غفلت و بی دقتی می توانست 
موجبات سوءاستفاده از آزادی های داده شده، رخوت و انحراف در مسير اصلی ايجاد كند. 

1. رك: منوچهر محمدی، تحليلی بر انقاب اسامی، تهران، اميركبير،1376.
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ايشان در طول مدت متجاوز از ده سال پس از پيروزی انقاب و تا زمان رحلت جانگداز 
خود، با رهبری های داهيانه و اعجازگونه خود نه تنها نظام نوپای اسامی ايران را از انواع 
توطئه ها، انحرافات و مخاطرات محافظت كرد، بلكه با حل بسياری از معضات پيچيده 
ايدئولوژيك و فقهی كه خود می توانست نظام را به بن بست بكشاند، موجبات تثبيت نظام 

و تداوم انقاب را پس از خود نيز فراهم ساخت.1 

رهبری امام خمينی)ره( و مدل مدیریت بر قلوب 
يكی از روش های اثربخ��ش در رهبری امام خمينی)ره(، تس��خير قل��وب مردم بود. 
مديريت قلوب توسط امام راحل بر مبنای شاخص های خدامحوری، داشتن انگيزه های 
الهی، مردم گرايی و تكليف گرايی استوار بود. تازم اين عناصر، شيوه نوينی را در مديريت 
ارايه داده است كه اثربخشی آن در روش حكومت بر قلوب تأثير بسزايی دارد. امام بر اين 
باور هستند كه س��امت مديريت يك نظام، با تفاهم ملت و دولت تحقق می يابد و علت 
شكست دولت هايی كه روش مديرانشان بر سبك آمرانه مبتنی است، عدم تفاهم با ملت 
است؛ از اين رو، يكی از ش��اخص های اصلی در ثبات سياسی، رضايت مردم از حكومت 
و مديريت جامعه تلقی ش��ده اس��ت. امام جدايی حكومت و مديريت را از ملت، موجب 
از بين رفتن رضايت عامه مردم می دانند و برخورد آمران��ه را دليل اين جدايی ارزيابی 
می كنند.2 با اين تفاس��ير، مدل رهبری امام خمينی)ره( مدلی منحصر به فرد و مبتنی 
بر پيش فرض های دينی بوده است و يك روش مطلوب در رهبری را معرفی می كند كه 
مديريت بر قلوب ناميده می ش��ود. امام راحل اين روش از رهبری را حكومتی ش��يرين 

تلقی كرده و می فرمايد: 
حكومت بر قلوب، يك حكومت شيرين است به خاف حكومت بر ابدان 
كه قلوب با آنها نباشد... شما كوشش كنيد و به دوستان خود بگوييد كه 
قلوب مردم را به دس��ت بياورند، همان طوری كه در صدر اسام، قلوب 

مردم متوجه حكومت بوده است.3 
در اين مدل، رهبر بايد بتواند قلوب پيروان را تس��خير كرده و آنان را برای رسيدن به 
اهداف بس��يج نمايد. الزمه مديريت بر قلوب، پذيرفتن حكومت الهی بر خويشتن است 
و الزمه اين پذيرش، اصاح رابطه خود با خدا اس��ت. در مدل مديريت بر قلوب، عوامل 

1. فاطمه ابراهيمی، همان، ص383-384. 
2. عباس شفيعی، استراتژی رهبری امام خمينی)ره(، تهران، عروج،1384، ص89 .

3. صحيفه امام، ج14، ص179. 
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مختلفی مورد توجه قرار می گيرد: رابطه با خالق 
هس��تی و رابطه با مخلوق در هس��تی. نكته مهم 
اينكه الزم اس��ت رهبر هنگام توجه ب��ه مردم، از 
منظر اله��ی به آنها بنگ��رد نه منافع ش��خصی يا 
س��ازمانی. لذا عوامل الهی جنبه علتی پيدا كرده 
و در صورت ع��دم رعايت اين جنب��ه، مدل دچار 
نقص ش��ده و مديريت بر قلوب اتف��اق نمی افتد. 
در اين مدل، مردم يك��ی از اركان مهم مديريت و 
حكومت بوده و اساساً انقاب و حكومت دينی در 
پرتو حمايت های مردمی تحقق پيدا كرده است. 
از اين رو مديران و رهبران الزم است نوع نگاهشان 
به مردم، نگاه حاكم و رعيت نباش��د، بلكه الگوی 

روابط با رهبران الگوی هرم معكوس است. ملت و مردم در اين مدل دارای ويژگی های 
زير هستند: ايمان و تحول درونی، اسام خواهی، بيداری و رشد دينی و سياسی، الگوی 
ملل مس��تضعف جهان.1 به طور كلی، عوامل مهم در مدل مديريت بر قلوب مشتمل بر 

موارد زير است: انگيزه الهی، تكليف مداری و مردم داری.
انگيزه الهی در يك طرف طي��ف و در جايگاه واالتر و برتر آن از نظر سلس��له مراتب و 
مردم داری در طرف ديگر طيف و از نظر رتبه پايين تر از آن قرار دارد. عامل تكليف مداری 
به دو عامل فرعی »تكليف در برابر خدا« و »تكليف در برابر مردم« تقس��يم می ش��ود.2 
با توجه به اين موضوع عامل تكليف مداری در اين پيوس��تار رهبری، از نظر رتبه بعد از 
انگيزه الهی و قبل از مردم داری قرار می گيرد. خاطرنشان می شود كه عامل انگيزه الهی 
به انديش��ه و تفكر رهبر، عامل تكليف مداری به نگرش رهبر و مردم داری به رفتار رهبر 
مربوط می شود. از اين رو، عوامل رهبری، بينشی، نگرش��ی و رفتاری اند. از سوی ديگر 
بعضی از عوامل مربوط به شخص رهبر و برخی مربوط به پيروان و مردم می شود. در عين 
حال در همه موارد نبايد از عوامل انگيزه الهی غفلت كرد. با توجه به اين نكته، در مقابل 
كار يا فعاليت يا خدمتی كه برای مردم انجام می گي��رد، انتظار هيچ  گونه جبران وجود 
ندارد. بنابراين، مدير يا رهبر خدماتی كه می رساند هيچ چشم داشتی به جبران از سوی 

1. حسن سعدآبادی، همان، ص368-369.
2. عباس شفيعی،»رابطه مدل مديريت بر قلوب و هرم معكوس در رهبری«، مجموعه مقاالت نخستين همايش 

ملی بررسی ابعاد رهبری حضرت امام خمينی)ره(، همان، ج2، ص434.

خدامحوری  منشأ و مبدأ همه 
اصولی است که رهبران الهی جامعه 
خود را مبتنی بر آن نظام بخشيده 
و به آن مقصد متعالی هدایت 
می کنند. این اصلی است که دیگر 
اصول از آن مشتق گردیده است 
زیرا جامعه ای دینی است که بر 
محور خدا استوار است؛ که سبب 
ایجاد جهان بينی جدیدی است. 
امام)ره( محور و مدار همه امور را 
خدا می دانست و همه اهداف وی 

بر آن متمرکز بود



مقاالت
86

دوره سوم سال سيزدهم شماره 45  پاييز 94

افراد زيرمجموعه نداشته و اجر خود را فقط از خدا طلب می كند.1

رهبری امام خمينی)ره( و الگوی مدیریت سياسی امام خمينی)ره(
هر چند در ظاهر، الگوی مديريتی امام دارای اصولی مش��ابه با ديگر مكاتب مديريتی 
است، ولی اين عناصر تفاوت ماهوی با عناصر الگوهای مديريتی مكاتب رايج غربی دارد 

كه به آنها اشاره می شود:
برنامه ريزی 

امام در برنامه ريزی خود از روش های علمی ای اس��تفاده كرده اس��ت كه به كارآمدی 
و پاس��خگو بودن برنامه كمك كند و منافاتی با اس��ام نداشته باش��د، ولی با توجه به 
جامع نگری و هدف گذاری دين مدارانه و واقع نگری مصلحت جويانه و با نگرش عقانی و 
شهودی به آينده بر اساس سنت های الهی، با تأكيد بر وحدت رويه و مشورت با نخبگان 
و ضرورت بازنگری در برنامه با گذش��ت زم��ان پس از بررس��ی های الزم، به طراحی و 

برنامه ريزی در اداره جامعه اهتمام داشتند. 
تصميم گيری 

امام همواره از تصميم گيری به عنوان حق ياد می كردند و حضور خود و ديگران را در 
مقدرات و تصميم گيری های سياسی جامعه، تكليف دينی و سياسی تلقی و عدم اهتمام 
به امور كشور اسامی و مسلمين را به منزله گناه و نافرمانی تعريف می كردند. استفاده از 
الفاظ تصميم گيری، بارها در پيام ها و نامه ها، سخنرانی ها و مكتوبات امام قابل مشاهده 
اس��ت. الگوی تصميم گيری امام مبتنی بر الگوی تصميم گيری اسامی، تصميم گيری 
الهی- عقانی اس��ت كه طبق نظر نرمن ماير، ارزيابی كارآيی تصميم، ضمن باال بودن 

كيفيت، پذيرش مجريان را به همراه دارد.2 
سازماندهی 

الگوی سازماندهی امام مبتنی بر نظارت واليی است كه دارای مركز و پيرامونی است. 
ساختاری با محوريت واليت فقيه و متشكل از نهادهای انقاب، قوای رسمی و سه گانه، 
نمايندگان ولی فقيه در نهادها، اس��تان ها و مناسك دينی اس��ت كه استخوان بندی و 
شاكله سازماندهی در اصول محور واليت را با در نظر گرفتن شاخصه های اسام، برادری، 
سلسله مراتب نوگرايی در تشكيات، تشكيل می دهد. امام از سازمان های رسمی و غير 

1. همان.
2. اصغر افتخاری و ابوالحسن حسين زاده، »اصول و اركان مديريت سياسی امام خمينی)ره(«، مطالعات انقاب 

اسامی، س8، ش26، پاييز1390، ص33. 
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رس��می، برای اهداف عاليه نظام به نحو احس��ن و 
اكمل اس��تفاده كرد و ارايه دهنده الگوی نوينی از 
س��ازماندهی همگانی در مديريت سياس��ی امروز 

بود.1 
هدايت و رهبری 

اوالً، قدرت نفوذ امام در جامعه و پذيرش رهبری 
ايشان از س��وی مردم و مس��ئوالن، بيش از همه 
مبتنی بر اتكای ايشان به اصول اسام و احكام قرآن 
بود كه به زبان ساده و به دور از هر گونه جمله ها و 
واژه های پيچيده و غامض برای مردم بيان می شد؛ 
در حالی كه هيچ يك از مديران و رهبران سياسی 
معاص��ر دارای چنين اقت��داری نبودن��د. ثانياً، در 

جايگاه نيابت امام زمان)عج(، به عنوان يك رسالت دينی، به بصيرت بخشی آحاد مردم و 
مسئوالن با استفاده از تعليم و تربيت اسامی و توسعه آن، اطاع رسانی سازنده و روشن، 
دميدن روح احساس مسئوليت، خودباوری، كرامت و عزت در امت اسامی می پرداخت 
و از جامعه عقب مانده، نااميد، ناآگاه و جاهل، جامعه ای فرهيخته، بصير، روش��ن بين و 
با انگيزه س��اخت كه نمونه چنين رهبری را كه با آموزه های دينی و انس��انی به چنين 
توفيقی نايل آمده باشد، در جهان معاصر نمی توان يافت. ثالثاً امام با تكيه بر منابع مادی 
و معنوی )منابع معنوی نقش برجس��ته و مؤثرتری دارد( به انگيزش جامعه پرداخت و 
نقش محوری در حركت انقابی اداره جامعه بعد از پيروزی انقاب ايفا كرد. اين در حالی 
است كه در مكاتب رايج مديريتی، به عوامل مادی بيشتر توجه می شود تا عوامل معنوی 
و در مواردی كه به عوامل معنوی توجه شده، تك بعدی بوده است، نه چندبعدی. رابعاً، 
الگوی ارتباطی امام در جامعه مبتنی بر عوامل معنوی بود كه اعتبار شخصيت فرستنده، 
اعتبار پيام و اثرگذاری كانون ها و كانال های ارتباطی و دريافت پيام به وسيله گيرندگان 
بصير و آگاه و با انگيزه را به روشنی ترسيم می كرد. ويژگی های امام از جمله تيزهوشی، 
جامعيت علمی، تواضع و صداقت، قدرت بيان و بصيرت، ش��خصيتی معتبر و جذاب را 
برای كسانی می ساخت كه با ايشان مرتبط بودند. پر واضح است كه الگوی ارتباطات امام 

1. اصغر افتخاری و ابوالحسن حسين زاده، همان، ص34.

حضرت امام)ره( خواه در دوران 
مبارزه با طاغوت و خواه در 
دوران دفاع مقدس، با شجاعت 
و دليری کم نظيری وارد صحنه 
مبارزه شد. به تعبير یکی از 
عالمان، او ترس را ترساند که 
به دل های اوليای الهی راه نيابد. 
او هرگز نترسيد و نترساند. این 
شجاعت و دالوری، یادآور 
شجاعت های پيامبر اکرم)ص( 
و حضرت علی)ع( در جنگ های 

صدر اسالم بود
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از نظر ماهيت، با الگوهای رايج ارتباطی در مديريت تفاوت اساسی دارد.1
کنترل و نظارت

الگوی نظارت و كنترل امام پس از تبيين بايدها )تحقق جمهوری اسامی و استقال 
و آزادی( و تبيين شاخص ها )قانون اسام، قانون اساسی، رضايت مردم تا منافع مصالح 
جامعه( و توجه به ضرورت الگوس��ازی جديد از حكومت اسامی بر اساس سيره عملی 
نبوی و علوی، ب��ا خودكنترلی به عنوان اس��اس الگوی نظارت و كنترل اس��امی آغاز 
می ش��ود. خودكنترلی مبتنی بر خداحاضری و خداناظری، بازگشت اعمال در قيامت، 
ارزش های واالی انس��انی، وجدان و غيره می باش��د كه تكليف رفتار انسان را مشخص 
می كند و هر كس بهترين ناظر اعمال خويش است و با تحقق اين عامل، ديگر نيازی به 
سيستم های كنترل بيرونی نيست ولی اين آرمان در عالم واقع امكان پذير نيست. از اين 
رو امام توجه به نظارت همگانی با ارشاد )به عنوان يكی از ضروريات دين( را محور بعدی 
نظارت قرار داده و نظارت مستقيم و غير مستقيم، با بهره گيری از منابع اطاعاتی مختلف 

به همراه اقدامات اصاحی در صورت نياز را مورد توجه قرار دادند.2 

اصول)ویژگی های( رهبری امام  خمينی)ره( در انقالب اسالمی
امام خمينی)ره( بنيان گذار جمهوری اسامی ايران، رهبری خود را بر اصول و مبانی 
ناب اسامی پايه گذاری كردند. ايشان پس از فراگيری تعاليم ناب اسامی و كسب تجربه 
از مبارزات مصلحان پيش از خود و توجه به علت موفقيت ها و ناكامی ها و شناخت نقاط 

1. همان.
2 . اصغر افتخاری و ابوالحسن حسين زاده، همان، ص35.

رهبري امام 
خميني )ره( و 
الگوي مديريت 

سياسي

- برنامه ريزي
- تصميم گيري
- سازماندهي

- هدايت و رهبري
- كنترل و نظارت

اصول رهبري 
كارآمد

مبارزه با رژيم 
شاهنشاهي و 

راهبردي انقالب 
اسالمي
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قوت و ضعف آنها، اه��داف و برنامه های خود را بر 
اصولی استوار ساخت كه كمتر كسی می توانست 
آن ويژگی و اص��ول را هماهنگ با ه��م در خود 
جمع كند، در نتيجه به پيروزی شكوهمند ايران 
اس��امی و خصوصاً احيای مجدد اسام در قرن 
حاضر انجاميد. با اين تفاس��ير اصول رهبری امام 

خمينی)ره( به شرح زير می باشد: 
خدامحوری 

اولين ندای جان بخش ام��ام خمينی)ره( ندای 
فطرت و آزادی اس��ت ك��ه آدمی را از ي��وغ غير، 
جدا س��اخته و ب��ه حقيقت رهنمون می س��ازد. 
آزادی خواهانی كه ساليان سال، در قرون متمادی 

آرزوی پاسخ دادن به فطرت پاك خود را داشتند اين حقيقت را از زبان حكيمی شنيده 
و به آن لبيك گفتند تا حماسه حسينی ديگری خلق كنند و از بند شهوت پرستان پليد 
آزاد گردند. خدامحوری  منش��أ و مبدأ همه اصولی است كه رهبران الهی جامعه خود را 
مبتنی بر آن نظام بخش��يده و به آن مقصد متعالی هدايت می كنند. اين اصلی است كه 
ديگر اصول از آن مشتق گرديده است زيرا جامعه ای دينی است كه بر محور خدا استوار 
است؛ كه سبب ايجاد جهان بينی جديدی است. امام)ره( محور و مدار همه امور را خدا 
می دانست و همه اهداف وی بر آن متمركز بود. امام خمينی)ره( در راستای آيه 46 سوره 
مباركه س��با معتقد بودند انجام هر كاری فقط بايد برای خدا باشد، فقط برای خدا قدم 
برداشت، اگر در اين راه، يك جماعت همراهی كنند بهتر و اولی است، وگرنه در صورت 
عدم همراهی مردم نبايد سكوت كرد و بايست در مقابل ظلم و بيدادگری ايستاد. امام)ره( 
قيام برای خداوند را تنها راه اصاح جهان می دانند؛ همچنين ايشان عامل تيره روزی را 
قيام برای منافع شخصی می دانند. امام از ابتدا همه كارها را برای خدا می دانست و برای 
غير او وجود مستقلی قائل نبود، به نام خدا و اتكال او، كارها را شروع و به انجام می رساند. 
رمز موفقيت و پيروزی ايش��ان، رنگ خدايی داش��تن كارهايش بود. امام خمينی)ره( 

همراهی و عدم همراهی با خدا را عامل شكست و پيروزی می دانستند.1 

1. رضا حاجيان حسين آبادی،»اصول رهبری امام خمينی)ره(«، مجموعه مقاالت نخستين همايش ملی بررسی 
ابعاد رهبری حضرت امام خمينی)ره(، همان، ج2، ص284-285.

دل آرام و قلب مطمئن حضرت 
امام)ه( پيامد ایمان محکم و اعتقاد 
راسخ به دریای بيکران الطاف 
الهی بود. طمأنينه ای که حوادث 
ناگوار و کمرشکن قادر به تزلزل 
و در هم شکستن آن نبود. حضرت 
امام)ره( عالم را محضر حق تعالی 
می دید و به الطاف و عنایات الهی 
اعتماد داشت و مصداقی از آیه 
»اال بذکراهلل تطمئن القلوب« بود و 
این عنصر مهم تأثيری شگرف در 
تصميم گيری های ایشان در رهبری 

دفاع مقدس داشت
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شجاعت و دالوری 
از ويژگی های مهم اخاقی برای رهبران و فرماندهان، ش��جاعت و دالوری است. اين 
خصلت نقش حساس��ی را در ترغيب نيروهای رزمی به جنگ و پيروزی بر دشمن ايفا 
می كند. حضرت امام)ره( خواه در دوران مبارزه با طاغوت و خواه در دوران دفاع مقدس، 
با شجاعت و دليری كم نظيری وارد صحنه مبارزه شد. به تعبير يكی از عالمان، او ترس 
را ترس��اند كه به دل های اوليای الهی راه نيابد. او هرگز نترسيد و نترساند. اين شجاعت 
و دالوری، يادآور شجاعت های پيامبر اكرم)ص( و حضرت علی)ع( در جنگ های صدر 
اسام بود.1 هنگامی كه وزير دفاع امريكا علناً تهديد كرده بود كه امريكا در اين جنگ هر 
زمانی كه صاح بداند از دوستان عرب خود پشتيبانی خواهد كرد، حضرت امام)ره( در 
پاسخ به اين گونه تهديدهای نظامی دشمنان فرمودند كه اگر آنها بخواهند تعدی بكنند 

ما تا آخرين نفرمان می ايستيم و در مقابل آنها ايستادگی می كنيم.2 
طمأنينه

دل آرام و قلب مطمئن حضرت امام)ه( پيامد ايمان محكم و اعتقاد راس��خ به دريای 
بيكران الطاف الهی بود. طمأنينه ای كه حوادث ناگوار و كمرشكن قادر به تزلزل و در هم 
شكستن آن نبود. حضرت امام)ره( عالم را محضر حق تعالی می ديد و به الطاف و عنايات 
الهی اعتماد داشت و مصداقی از آيه »اال بذكراهلل تطمئن القلوب« بود و اين عنصر مهم 
تأثيری شگرف در تصميم گيری های ايشان در رهبری دفاع مقدس داشت. واكنش ساده 
و آرام امام)ره( در برابر هجوم سراسری دشمن به كشور ايران بارزترين نمونه اين طمأنينه 
بود كه فرمودند يك دزدی آمده يك سنگی انداخته و فرار كرده، فرماندهان و طراحان 
عمليات های جنگ پس از روزها مطالعه، شناسايی و بررسی امكانات و تجهيزات و تهيه 
راه كارهای عملياتی و نظامی باز هم به هنگام اجرای عمليات های مهم اضطراب و نگرانی 
خويش را از سرانجام عمليات و عدم اطمينان از موفقيت آن را پنهان نمی كردند و به نفس 

مطمئنه امام پناه می جستند.3
تواضع و فروتنی

ش��خصيت عظيم و معنوی حض��رت ام��ام)ره(، مهم ترين عامل در تح��ول معنوی و 
روحی ملت ايران و رزمندگان جبهه های نور عليه ظلمت در هش��ت سال دفاع مقدس 
بود. حضور پرشور جوانان در عرصه جهاد و ش��هادت، گرايش توده مردم و نوجوانان به 

1.حسين شيدائيان، همان، ص61. 
2. رضا حاجيان حسين آبادی، همان، ص296.

3. همان. 
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ارزش های انسان ساز و متعالی اسام و شكوفايی اين 
ارزش ها در جبهه های جنگ، همه در پرتو رهنمودها 
و راهنمايی های پيامبرگونه عارف و عالمی وارسته و 
استكبارستيز كه مراحل و مدارج عالی سير و سلوك 
را پيموده، صورت گرفته اس��ت. اما خصلت تواضع و 
فروتنی امام)ره( هيچ گاه اجازه نمی داد كه از كار خود 
سخن به ميان آورد و خويش��تن را يك خدمت گذار 
معرفی می كرد. ه��رگاه در جمع رزمن��دگان حضور 
می يافت خود را خجل زده معرف��ی می كرد و خود را 

از خيل مشتاقان جنگ و ش��هادت عقب مانده می دانست. اوج مرتبه و عالی ترين درجه 
تواضع و فروتنی امام)ره( نسبت به رزمندگان جمله معروفی است كه در وصف دالوری 

نوجوان شهيد، حسين فهميده بيان نموده اند كه:
رهبر ما آن طفل دوازده س��اله ای اس��ت كه با قلب كوچك خود، كه 
ارزشش از صدها زبان و قلم ما بزرگ تر است، با نارنجك خود را زير تانك 

دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و شربت شهادت نوشيد.1 
حقانيت و منطقی بودن مواضع

مواضع سياسی و ش��عارهای انقابی امام در هر مقطعی، برخاسته از متن نياز جامعه 
و كامًا مس��تدل و قابل قبول بود. در اتخاذ اين مواضع آنچه ب��رای امام مهم بود مبانی 
مسلم شرعی در چهارچوب مستدل و منطقی آن مواضع و ش��عارها بود، نه ماحظات 
محافظه كارانه يا راديكال نخبگان جامعه نمی توانس��تند در برابر استدالل های محكم، 
شفاف و مبتنی بر بديهيات عينی، نقض يا نقصی بر آن وارد سازند. بنابراين درك عمومی 
جامعه از موضع گيری ها و روش سياسی امام)ره( حاكی از آن بود كه اين مواضع، پخته، 
جدی، منطقی و مبتنی بر اس��تدالل و كامًا منطبق با نياز و مصلحت عمومی انقاب و 

جامعه و همچنين متكی بر اصول، مبانی و ارزش های اسامی است.2 
صداقت و خلوص سياسی 

آنچه امام)ره( را از ديگران متمايز می ساخت و حتی برای كسانی هم كه با مشی ايشان 
موافق نبودند نيز احترام و تحس��ين به همراه داشت، خلوص سياسی و عدم شائبه های 

1. گيتی امامی، »زندگی عرفانی و رهبری امام خمينی)ره(«، مجموعه مقاالت نخس��تين همايش ملی بررسی 
ابعاد رهبری حضرت امام خمينی)ره(، همان، ج1، ص142.
2. علی اكبر احمدی و حسن عباس زاده، همان، ص296. 

انگيزه امام از ورود در عرصه 
سياست و بر عهده گرفتن 
مسئوليت و رهبری یک انقالب 
بزرگ، تنها انجام تکليف الهی 
بود و همچنين این انگيزه 
موجب شد که بسياری از آفات 
و آسيب هایی که تهدیدکننده 
رهبران جنبش ها و نهضت های 

مردمی است از بين برود
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قدرت طلبانه در ايشان بود. اساساً فضای بينشی 
ام��ام درباره مقوله سياس��ت، با آنچ��ه در ذهن 
بس��ياری از فعاالن برجس��ته و مشهور سياسی 
وجود داش��ت، متفاوت بود. انگيزه امام از ورود 
در عرصه سياس��ت و بر عهده گرفتن مسئوليت 
و رهبری يك انقاب ب��زرگ، تنها انجام تكليف 
الهی بود و همچنين اين انگيزه موجب ش��د كه 
بسياری از آفات و آسيب هايی كه تهديدكننده 
رهبران جنبش ها و نهضت های مردمی است از 
بين برود. وجود همين ويژگی در امام بوده است 
كه تغيير مواض��ع بخش قابل توجه��ی از افراد 
مخالف را به دنبال داشت و در نتيجه توطئه های 

مختلف عليه نظام را خنثی ساخت.1 
قاطعيت و استواری در رفتار سياسی 

نتيجه طبيعی منطقی بودن مواضع، تصميمات و نيز تكليف مداری، ايس��تادگی برای 
رس��يدن به اهداف و تحقق برنامه هاست. امام در مقاطع حس��اس و سرنوشت سازی با 
استواری و قاطعيت آنچه را تشخيص داده بود، بی پروا و شجاعانه دنبال می كرد و از آنجا 
كه متكی بر پشتوانه قوی ايمان و انگيزه الهی بود، هرگز دچار سستی و ترديد نمی شد. 
نمونه های بارزی از اين استحكام و قاطعيت وجود دارد كه تحليل و بررسی موشكافانه هر 

كدام با توجه به همه شرايط و واقعيات آن دوران، انسان را به شگفتی وامی دارد.2  
تربيت نيروهای متفكر و انقالبی 

از ضرورت های هر ستاد يا سازمان مس��تقلی وجود نيروهای متخصص برای اداره آن 
می باشد. حال برای اداره كشور و سرزمينی پهناور، اين نياز بيشتر خواهد بود و متفكرانی 
برای برنامه ريزی های كان و نظريه پردازانی برای الگوسازی و تشكيل نهادهای اجتماعی 
و پايه های نظام سياسی الزم است. ليكن امام)ره( خود، طرح حكومت واليی- اسامی 
و حكومتی كه در رأس آن مجتهد جامع الش��رايط و فقيه آشنا به احكام اسامی باشد و 
نظام حكومتی اس��ام كه عاوه بر قانون گذاری، مجری آن باشد، بررسی كردند و ارايه 

1. همان. 
2. همان، ص297.

یکی از مهم ترین عناصر اندیشه 
سياسی امام تأکيد بر نظارت درونی 
است. از منظر ایشان، قدرت فی 
نفسه خير است و خداوند از آنجا 
که قادر مطلق است دارای کمال 
مطلق می باشد. از این رو گرایش 
انسان به قدرت، نوعی کمال جویی 
و سير به سوی کمال مطلق است. 
امام قدرت را در صورتی خطرناک 
و تهدیدی برای جامعه می دانستند 
که در دست اشخاص غير مهذب 
باشد و بدین ترتيب، فساد هم ناشی 
از همين قدرتمندان بدون تقوا است
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دادند. ايش��ان عاوه بر آن با تربيت ش��اگردان و متفكرانی زبده، چون شهيد بهشتی، 
شهيد مطهری و غيره، اساس و ايدئولوژی انقاب را پايه گذاری كردند و پس از انقاب 
نيز با تش��كيل نهادهای انقابی اركان نظام را استحكام بخشيدند. از كارهای مهم امام، 
نيروپروری و تربيت كادر انقابی و متفكر بود و امام در اين راس��تا احكام زيادی به افراد 
می دادند تا در حل و عقد امور، ياری گر اسام و مسلمين باشند. امام مكرراً به امر تربيت 
نيروهای مخلص تأكيد داشتند و می فرمودند كه مواظب باشيد اعمالتان، اعمال صالح 

باشد.1
آينده نگری 

از اصول عملی امام)ره( در طی سال های قبل از انقاب و بعد از آن، نگاه به آينده است. 
ايشان هيچ گاه از برنامه ريزی برای آينده غافل نبود. همين نكته بود كه امام را به نوشتن 
كتب زيادی برای تهذيب فردی و اجتماعی و غيره واداشت. ايشان برای بنيان پايه های 
حكومت اسامی با نوش��تن كتب مختلف از جمله كتاب واليت فقيه، پايه های تشكيل 
حكومت الهی و اسامی را بنيان نهاد و با بحث های متعدد، طرح اصاحی و انقابی خود 

را با جديت دنبال كرده و به فكر تربيت شاگردانی برای آينده نهضت تاش كردند.2 
نقد و انتقادپذيری 

يكی از مهم ترين عناصر انديش��ه سياس��ی امام تأكيد بر نظارت درونی است. از منظر 
ايشان، قدرت فی نفس��ه خير اس��ت و خداوند از آنجا كه قادر مطلق است دارای كمال 
مطلق می باشد. از اين رو گرايش انسان به قدرت، نوعی كمال جويی و سير به سوی كمال 
مطلق است. امام قدرت را در صورتی خطرناك و تهديدی برای جامعه می دانستند كه 
در دست اشخاص غير مهذب باشد و بدين ترتيب، فساد هم ناشی از همين قدرتمندان 
بدون تقوا است. با تأكيد بر اهميت نظارت درونی، امام به اهميت نظارت بيرونی بی توجه 
نيست و همواره بر نظارت مردم بر حكومت تأكيد می كنند كه نشان از پيوند آرمان گرايی 
با واقع گرايی در انديشه ايشان است. از منظر امام)ره( نظارت بيرونی بايد از سوی مردم 
اعمال شود تا مانع انحراف دولت از مسير اسامی و انسانی ش��ود، چون يكی از عوامل 
تباهی و فساد سياسی، عدم نظارت مردم بر عملكرد دولت است. اين نظارت بر عملكرد 
همه دستگاه ها، اعم از اجرايی و قانون گذاری، قضايی و همراه با نقد آن می باشد و حتی 
حق فرد فرد اعضای جامعه اسامی است و رؤسای جامعه و نيز عالی ترين مقام آن يعنی 

1. رضاحاجيان حسين آبادی، همان، ص287.
2. همان، ص288. 
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رهبر، بايد در قبال آن پاسخگو باشند.1
قانون گرايی و تأکيد بر قانون 

در انديشه سياسی امام خمينی)ره( آنچه بر همه حاكميت دارد قانون است و هيچ كس 
از حاكميت قانون بيرون و فراتر از قانون و فوق قانون نيست. از اين ديدگاه، نظام اسامی، 
نظام حاكميت قانون است. نظامی كه در آن همه چيز و همه كس تابع قانون است و نه 
اينكه حكومتی تابع رأی و آرای شخصی و خودسری باشد. در انديشه امام، معيار همه 
امور، ميزان همه كارها، مبنای عمل همه اشخاص، س��ازمان ها و نهادهای يك جامعه 
قانون است و آنچه سامت امور و پيشرفت كارها، صاح و سامان فرد و جامعه را تأمين 

می كند قانون گرايی است.2
الگوگيری از سيره معصومان

تأسی به سيره عملی و نظری پيامبر اس��ام و امامان معصوم)ع( قوی ترين انگيزه ای 

1. علی اكبر احمدی و حسن عباس زاده، همان، ص300.
2. همان.

در فرآيند انقالب اسالمي( ره)مدل مفهومي؛ رهبري امام خميني

(ره)رهبري امام خميني

مديريت بر قلوب

ايثارگر

خادم

ياور و همراه

بصير و هوشمند

رهبري و مديريت سياسي
(ره)امام خميني

برنامه ريزي

تصميم گيري

سازماندهي

هدايت

(ره)اصول رهبري امام خميني
خدامحوري

شجاعت و دالوري

صداقت و خلوص سياسي

   
قاطعيت و استواري   

در رفتار سياسي

رهبري و كنترل فرآيند انقالب اسالمي فرماندهي نيروهاي اجتماعيمديريت بر قلوب و اذهان

مرجعيت

كنترل و نظارت

قانون گرايي و
تاكيد بر قانون 

طمأنينه

حقانيت و منطقي بودنتواضع و فروتني

نقد و انتقاد پذيري

تربيت نيروهاي 
متفكر و انقالبي

آينده نگري

الگوگيري از سيره معصومين

نيرنگ شناسي



95
94

يز 
 پاي

 4
ه 5

مار
 ش

هم
زد

 سي
ال

 س
وم

ه س
دور

ی...
هبر

ی ر
ی ها

ژگ
؛ وي

می
سا

ب ا
قا

 و ان
ره(

ی)
مين

م خ
 اما

ری
رهب

اس��ت كه امام خمينی)ره( در آغاز قيام و انقاب اسامی، تش��كيل حكومت جمهوری 
اسامی و رهبری دفاع مقدس به آن تمسك می جست. امام نه تنها از معصومان)ع( به 
عنوان بهترين الگو و اسوه پيروی می كردند، بلكه س��يره آنان را برای خويشتن حجت 
ش��رعی می دانس��تند و در احتجاج با مخالفان مبارزه عليه رژيم ستم شاهی و استكبار 
جهانی، روش عملی پيامبر گرامی اسام، حضرت علی)ع( و امام حسين)ع( در رويارويی 

با كفار و دشمنان داخلی را مطرح می كرد. 
استقامت امام در برابر فشارها و تهديدهای دشمنان، صبر و تحمل در 
دوران تبعيد و ايستادگی در برابر فشارها و تهديدهای دشمنان، صبر و 
تحمل در دوران تبعيد و ايستادگی در برابر نامايمات، دستاورد پيروی 
ايشان از س��يره عملی امامان معصوم)ع( بود. در نخستين روزهايی كه 
ملت ايران جنگ ناخواس��ته را تجرب��ه می كرد، امام با اش��اره به تاريخ 
صدر اسام و جنگ های پيامبر و حضرت علی)ع( به ملت ايران دلداری 

می دادند.1 

نتيجه گيری
امام خمينی)ره( به  عن��وان  نظريه پ��رداز نهضت ، رهب��ر انقاب ، و بنيان گ��ذار نظام  
جمهوري  اس��امي  ايران ، نقش بس��زايي  در تحقق  اين  امر بر عهده  داشت. تا هنگامي  
كه  امام  خميني)ره( رهبري  كش��تي  طوف��ان زده  انقاب  را بر عهده  داش��ت  و آن  را در 
مقابل  چالش هاي  متعدد، مانند درگيري هاي  داخل��ي ، خيزش هاي  قومي  و منطقه اي ، 
كودتاهاي  متوالي ، جنگ  تحميلي  و تحريم هاي  ديپلماتيك  و اقتصادي  رهبري  مي كرد، 
و نيروهاي  انقابي  درگير اين  مشكات  بودند، مجال  چنداني  براي  تعيين  ابعاد گوناگون  
انقاب  اس��امي  و نقش  ايش��ان  در اين  فرآيند، براي  نيروهاي  انق��اب  فراهم  نبود. اما 
پس  از فروكش  كردن  بحران ها و اس��تقرار نظم  و امنيت  سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي  و 
فرهنگي  در جمهوري اسامي ايران، اين  زمينه  فراهم  گشت . امام خمينی)ره( در مسير 
انقاب مترصد بودند بر قل��وب و اذهان حكومت كنند؛ به همين دليل ش��يوه مديريت 
قلوب ايشان بسيار كارس��از و كارآمد بود. رهبری صحيح امام خمينی)ره( به نوبه خود 
س��ازگاری فعاليت های درون انقاب را با كاركرد ملت ايران، همچنين ابزارهای مادی 
نزد ملت، نيازهای آحاد ملت و محيط جهانی را با خود به همراه داشت. ماهيت حركت 

1. حسين شيدائيان، همان، ص98-100.  
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مردم و شكل اجرايی انقاب اسامی متأثر از نظام ارزشی حاكم بر آن نقش گرفته و اين 
نقش توسط امام خمينی)ره( به  خوبی ترسيم شده است. شيوه رهبری امام خمينی)ره( 
تابعی از ارزش های حاك��م بر بافت اين انقاب ب��وده و البته چگونگ��ی ماهيت عناصر 
تشكيل دهنده ملت ايران خود نوعی خاص از نظام ارزشی را اقتضا می كرده كه اين اقتضا 
به خوبی توسط امام خمينی)ره( شناسايی و به صورت كامل و جامع در عناصر رهبری 
امام از آن بهره گرفته شده است. رهبری امام خمينی)ره( در سه دوره قابل بررسی است؛ 
امام خمينی)ره( به مثابه يك رهبر با خصال ويژه، رهبری به مثابه مرجع تقليد و دوران 
رهبری بر انقاب اسامی. البته دوران رهبری عملی امام خمينی)ره( به چهار دوره قابل 
دسته بندی است كه از دوره اول، يعنی از 16 آذر 1341 )جريان تصويب نامه انجمن های 
ايالتی و واليتی( شروع می ش��ود تا دوره چهارم كه سخت ترين دوره رهبری ايشان بود 
و زمان هدايت انقاب اسامی و بعد از تحوالت سال 1357 را شامل می شود. الگوهای 
مديريت سياسی امام خمينی)ره( شامل موارد پنج گانه: برنامه ريزی، هدايت و رهبری، 
تصميم گيری، س��ازماندهی و نظارت و كنترل می باش��د. امام خمينی)ره( بنيان گذار 
جمهوری اسامی ايران، رهبری خود را بر اصول و مبانی ناب اسامی پايه گذاری كردند. 
ايشان پس از فراگيری تعاليم ناب اس��امی و كسب تجربه از مبارزات مصلحان پيش از 
خود و توجه به علت موفقيت ها و ناكامی ها و ش��ناخت نقاط قوت و ضعف آنها، اهداف 
و برنامه های خود را بر اصولی استوار س��اختند كه كمتر كسی می توانست آن ويژگی و 
اصول را هماهنگ با هم در خود جمع كند، در نتيجه به پيروزی شكوهمند ايران اسامی 
و خصوصاً احيای مجدد اس��ام در قرن حاض��ر انجاميد. با اين تفاس��ير اصول رهبری 
امام خمينی)ره( به شرح زير می باشد: پيروی از راه انبيا، آينده نگری، بهره گيری از سيره 
معصومين، نظم و انضباط، حقاني��ت و منطقی بودن تصميم��ات، قاطعيت، طمأنينه، 
قانون گرايی، تربيت نيروهای انقابی، نيرنگ شناسی، قاطعيت و استواری در تصميمات 
سياسی، تواضع و فروتنی، نقدپذيری، خلوص سياسی، خدامحوری، شجاعت و دالوری 

و مسائلی از اين دست.
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جنبش  دانشجویی دانشگاه تبریز 
از جنبش ملی تا پيروزی انقالب اسالمی

امين عزيزی1
نوراهلل کريميان کريمی2

چکيده 
همگانی بودن و شركت تمامی قشرهای جامعه يكی از ويژگی های انقاب اسامی ايران 
است كه غالب محققان و پژوهش��گران اين حوزه بر آن اتفاق نظر دارند. نقش دانشگاه 
و دانشجويان در تحوالت سياس��ی يكی از مباحث مهم تاريخ معاصر است. دانشجويان 
يكی از گروه ها و طبقات جامعه بودند كه در راستای نهضت امام خمينی)ره( به تكاپوی 
گسترده افتادند. فعاليت های اين قشر از جامعه در غالب جنبش های دانشجويی هدايت 
و ساماندهی می شد كه ش��امل جريان های مذهبی و غير مذهبی می شد. دانشجويان 
اين دانشگاه همانند ديگر دانشگاه های كشور، در برخی از موارد اعتراضات سياسی خود 
را در قالب و پوش��ش مسائل و مش��كات صنفی بيان می كردند. جريان های مذهبی از 
كانال انجمن های اسامی دانشجويان فعاليت  های خود را عليه جريان های غير مذهبی 

1. پژوهشگر تاريخ انقاب اسامی 
2. عضو هيئت علمی گروه معارف دانشگاه اراك
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آغاز كردند و با شروع نهضت امام خمينی)ره( فعاليت های خود را شدت بخشيدند و در 
سال های منتهی به انقاب اسامی تحرك برجسته ای در مقابله با رژيم پهلوی از خود 
نشان دادند. با اين توصيفات اين مقاله درصدد است به اقدامات و فعاليت های دانشجويان 

دانشگاه تبريز از دهه 1330 تا پيروزی انقاب اسامی بپردازد. 
کليدواژه ها: جنبش  دانشجويی، دانشگاه تبريز، انقاب اسامی، حكومت پهلوی. 

مقدمه
كنكاش و بررسی با هدف يافتن مؤثرترين عوامل شكل گيري و به ثمر رسيدن انقاب 
اسامی، كاری بس دشوار است؛ زيرا بايد پيروزي انقاب را مرهون مشاركت همه قشرها 
و گروه هاي جامعه از آغاز تا بهمن 1357 دانست. در كشورهايی كه فاقد احزاب سياسی 
و مطبوعات آزاد می باش��ند، تحوالت اجتماعی و سياس��ی در قالب جنبش  دانشجويی 
فرصت ظهور و بروز پي��دا می كنند. در ايران عصر پهلوی ك��ه حكومت حتی االمكان از 
فعاليت احزاب غير دولتی و مطبوعات مس��تقل جلوگيری می كرد، دانشگاه ها به مركز 
اصلی فعاليت های سياسی تبديل شد و برخی گروه های سياسی مخالف حكومت از طريق 
جنبش های دانشجويی به مخالفت با اقدامات حكومت مركزی می پرداختند. دانشگاه 
تهران پس از تأسيس در سال 1313 به تدريج كانون شكل گيری جنبش دانشجويی شد. 
اين جنبش ابتدا جنبه  صنفی داشت. بعد از ش��هريور 1320 و باز شدن فضای سياسی 
جامعه و ظهور اح��زاب، جمعيت ها و انجمن های سياس��ی و طبع و نش��ر روزنامه های 
گوناگون با گرايش های مختلف، جنبش دانش��جويی نيز صبغه  سياس��ی بيش��تری به 
خود گرفت؛1 به طوری كه دانشجويان نس��بت به هر گونه رويدادی كه در كشور اتفاق 
می افتاد از خود واكنش نشان می دادند. جنبش دانشجويی كه در واقع يكی از فعال ترين 
و مداوم ترين جنبش های اجتماعی در تاريخ ايران در دوره  پهلوی به ش��مار می آيد، به 
تناسب حوادث و رويدادهای داخلی و خارجی كشور دارای فراز و فرودهای زيادی بوده 
است. دانشجويان را مي توان يكي از گروه هايي دانست كه به دليل آشنايي و آگاهي بيشتر 
از جريانات سياسي- اجتماعي، حضور آنان در تمامي صحنه هاي انقاب اسامی كامًا 
ملموس، محسوس و پررنگ است. اين حضور از س��ال ها پيش از انقاب با شكل  گيري 
جنبش دانشجويي آغاز گرديد. اين جنبش با تأثير از جريان روشن فكري و تجددخواهي 

1. امين عزيزی، »جنبش های دانشجويی دانشگاه مشهد با تكيه بر اسناد«، چهارمين ويژه نامه نقش مشهد در 
انقاب اس��امی، ضميمه فصلنامه تاريخ پژوهی، زير نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانش��گاه فردوسی مشهد، 

س4، ش4، بهمن 1392، ص109-110. 
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متأثر از رش��د علمي جهان غرب از يك س��و و ش��كل گيري جريان هاي كمونيستي و 
ملی گرايی از س��ويي ديگر، آغاز گرديد. اما پس از چندي با انگيزه احياي تفكر ديني و 
رد روشن فكري غربي و الحاد شرقي در بس��تر تاريخ انقاب اسامي در دانشگاه تهران 
رخ نمود. آنچه اين حضور را تداوم مي بخشيد، پيام هاي رهبر انقاب اسامي مبتني بر 
استقامت تا دست يابي به پيروزي بود. دانشگاه تبريز پس از دانشگاه تهران قديمي ترين 
دانشگاه كشور است كه پس از تأسيس در سال 1326، نقشي مهم در تحوالت سياسي- 
اجتماعي آذربايجان و ايران و به ويژه در نهضت امام خمينی و پيروزی انقاب اسامی ايفا 
كرد. فعاليت هاي دانشجويان در تبريز و كًا ايران، تابعي از مسائل جاري در سطح جامعه 
بوده و بعد از دانشگاه تهران مهم ترين دانشگاه در عرصه هاي علمي، سياسي و مبارزاتي 
گرديد. ش��ايد بتوان گفت كه نقطه و نطفه ش��روع جنبش دانش��جويی از شكل گيری 
دانشگاه تبريز بوده است. چرا كه دانش��گاه تبريز به دليل دوری از پايتخت ايران، محل 
جوانان غير مرتبط و يا غير وابسته به دربار شد و بنابراين از آن دانشگاه نطفه های اوليه 
و نقطه عزيمت جنبش دانشجويی پيدا شد كه بعدها در دانشگاه های شيراز، اصفهان و 

ديگر دانشگاه های كشور رخ نمود.1
قبل از نهضت امام خمينی)ره( جنبش دانشجويی دانشگاه ها من جمله دانشگاه تبريز 
عمدتاً تحت تأثير دو جريان كمونيس��تی و ملی گرايی بود. ب��ا آغاز نهضت امام خمينی 
جنبش دانش��جويی تحركی دوباره يافت و همزمان س��ه جريان كمونيس��تی، ملی و 
مذهبی در دانشگاه تبريز و ديگر دانشگاه های كشور فعاليت دارند. اما بعد از مدتی اين 
فعاليت  ها دچار ركود ش��د )1346-1343(. در طی سال های )1351-1346( جريان 
چپ بر جنبش های دانشجويی سايه انداخت، اما در نهايت جنبش های دانشجويی قبل 
از پيروزی انقاب با غلبه و پيروزی جريانات مذهبی بر جريانات چپ )1352-1357( 

پايان يافت.2
با اين توصيفات و با عنايت به نقش چش��مگير دانشجويان در پيروزی انقاب اسامی 
كه در غالب جنبش دانشجويی هدايت و ساماندهی می شد، اين مقاله تاش دارد ضمن 
شرح سير و روند كلی جنبش دانش��جويی در ايران به فعاليت ها و اقدامات دانشجويان 
دانش��گاه تبريز از جنبش ملی )دهه 1330( تا پيروزی انقاب اس��امی بپردازد. شيوه 
نگارش مقاله توصيفی- تحليلی است و برای نگارش آن از منابع اسنادی و كتابخانه ای 

http://lms.nahad.ir  :1. قربانی، »روندشناسی جنبش دانشجويی«، رك
2. جنبش دانشجويي تبريز به روايت اسناد و خاطرات، تهران، سوره مهر، 1381، ص84-85. 
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بهره برده شده است. 

سير کلی جنبش دانشجویی در ایران 
جنبش دانشجويي در ايران از آغاز تا پيروزي انقاب اسامی يك سير پنچ مرحله ای 
را پشت سر گذاشته اس��ت. دوره اول؛ آن را مي توان دوره آغازين و شكل گيري جنيني 
جنبش دانش��جويي ايران دانست، مربوط به س��ال هاي دهه دوم حكومت رضاشاهي و 
اوج گيري استبداد خشونت بار آن به ويژه مقطع پس از تأسيس دانشگاه تهران )1313( 
تا سقوط رژيم دست نشانده رضاشاه و اشغال ايران توسط قواي بيگانه شهريور )1320( 

مي باشد. در اين مقطع فضاي عمومي دانشگاه تحت سيطره سكوالريسم قرار دارد. 
دوره دوم؛ مي توان آن را دوره گستردگي حركت تشكياتی و سازمان يافته در جنبش 
دانشجويي ايران دانس��ت، مربوط به س��ال هاي مابين 1320 تا كودتاي 1332 است. 
در اين مقطع جنبش دانش��جويي داراي تنوع ايدئولوژيك- البته عمدتاً در چهارچوب 
ايدئولوژي ه��اي مدرنيس��تي- مي گ��ردد. جنبش از يك س��و تحت س��يطره گرايش 
ماركسيستي- استالينيستي تابع دولت ش��وروي- كه حزب توده نماينده اصلي آن در 
سطح جامعه بود- قرار داشت و از طرف ديگر گرايش هاي ناسيوناليستي- ليبراليستي 
متأثر از جبهه ملي نيز از قوت و قدرت نس��بي اي برخوردار گرديده بود. ساختار حاكم 
نظام آموزش عالي نيز همچون مقطع قبل مروج ناسيوناليسم باستان گراي برتري طلبانه 
رژيم پهلوي بود كه عمدتاً توس��ط استراتژيس��ت هاي اس��تعمار انگليس و مش��خصاً 
نويسندگان فراماسونر و رسماً وابسته به استعمار انگليس طراحي و تدوين گرديد و به 
عنوان ايدئولوژي رسمي رژيم پهلوي جهت ترويج تجددگرايي سطحي و سكوالريسم و 

دين زدايي و اسام ستيزي ترويج گرديد.1
در مقطع دوم حيات جنبش دانشجويي ايران سكوالريسم و پيروي مرعوبانه و مجذوبانه 
از مشهورات مدرنيستي غلبه داشت؛ هر چند كه نخستين حركت هاي داراي تمايات 
مذهبي در قالب سازماندهي »انجمن هاي اس��امي دانشكده پزشكي دانشگاه تهران« 
و نيز مجموعه هاي مشابه در ديگر دانشكده ها در حال شكل گيري بود. البته بايد توجه 
داش��ت كه فضاي حاكم بر نيروه��اي داراي تمايات مذهبي در جنبش دانش��جويي 
در مقطع مورد بررس��ي بيش��تر تحت تأثير گرايش هاي به اصطاح روشنفكري ديني 

1. ش��هريار زرش��ناس، »ادوار جنب��ش دانش��جويی«، برداش��ت اول، تهران، مرك��ز بررس��ی های راهبردی 
رياست جمهوری، ش12 و 13، بهمن و اسفندماه 1389، ص8-9.
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و آرا و تفاس��ير اس��امي آميخته به برخي رگه هاي 
تجددزدگي و التقاط قرار داش��ته اس��ت و از حضور 
تفكر اصيل مبتني بر اسام فقاهتي و فعاليت گسترده 
چهره هايي چون اس��تاد مطهري، ش��هيد بهشتي، 
دكتر مفتح و تأثيرپذيري از بينش اصيل راديكاليسم 
شيعي در آن سال ها خبر چنداني نبوده است. گرايش 
ضعيف و در حال شكل گيري متمايل به انديشه هاي 
مذهبي در جنبش دانشجويي اين دوره فاقد انسجام 
و بينش تئوريك اصيل بود و عمدت��اً حول مبارزه با 
تبليغات آش��كار و الحادي ماركسيست ها و بهايي ها 
ش��كل گرفته بود و س��خنرانان و رهبران فكري آن 
افرادي چون مهدي بازرگان، يداهلل س��حابي، مهدي 

آذر و حتي افرادي چون رضازاده شفق بودند.1
دوره سوم؛ پس از وقوع كودتاي 28مرداد و شكست 
»نهضت ملي كردن نفت« و آشكار شدن وادادگي و 
سازشكاري و در موارد بسياري حتي خيانت پيشگي 

رهبران ناسيونال- ليبراليس��ت »جبهه ملي« و ماركسيست هاي دست نشانده »حزب 
توده« و نيز در پيشگيري رويكرد خشن س��ركوب گرانه و خونين رژيم پهلوي دوم عليه 
مردم، جنبش دانشجويي تا حدودي دچار ركود و س��كون گرديد؛ هر چند كه وقايعي 
چون تظاهرات خونين ضد امريكايي در 16آذر 1332 چون جرقه هايي درخش��ان اما 
گذرا در آس��مان حيات اين دوره جنبش خودنمايي كرد. ركود نس��بي اين دوره ]حد 
فاصل سال 1332 تا 1341[ و به ويژه برخي تجربيات پديد آمده از حركت هاي جبهه 
ملي دوم در س��ال هاي 1341-1339 موجب قطع اميد اغلب دانشجويان از وعده ها و 
ش��عارهاي ملي گرايانه و ليبرالي »جبهه ملي« و مجموعه »ناسيونال- ليبراليست ها« 
گرديد. به خصوص كه تدريجاً ماهيت وابس��ته برخي چهره هاي مهم اين جريان نظير 
اللهياري صالح، علي اميني، محمد درخشش و ارتباط دست نشاندگي آنها با امپرياليسم 

امريكا عيان مي شد. 
دوره چهارم؛ اين دوره در حيات جنبش دانشجويي ايران از سال 1341 آغاز مي گردد و 

1. همان، ص9. 

در دانشگاه تبریز در نيمسال 
اول تحصيلی 1354-1355 
جمعی از دانشجویان مبادرت 
به تشکيل یک گروه ضربت 
برای مقابله با برخی مظاهر فساد 
و با عوامل ترویج رسم اباحه 
نموده بودند. در این گونه موارد 
ساواک به شدت با دانشجویان 
مسلمان معترض به فساد و 
بی بندوباری برخورد می کرد و 
مدیریت دانشگاه نيز به شدت از 
ترویج بی مباالتی و بی بندوباری 
حمایت می نمود. دانشجویان 
معترض به ساواک احضار 
 گردیده بود و مورد بازجویی

یا آزارهای جسمانی و روانی 
قرار می گرفتند
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تا اوايل دهه 1350 ادامه دارد. پس از عيان شدن خيانت پيشگي و سازشكاري ملي گراها و 
سرگرم شدن اغلب رهبران آنان به زد و بندهاي مالي با سرمايه داران خصوصي و يا دولتي 
درباري )و سرمايه اندوزي و پورسانت گيري و اجراي اصاحات ارضي و »انقاب سفيد« 
ويرانگر شاه(، به دستور كندي رئيس جمهور وقت امريكا و با طراحي كارشناسان »سيا« 
و »والت روستو« )كه ظرف كمتر از يك دهه اقتصاد كشاورزي ايران را به ورطه انحطاط 
كامل سوق داد( و با آغاز حركت روحانيت مبارز ش��يعه به رهبري امام خميني)ره( و با 
همراهي توده هاي مردم و وقوع سركوب خونين 15خرداد 1342، جنبش دانشجويي 
ايران ميل بيشتري به س��مت مبارزه راديكال و صريح ضد س��لطنتي و امريكايي پيدا 
كرد؛ به گونه اي كه در مقطع زماني 1343 تا اواس��ط دهه1350، جنبش دانش��جويي 
اصلي ترين پايگاه جذب نيرو و سربازگيري براي جنبش اعتراضات مسلحانه ماركسيستي 
و مذهبي هاي داراي انحرافات التقاطي ]مجاهدين خلق[ گرديد. در اين مقطع »نهضت 
آزادي ايران«، »سازمان مجاهدين خلق« و سازمان چريك هاي فدايي خلق ايران تشكيل 
گرديد كه دو س��ازمان آخري عمدتاً از بدنه جنبش دانشجويي تغذيه فكري و فيزيكي 
مي شدند. چهره هاي انديشمند روحاني كه مروج اساس انديشه هاي اسام فقاهتي در 
قالب و بياني نو و سرشار از پيام هاي مبارزه جويانه بودند، در دانشگاه ها فعال گرديدند و 
جبهه ملي و ناسيوناليسم ليبراليست آن و نيز ناسيوناليسم برتري طلبانه شووينيستي 
و باستان گراي رژيم پهلوي به حاش��يه رانده شدند و از نفوذ حزب توده به شدت كاسته 
شد. اگرچه فضاي كلي دانش��گاه هاي كشور عمدتاً در اين س��ال ها در دست نيروهاي 
سكوالريست و چپ ماركسيستي پيرو مشي مس��لحانه بود، اما تدريجاً انديشه مذهبي 
و رويكرد اس��امي نيز از قدرت مانور و دامنه نفوذ و فعاليتي برخوردار گرديد كه پيش 
از آن سابقه نداش��ت. اين نفوذ عمدتاً مديون مبارزه حماسي روحانيت شيعه پيرو امام 
خميني)ره( عليه رژيم شاه و خاطره قيام خونين 15خرداد و نيز كوشش هاي روحانيون 

خوش فكر فعالي چون شهيد مطهري بود. 
دوره پنجم؛ اين مقطع كه از حدود س��ال هاي 1352-1351 آغاز مي گردد و تا سال 
1357 و پيروزي انقاب شكوهمند اس��امي ايران ادامه پيدا مي كند، شاهد گسترش 
تدريجي هژموني انديش��ه مذهبي در دانشگاه ها و نيز گس��ترش دامنه نفوذ روحانيت 
راديكال پيرو اسام فقاهتي و نيز كشاكش هاي ميان نمايندگان انديشه اسام فقاهتي 
با افراد و گروه هاي التقاطي و منحرف موس��وم به »روش��نفكري ديني« و نيز نيروهاي 
ماركسيست از يك سو و چهره هاي سكوالريست به ظاهر غير وابسته به رژيم شاه كه سر 
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عناد و ستيز با تفكر اسامی داشتند و مستقيم و غير مس��تقيم از طرف دستگاه حاكم 
حمايت مي شدند، مثل اميرحسين آريان  پور، نورالدين فرهيخته و... از سوي ديگر بود. 
با شكست كامل رويكرد جنبش چريكي »مجاهدين خلق« و »فداييان خلق« در حدود 
سال هاي 54 تا 55 و دستگيری اكثريت اعضاي اصلي و فروپاشي تشكياتی آنها و نيز 
انتخاب رويكرد الحادي توسط گروهي از مجاهدين س��ابق به سال 54 و افزايش فشار 
ساواك در جامعه و به تبع آن دانشگاه ها و اندكي بعد باال گرفتن امواج اعتراضات راديكال 
مردمي عليه سلطنت پهلوي و امپرياليسم امريكا تحت رهبري روحانيت شيعه و شخص 
امام خميني)ره(، ناگهان در سال هاي 56 و 57 فضاي دانشگاه هاي كشور به نفع افزايش 
وزن جريان مذهبي پيرو روحانيت و اس��ام فقاهتي تغيير حالت داد؛ به گونه اي كه از 
13آبان 1357 به بعد و شايد حتي چند ماه قبل از آن رهبري حضرت روح اهلل و هژموني 
اسام اصيل فقاهتي بر جنبش دانشجويي مسجل گرديد و براي اولين بار در تاريخ معاصر 
ايران، رود خروشان اعتراضات عدالت طلبانه دانش��جويي به درياي پر عظمت مبارزات 
انقابي مردمي گره خورد و تحت واليت برجسته ترين نماينده اسام فقاهتي در كشور و 
جهان معاصر يعني خميني كبير پس از قيام  22بهمن 1357 به پيروزي رسيد و سرفصل 

تازه اي را در حيات جنبش دانشجويي ايران گشود.1

جنبش دانشجویی دانشگاه تبریز از نهضت ملی تا نهضت اسالمی
از شهريور 1320 تا مرداد 1332، دوره  تجديد حيات سياسي در ايران به شمار مي رود. 
دو گرايش قدرتمند خارج از حكومت )جريان ماركسيستي و ملي گرايي(، جريان غالب 
فعاليت هاي اين دوره  تاريخي اس��ت، با اين تفاوت كه جريان ملي گرايي آذربايجان در 
پيوند با مذهب است و رهبران آن از علماي برجسته  پرسابقه در مبارزات سياسي چون 
آيت اهلل محمدعلي انگجي هستند. در اين دوره دانشگاه تبريز متأثر از اين دو جريان فوق 
است. سال هاي 1329 تا 1332، ضمن آن كه اعضاي مخفي و باقي مانده  فرقه  دموكرات 
در پي تجديد تشكيات خود هستند، حزب توده هم آزادانه به فعاليت مشغول است. با 
اين حال هر چه به كودتاي 28مرداد نزديك تر مي شويم، جريان ملي- مذهبي در جنبش 

دانشگاه تبريز قدرتمندتر مي شود.2
هر چند پي��ش از ده��ه  1330ش، چند برخورد سياس��ي ضد دولت��ي را مي توان در 

1. همان.
2. همان، ص84-85.
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دانش��گاه هاي ايران مش��اهده كرد، اما تقويم جنبش 
دانش��جويي ايران از ابت��داي دهه  30 آغاز مي ش��ود. 
در فاصله 1328 تا 1330، ك��ه دوره مبارزات نهضت 
ملي شدن نفت است، عده ای از دانشجويان دانشكده 
پزشكی دانشگاه تبريز در طی نامه ای به دكتر مصدق 
در تاريخ 1330/3/10، حمايت خود را از ايشان و ملی 
شدن صنعت نفت اعام كردند و به ايشان خاطرنشان 
كردند كه برگزاری برخی ميتينگ ه��ای ضد دولتی 
توسط برخی از دانشجويان اين دانشگاه ربطی به ديگر 

دانشجويان اين دانشگاه ندارد: 
ما به اطاع هم ميهنان خود می رس��انيم كه در ضم��ن اين كه كمال 
عاقه را به اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر كشور و ساير 
اصاحات اساسی ابراز می  داريم. در هر حال با كسانی كه در چنين موقع 
حساس برای اجرای مقاصد سوءش��ان می خواهند آب را گل كنند و از 
آزادی كه دولت به آنها می دهد سوء اس��تفاده می نمايند مخالفيم و به 
دولت جناب آقای مصدق چه در امر نفت و چه در ساير امور اطمينان و 

اعتماد كامل داشته و جداً پشتيبان ايشان می باشيم.1
در تاري��خ 1330/12/13 در ط��ی بازدي��د هيئت مأموري��ن اصل چه��ارم ترومن از 
بيمارستان اطفال تبريز چهار نفر از دانشجويان پزش��كی )دهقان، حق وردی، هروی، 
خانم وثوق( كه از دانشجويان متمايل به حزب توده بوده اند، ورود اين هيئت را به بهانه 
بررسی نواقص و مشكات بيمارستان به كشور اين گونه مورد اعتراض قرار دادند كه »ما 

از بيگانگان منزجريم و ميل نداريم كه شما با اين عناوين به كشور ما نفوذ پيدا كنيد.«2
در اين س��ال ها اعتراضات صنفی در بين دانشجويان كه عمدتاً دارای تفكرات توده ای 
و چپ بوده اند كه به نوعی پوششی برای اعتراضات سياس��ی بود، نيز مطرح می شد. به 
طوری كه در تاريخ 31/4/16 در طی مذاكرات دانش��جويان دانشگاه تبريز درباره امور 
صنفی و تكميل وسايل تحصيلی خود كه با حضور نماينده و دبير اول سازمان دانشجويان 
دانشگاه تهران ابوالحسن ظريفی برگزار شده بود، عده ای از مأمورين انتظامی و اوباش 

1. عليرضا اسماعيلی )به كوش��ش(، اسنادی از جنبش دانش��جويی در ايران )1357-1322(، سازمان چاپ و 
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، 1381، ج4، ص65-66. 

2. همان، ص190-191. 

در   1352 سال  از  قبل  تا 
بانوي  کمتر  دانشگاه ها، 
محجبه اي دیده مي شد، ولي 
پس از سال 54 براي نشان دادن 
مرزبندي ها، هر گروهي از 
نمادهاي خاص خود استفاده 
مي کردند که براي مسلمانان 
این نمادها عبارت بودند از 

حجاب، پوشش و نماز
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به طور ناگهانی به دانش��جويان مزبور حمله و عده ای مضروب و عده ای را از جمله آقای 
ظريفی را دستگير نموده اند. دانشجويان ايرانی مقيم فرانسه در همين برهه زمانی طی 

نامه ای اعتراض آميز به مصدق به وی خاطرنشان ساختند كه: 
دل ما با ب��رادران دانش��جوی قهرمان ماس��ت كه در زن��دان تبريز با 
سخت ترين وضع محبوس و به زنجير افتاده  اند و خواستار مجازات فوری 

مأمورين و اوباش در اين مسئله شدند.1
نمايندگان تبريز هم از خبر حادثه تبريز ابراز تأسف كردند و خانواده های دانشجويان 

زندانی تلگراف های حضوری در اين باب مخابره كردند و آزادی آنها را خواستار شدند.2
هر چند جو دانشگاه بيشتر در اختيار حزب توده و كمونيست ها بود، اما مرزبندي آنها با 
مسلمان ها چندان متمايز نبود. از اين رو، حسين مكي، يكي از اعضاي كابينه مصدق كه 
وارد دانشگاه تبريز مي شود، با استقبال پرشوري مواجه مي گردد. نخست وزيري مصدق 
جمعاً دو سال و چهار ماه طول كشيد و با كودتاي 28مرداد سال 1332 دولت او ساقط 
گرديد. در دانشگاه هاي تهران و تبريز تظاهرات دامنه داري به عنوان اعتراض به بركناري 
دكتر مصدق انجام گرفت كه منجر به دستگيري عده اي از دانشجويان و بازرگانان شد3 
كه توسط نهضت مقاومت ملی سازماندهی می ش��د. پس از كودتای 28مرداد، نهضت 
مقاومت ملی به منظور مقابله با اقدام دولت كودتا و با حضور نيروهای سياسی و با گرايش 
ملی- مذهبی تشكيل شد و كميته دانشگاه و جنبش دانشجويی از مهم ترين و مؤثرترين 
نيروهای اين نهض��ت در دوران فعاليتش بود.4 نهضت مقاومت ملی به هيچ ش��خصيت 
يا گروه خاصی حتی به پايتخت كشور )تهران( تعلق نداش��ت و به طور طبيعی خود به 
خود در شهرهايی چون مشهد، تبريز، كرمانشاه و تهران و حتی خارج از كشور و اروپا و 
امريكا جوشيد. كميته مركزی و كميته های اجرايی آن هم از طبقات بازاری، دانشگاه، 
اداری، روحانی، دانشجو، كشاورز و كارگر و از نمايندگان احزاب تشكيل شد.5 و در ابتدا 
گروه های مختلف مذهبی و غير مذهبی را در بر می گرفت، اما در نهايت با كنار كشيدن 
غيرمذهبی های چپ و دموكرات محدود به فعاليت نيروهای مذهبی شد. نهضت مقاومت 

1. همان، ص69-70. 
2. همان، ص68-70. 

3. همان، ص224. 
4. غامرضا نجاتی، تاريخ بيست و پنج ساله ايران از كودتا تا انقاب، تهران، رسا، 1371، ج1، ص99. 

5. مهدی بازرگان، انقاب اسامی در دو حركت، تهران، نراقی، 1363، ص17. 
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ملی چندان در بين مردم مؤثر نبود و پايگاه اجتماعی مهم و مؤثری نداشت.1
در آذر 1332 در اعت��راض به برقراري روابط سياس��ي ايران و انگليس، دانش��جويان 
دانشكده فني دانشگاه تهران دس��ت به تظاهرات زدند كه پليس آنها را محاصره كرد و 
با ورود به دانشكده، بر روي دانشجويان آتش گش��ود. دو روز بعد، يعني در روز 16آذر، 
ريچارد نيكسون معاون رئيس جمهور امريكا به اتفاق همسرش به تهران آمد كه تظاهرات 
وسيعي در اعتراض به ورود او برگزار شد كه منجر به زد و خورد شديد ميان پليس و مردم 
گرديد. در جريان اين حوادث، سه تن از دانشجويان كشته و عده اي بازداشت شدند. از 
اين رو، روز 16آذر، از آن سال به بعد به عنوان مبدأ جنبش دانشجويي ايران ثبت شده 
و به قول آيت اهلل خامنه ای: »16آذر مال دانش��جوی ضد نيكسون است، دانشجوی ضد 
امريكاست، دانشجوی ضد سلطه است.«2 در اين روز همه س��اله دانشگاه ها با برگزاري 
مراسمي در تجليل از ش��هداي 16آذر، به حيات جنبش دانشجويي كمك كرده اند كه 

اغلب منجر به برخوردهايي با رژيم استبدادي شاه گرديد.3 
كودتاي 28مرداد از سال 1332 تا س��ال هاي 39-1338 خفقان شديدي را بر كشور 
حاكم نمود. در س��ال 1338 امريكا به منظور جلوگيري از گس��ترش امواج انقابي در 
كشورهاي وابس��ته، طرح هاي اصاحي براي اين قبيل كش��ورها ارايه كرد. پس از آن، 
در ايران دولت شريف امامي با ش��عار مبارزه با فس��اد و انجام اصاحات، آزادي احزاب 
و برگزاري انتخابات به قدرت رس��يد. اليح��ه اصاحات ارضي هم در همين راس��تا به 
مجلس رفت، اما به دليل ع��دم موافقت آيت اهلل بروجردي و تا حدي بي  ميلي ش��خص 
ش��اه، كه خود از ماكان بزرگ بود، بحث اصاحات ارضي متوقف ش��د. در ارديبهشت 
1340 دكتر اميني به توصيه امريكايي ها به قدرت رسيد تا اصاحات ارضي را قاطعانه 
اجرا كند؛ زيرا با درگذش��ت آيت اهلل بروجردي در فروردين همان سال، مانع اصلي اين 
كار برداش��ته ش��ده بود. اميني همچنين اقداماتي را براي به انحراف كشانيدن جنبش 
دانشجويي انجام داد. او به دانشگاه تبريز سفر كرد و به ايراد سخنراني پرداخت و گفت: 
جبهه ملي در هيچ حكومتي مانند امروز آزادي نداش��ته اس��ت. اميني مي خواس��ت با 
رهنمود و اش��اره امريكايي ها، تظاهر به اجراي اصاح سياس��ي در حد مشاركت دادن 
جبهه ملي- كه به دليل انتسابش به مصدق از محبوبيت برخوردار بود- بنمايد؛ در حالي 

1. »دانش��جويان و مبارزات ملی- مذهبی نيم قرن اخير در گفت وگو با دكتر عباس ش��يبانی«، برداشت اول ، 
همان، ص10. 

2. همان، ص7. 
3. علي اديب، نقش دانشجو در تحول اجتماعي، تهران، رجا، 1363، ص25. 
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كه در آن زمان، جبهه ملي به دليل تبديل شدن 
به يك ابزار سياس��ي، محبوبيت گذش��ته خود 
را از دس��ت داده بود. به همين دليل، گروهي از 
جبهه ملي جدا ش��دند كه داراي تمايات ديني 
و استقال سياس��ي بودند. اين گروه كه نهضت 
آزادي ايران نام گرفت در 27ارديبهشت 1341 
اعام موجوديت كرد. پايگاه اصلي نهضت آزادي، 
دانشگاه ها بود. بازرگان سال ها بود كه با نوشتن 
كتاب هايي در دفاع علمي از مذهب، ادعا مي كرد 
به ياري جوان��ان در برابر تفك��ر الحادي غربي و 

كمونيستي شتافته است.1
با گس��ترش فعاليت های سياس��ی در مدارس به ويژه در م��دارس دارالفنون محمد 
درخشش وزير فرهنگ دولت امينی، بر آن ش��د كه حدود 15 تن از دانش آموزان را به 
جرم فعاليت های سياسی و ارتباط با س��ازمان جوانان جبهه ملی اخراج كند. همزمان 
با اين اقدام كمك هزينه تحصيلی دانش��جويان سال اول دانشسرای عالی نيز قطع شد. 
در واكنش به اين اقدام ها، سازمان دانشجويان وابسته به جبهه ملی با هماهنگی هيئت 
اجرايی جبهه ملی، درصدد برآمد در روز اول بهمن 1340 تظاهراتی در محوطه دانشگاه 
تهران برگزار نمايد، اما هنگام برگزاری تظاهرات از آنجا كه كاس ها تعطيل شده بود و با 
افزايش تعداد دانشجويان كنترل آنان امكان پذير نشد و عده ای از دانشجويان به سمت 
مدرس��ه دارالفنون و وزارت فرهنگ رفته و از دانشگاه خارج شدند كه با سركوب شديد 
نيروهای نظام مواجه ش��دند. اما در حالی كه تظاهرات رو به خاموش��ی می رفت پس از 
گزارش نماينده ساواك در دانشگاه مبنی بر اسائه ادب به مجسمه شاه و سازمان امنيت، 
واحدهای چترباز و كماندوهای ارتش از هوا و زمين به دانشگاه ريختند و با سركوب شديد 
دانش��جويان، صدها نفر را مجروح و مصدوم كردند. برخی گزارش ها آمار مجروحين را 

600 نفر ذكر كردند. همچنين خسارات زيادی به دانشگاه وارد شد.
دكتر فرهاد، رئيس دانش��گاه در اعاميه ای هجوم نظاميان به بزرگترين مركز علمی 
كشور را وحشيانه توصيف كرد و از رياست دانشگاه استعفا داد. مجامع دانشجويی داخل 
و خارج از كش��ور با انجام تظاهرات مختلف نس��بت به اين واقعه واكنش نشان دادند و 

1. حميد شوكت، كنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان ايراني، تهران، عطايي، 1378، ص58.

1356، اوج  1354 تا  از سال 
مذهبي  دانشجویان  مبارزات 
دانشگاه تبریز است. در این دوره، 
دانشجویان ساکن در خوابگاه 
نتقال و اسکان در  مجبور به ا
منازل سطح شهر تبریز مي شوند 
که موجب افزایش ارتباط نزدیک 
آنها با مردم و نزدیکي هر چه بيشتر 
آنها با علماي مبارز شهر تبریز که 
طرفدار امام خميني)ره( بودند، شد
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با قربانيان اظهار همدردی كردند. دانش��جويان تبريز نيز به همراه ديگر دانش��جويان 
دانشگاه های كشور در شيراز و مشهد و... نسبت به اين حمله اعتراض كردند.1

در بين س��ال هاي 1339 تا آس��تانه  نهضت امام خمين��ي)ره(، دوره  تجديد فعاليت 
هواداران جبهه  ملي در دانشگاه تبريز و طبعاً سطح كش��ور و دانشگاه تهران بود. ضمن 
آن  كه در اين مقطع، وجود جرياني اسامي در دانشگاه تبريز به ويژه دانشكده  پزشكي 
تحت عنوان »انجمن اسامي دانشجويان دانشگاه تبريز« به هدايت مرحوم سيد حسين 
كهنمويي شكل گرفته و جلوه اي خاص داشت و نقش شهيد معيري در آن چشمگير بود.2 
با فعاليت شاخه  مذهبي جبهه  ملي يعنی نهضت آزادي ايران، اعاميه هايي به امضاي اين 

گروه در دانشگاه تبريز توزيع مي شد.3 
در اين برهه  زمانی در دانش��گاه تبريز هم دانشجويان و اساتيد وابسته و طرفدار جبهه 
ملی و بعضاً دارای تمايات ت��وده ای تاش های زيادی برای جذب ه��واداران خود در 
دانش��گاه می كردند؛ به طوری كه در تاريخ 1341/3/29 عده ای از دانش��جويان تبريز 
ضمن ارسال نامه ای به دكتر امينی نخس��ت وزير وقت، خواستند كه دكتر ماهيار نوايی 
رئيس سابق دانشكده ادبيات تبريز كه اخيراً به سمت وابسته فرهنگی ايران در پاكستان 
تعيين شد را در شغل سابق خود ابقا كند. به عقيده آنان دكتر ماهيار نوايی نقش مهمی 
در پيشرفت فرهنگ و دانش دانشكده ادبيات تبريز و همچنين امور فرهنگی و اعتای 
سطح معلومات عمومی دانشجويان و به خصوص پيشرفت آذربايجان داشته است.4 دليل 
بركناری دكتر ماهيار نوايی در گزارشات وزارت كش��ور به نخست وزير، وابستگی دكتر 
نوايی به جريان های جبهه ملی و حزب توده اعام شده بود. شهربانی تبريز در اين مورد 

اين گونه اظهار نظر نموده است: 
با حساس��يت تبريز و تحريكاتی ك��ه دائماً در دانش��كده های آنجا به 
عمل می آيد ايجاب می نمايد كه رئيس دانش��كده ادبيات از اشخاصی 
شاه دوست و خوش سابقه انتخاب و اعزام گردد تا بعداً مواجه با اشكاالتی 

نگردد.5
گفتنی اس��ت هر چند بعد از كودتای 28م��رداد و ايجاد خفق��ان در جامعه تحركات 

1. عليرضا كريميان، جنبش دانشجويی ايران، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی ايران، 1381، ص147-148. 
2. جنبش دانش��جويي تبريز به روايت اسناد و خاطرات، همان. ش��هيد معيری يكی از شهداي واقعه  هفتم تير 

1360 می باشد.
3. همان.

4. اسنادی از جنبش دانشجويی در ايران )1357-1322(، همان، ص422. 
5.  همان، ص423-424. 
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سياسی خاصی ديده نمی شد، اما در اواخر اين دهه جنبش دانشجويی در بين سال های 
38 تا 1340 تحركاتی داشت، اما به شدت سركوب می شد و اجازه بروز و ظهور نداشت.1

جنبش دانشجویی دانشگاه تبریز از نهضت تا پيروزی انقالب اسالمی 
در تيرماه 1341، در اثر اختافات شاه و اميني، اس��داهلل علم به نخست وزيري رسيد. 
مهم ترين اقدام علم، تصويب اليحه  انجمن هاي ايالتي و واليتي بود كه طي آن ش��رط 
مس��لمان بودن و ذكوريت )مرد بودن( براي انتخاب كننده و انتخاب ش��ونده حذف، و 
به جاي سوگند به كام اهلل مجيد، سوگند به كتاب آس��ماني گذاشته شد. اين موضوع 
مجوزي براي دس��ت يابي فرقه هاي مذهبي غير مس��لمان به قدرت بود. اين مصوبه با 
اعتراض امام، مردم و علماي قم مواجه شد. هر چند دولت لغو تصويب نامه را اعام كرد، 
اما امام خميني)ره( از علما خواست تا اعام و انتشار رسمي خبر لغو تصويب نامه، مبارزه 
را ادامه دهند. در دانشگاه تهران تظاهرات وسيعي به حمايت از علماي قم و اعتراض به 
مصوبه دولت انجام شد. در دانشگاه تبريز يكي از استادان با استفاده از فرصت به وجود 
آمده در تظاهرات دانش��جويان روي چهارپايه اي رفته و طي سخنانی مسئله  لزوم ملي 
شدن نفت را به دليل حراج آن توسط ش��اه، مطرح كرد كه با حمله پليس دستگير شد، 
ولي دانشجويان كاس ها را تعطيل كردند و به اعتراض پرداختند. در نتيجه، 48 ساعت 

بعد اين استاد دانشگاه را آزاد كردند.2 
در 19دي ماه 1341، شاه اصول شش گانه انقاب س��فيد را اعام كرد. در اول بهمن 
1341 اعاميه مراجع و روحانيان، به ويژه امام خميني)ره( كه يكي از مدرسان برجسته 
قم بود، در تحريم رفراندوم منتشر شد. به  رغم اين مخالفت ها، در 6بهمن 1341 رژيم 
رفراندوم لوايح ش��ش گانه را برگزار كرد و رئيس جمهور امريكا به شاه تبريك گفت. در 
پايان سال 1341 و با فرا رسيدن نوروز سال 1342، امام خميني)ره( طي پيامي خطاب 
به علماي ش��هرها، عيد نوروز را عزا اعام كرد و به دنبال آن موجي از اعتراض در توده 
مردم به پا خاس��ت و در اثر درگيري كه در مدرس��ه  فيضيه به وقوع پيوست، عده اي به 
شهادت رسيدند. مراسم چهلم ش��هداي فيضيه مقارن با محرم شد. امام خميني)ره( با 
استفاده از اين ماه در 14خرداد 1342 سخنراني مفصل و شديداللحني عليه حكومت 
ايراد كردند. به همين دلي��ل، بامداد 15خرداد توس��ط مأموران دس��تگير و به تهران 

1. برداشت اول، همان.
2. محمد حريري اميري، ريشه هاي فعاليت هاي سياسي دانشجويان، تبريز، ميهن، 1351، ص67. 
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انتقال يافتند. به دنبال آن، قي��ام عظيمي در تهران و قم 
برخاست، به گونه اي كه پليس مجبور شد دانشگاه تهران 
را تعطيل كند. در دانشگاه تهران پارچه نوشته اي بر سر راه 
دانشجويان نصب شد كه بر روي آن نوشته بود: اصاحات 

آري، ديكتاتوري نه.1
س��رانجام در روز 17فروردي��ن س��ال 1343، ام��ام 
خميني)ره( رس��ماً آزاد شد و به قم بازگش��ت. اما در پي 
تصويب اليحه  كاپيتوالسيون در مجلس شوراي ملي، كه 
در پي پيشنهاد دولت حسنعلي منصور انجام گرفت، امام خميني)ره( با مراجع تقليد در 
قم جلسه اي تشكيل داد و نمايندگاني را به شهرها فرستاد و آنها مردم را آماده اعتراض 
كردند. صبح روز چه��ارم آبان 1343 عده  زيادي از ش��هرهاي مختلف براي ش��نيدن 
سخنراني امام خميني)ره( راهي قم شدند. ايش��ان با چهره اي برافروخته در سخنراني 
خود چنين فرمودند: »ايران ديگر عيد ندارد، عيد ايران را عزا كردند... ما را فروختند... 
عزت ما پايكوب شد...«2 س��پس، در حالي كه جمعيت مي گريست، امام خميني عليه 
امريكا، انگليس و اس��راييل س��خناني ايراد كرد. به دنبال آن، اعتراضات مردمي شكل 
گرفت و مأموران حكومت ش��ب 13آبان، امام خميني)ره( را دستگير و به تركيه تبعيد 
كردند و واكنش هاي مردمي را س��ركوب كردند. پس از تبعيد ام��ام خميني)ره(، اين 
تصور قوت گرفت كه بايد جواب خشونت را با خشونت داد. از اين زمان به بعد گروه هاي 
مختلفي با روش مبارزه مسلحانه به وجود آمدند.3 گروهي از جوانان عضو نهضت آزادي 
نيز، از اين گروه جدا ش��ده و س��ازماني را با هدف مب��ارزه چريكي به وج��ود آوردند. با 
فعاليت شاخه  مذهبي جبهه  ملي يعنی نهضت آزادي ايران، اعاميه هايي به امضاي اين 
گروه در دانشگاه تبريز توزيع مي شد. آغاز نهضت اسامي به رهبري امام خميني)ره(، 
مبارزات دانش��جويي را تحت الشعاع خود قرار داد كه س��ركوب خونين 15خرداد سال 
1342 و س��پس تبعيد امام)ره( از ايران به ركود مبارزات سياسي و مذهبي منجر شد. 
از اين رو، از سال 1344 به بعد، جو سياسي دانش��گاه ها راديكاليزه شد. اما فعاليت ها و 
تشكل هاي سياسي علني در محيط دانش��گاه ها وجود نداشت و افراد مذهبي عمدتاً در 
هيئت هاي مذهبي و انجمن هاي ديني، كه مسائل قرآني، اخاقي و ديني در آنها مطرح 

1. محمد عباس زادگان، جنبش دانشجويي و انقاب فرهنگي، تهران، تشيع، 1359، ص102. 
2. صحيفه امام، ج1، ص415. 

3. محمد عباس زادگان، همان، ص94.

کنسول امریکا، مایکل 
در  تبریز  در  ميرنکو 
گزارش خود در مورد قيام 
29بهمن تبریز، اعتراف 
نمود که نيروهاي ملي و 
مذهبي چنان سریع عمل 
کردند که جلوگيري از 

عمليات آنها دشوار بود
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بود، با يكديگر ارتباط داشتند. از اين رو، تا س��ال 1347 و 1348 در اثر خفقان شديد، 
تحرك سياس��ي قابل توجهي در سطح دانشگاه ها ديده نمي ش��ود.1 با اين حال جريان 
غالب در دانشگاه تبريز و ساير دانشگاه ها از س��ال 1345 تا سال 1352، بيشتر جريان 
ماركسيستي- لنينيس��تي بود. اين جريان ها بيشتر تحت تأثير حزب توده قرار داشتند 
و اين حزب براندازی رژيم پهلوی را دنبال نمی كرد. به اعتقاد ش��اه »ارتجاع سياه بدتر 
از كمونيسم سرخ بود«. به همين دليل هميشه ماركسيس��ت ها را در مقابل مذهبی ها 
تقويت می كرد.2 گرايش قشر دانشجو به انديشه  چپ به سبب فقدان مكتب مبارزه جوي 
فكري ديگر بود. ضمن آنكه جريان چپ تبليغات زياد و فعاليت تشكياتي منسجمي هم 
داشت. درگذشت مشكوك جهان پهلوان تختي در سال 1346، به تحركات دانشجويی 
موجی جديد بخشيد.3 به نظر می رسد كه در اين سال ها برخی اعتراضات و اعتصابات از 
سوی دانشجويان دانشگاه ها از جمله تبريز رخ نموده بود. به طوری كه در سال 1347 
كنفدراسيون سازمان يافته جنبش دانشجويی خارج از كشور با حمايت خاصی، خود را 
هم سرنوشت با جنبش و مبارزان ضد رژيم در داخل ايران به ويژه دانشگاه تبريز و دانشگاه 

تهران اعام نمود و تأكيد كرد: 
امروز اگر دانشگاه تبريز اعتصاب می كند و شعار )امريكايی! به خانه ات 
برگرد( می دهد، جوانان تهرانی با تظاهرات به ياد قهرمان ملی )تختی( 
به زندان می افتن��د، جنبش دانش��جويی ايران در خ��ارج در كتابخانه 
نمی نش��يند، در عمل هم سرنوش��ت خود را با مبارزان ميهنی نش��ان 

می دهد.4
با توجه به حساسيت آذربايجان و س��ابقه  فعاليت چپ و فرقه  كمونيستي دموكرات و 
ضرورت مقابله با جريان چپ امكان فعاليت براي »انجمن علمي- مذهبي« در دانشگاه 
تبريز در سال 1348- البته با كمی تأخير نسبت به برخی از دانشگاه های كشور- فراهم 
شد.5 اسام بي خطر كه انگيزه اي براي مبارزات سياسي ايجاد نمي كرد، مرام اين انجمن 
بود. با اين حال برگزاري جلسات سخنراني توسط اين انجمن براي افرادي چون استاد 
مطهري، عامه جعفري، فخرالدين حجازي و... مورد اس��تفاده  دانش��جويان مسلمان 

1. محسن مديرشانه چي، احزاب سياسي ايران، تهران، رسا، 1357، ص32. 
2. برداشت اول، همان، ص34.

3. علي باقري )به كوشش(، خاطرات پانزده خرداد تبريز، دفتر ادبيات انقاب اسامي، ص70-80. 
4. عليرضا كريميان، همان، ص147-148.

5. همان، ص283. انجمن اسامی دانشجويان دانشگاه تهران در سال 1321 و در دانشگاه های شيراز، مشهد و 
اصفهان در سال های 1339-1338 تشكيل شده بود. 
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قرار مي گرفت،1 كه تأثيرگذار هم بود و غير مستقيم در قدرتمند شدن جريان مذهبي 
مبارزه جو نقش ايفا مي كرد. شروع حركت اسامي در دانشگاه تبريز از نماز، نمازخواني 
و نمازخانه بود. در دوره  فعاليت انجمن اسامي دانشگاه تبريز، نمازخانه هايي محقر در 
دانشگاه برپا ش��ده بود. اما بعد از فراغت از تحصيل دانشجويان، فعاليت اين نمازخانه ها 
محدود و پس از تأسيس انجمن علمي و مذهبي به كنترل آن انجمن درآمد. نمازخانه، 
كانون فعاليت و آش��نايي دانش��جويان مذهبي با يكديگر بود. اين نمازخانه ها كوچك 
و محقر و نمازگزاران آنها ه��م قليل بودند، با اين حال ايمان و عقيده  مس��تحكم آنها را 

منسجم، پابرجا به ادامه  راه وامي داشت.2
از سال 1348 با ورود عده ای از دانش��جويان مسلمان به دانشگاه تبريز، تقايي جهت 
مستحيل نشدن در جريان چپ و انجمن علمي- مذهبي، سرآغاز حركت مهم و نامرئي 
جديدي بود كه اولين نش��انه هاي آن در س��ال 1350 به منصه  ظهور رسيد؛ نقشي كه 
دكتر علی شريعتي در اين دوره ايفا كرد بس��يار مهم بود. ظرافت بيان و لطافت زبان او 
دانشجويان را جذب مي كرد و به سردرگمي دانشجويان مذهبي خاتمه مي داد. هر چند 
اسام شناسي وي اشكاالتي داشت، ولي بيدارگري و تحريك نسل جوان در دانشجويان 
مسلمان تأثيرات خود را گذاشت.3 بين سال هاي 1350 تا 1352 دوره  بازيابي و خوديابي 
نيروهاي مذهبي دانشگاه تبريز است. جريان اس��امي پس از خويشتن يابي مبارزه اي 
دوسويه فراروي داشت. نخست حكومت شاهنش��اهي و ديگري جريان چپ. مبارزه با 
حكومت پهلوی، هدف مش��ترك نيروهاي مذهبي و چپ بود كه آنه��ا را موقتاً در كنار 
هم قرار مي داد، اما اختافات عقيدتي تداوم اتحاد را تضمين نمي كرد. »اتحاد، مبارزه، 

پيروزي« شعاري بود كه همه  دانشجويان تا سال 1354، سرمي دادند.4
در همين برهه زمانی، از نظر فرهنگي هم تاش وس��يعي براي اس��تحاله دانشجويان 
و ترويج ابتذال صورت مي گرفت. سالن هاي دانش��گاهي كه براي كنفرانس هاي علمي 
تأسيس شده بودند، از نظر متصديان امور، مكان مناسبي براي اجراي مراسم و برنامه هاي 
مغاير با فرهنگ و مذه��ب جامعه ايران بودند. در س��ال 1349 قرار ب��ود تاالر خواجه 
رشيدالدين فضل اهلل )تاالر وحدت( دانش��گاه تبريز، كه به تازگي س��اخت آن به اتمام 

1. مجيد نجف پور، از جنوب لبنان تا جنوب ايران؛ خاطرات س��ردار رحيم صفوي، تهران، مركز اس��ناد انقاب 
اسامي، 1383، ص48.

2. فصلنامه دانشگاه اسامي، س6، ش15، زمستان. 
3. مجيد نجف پور، همان، ص248. 
4. فصلنامه دانشگاه اسامي، همان.
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رسيده بود، توسط يكي از خوانندگان هرزه زن 
)پری زنگنه( افتتاح شود، ولي پيش از هر اقدامي 
دست خوش حريق شد. اجراي مراسم رقص در 
اين دانشگاه نيز سابقه داش��ت. دانشجويان در 
مقابل اين تاش ها مقاومت مي كردند. هر چند 
تعداد آنها اندك بود، اما همين مقاومت ها خود 
به محوري ب��راي ارتباط و تجمع دانش��جويان 

تبديل مي شد.1
در اين دوران در دانشگاه ها، اعتراضات صنفي 
هم وجود داشت كه نمونه  آن اعتصاب 13خرداد 
1349 دانشجويان شيراز در اعتراض به افزايش 
ش��هريه بود. در آذرم��اه 1349 دانش��جويان 
دانش��گاه ته��ران تظاهرات��ي در اعت��راض به 
مش��كات صنفي و عدم آزادي در كشور، به راه 
انداختند و با س��ر دادن شعارهايي عليه انقاب 

سفيد شاه و ملت نظير »مرگ بر اين سفيدي انقاب، مرگ بر انقاب فرمايشي« فصل 
جديدي را در مبارزه گشودند. به دعوت مراجع سرشناس تقليد، درس هاي حوزه علميه 
قم نيز در هماهنگي و هم سويي با دانشجويان تعطيل شد. در سال 1349، اگرچه پاره اي 
اقدام مس��لحانه از سوي س��ازمان هاي چريكي صورت گرفت، و از س��ويي ديگر، دكتر 
علی شريعتي افكار دانش��جويان را به خود جلب كرده بود و همچنين شهادت آيت اهلل 
سعيدي سرفصل جديدي در جنبش دانشجويي رقم زد، اما شدت خفقان هنوز به حدي 
بود كه دانش��جويان از انجام اقدامات فراگير درمانده بودن��د. از اين رو، اغلب اعتراضات 
جنبه  صنفي پيدا مي كرد. از نظر حكومت، اعتراضات صنفي در دانش��گاه مي توانس��ت 
تمريني براي حركت هاي سياسي باشد كه البته چنين برداشتي از حركت هاي صنفي 
دانش��جويان صحيح هم بود. از اين رو، حكومت از آن جلوگي��ري مي كرد. حركت هاي 
صنفي اين امتياز را داشتند كه عده وسيع تري از دانشجويان را پوشش داده و از نظر مانور 

تبليغاتي- رواني مؤثر مي افتادند.2

1. ستاره سرخ، س6، ش51، فروردين 1355، ص4؛ كيهان، ش9688، پنجشنبه 1354/7/24. 
2. محمد تربتي سنجابي، قربانيان باور و احزاب سياسي، تهران، آسيا، 1375، ص53. 

در 18اردیبهشت 1357 در دانشگاه 
تبریز، به مناسبت چهلم شهداي قيام 
29بهمن آن شهر، تظاهرات عظيمي 
صورت گرفت و دانشجویان با سنگ 
به مصاف گلوله رفتند. قيام خونين 
18اردیبهشت دانشگاه تبریز، منجر 
به تعطيلي این دانشگاه تا پيروزي 
انقالب اسالمي گردید. عظيم ترین 
حرکت سياسي دانشجویان مسلمان 
هجدهم  روز  تبریز،  دانشگاه 
اردیبهشت سال 1357 اتفاق افتاد 
که سه شهيد داشت )ميرزایي، 
عيني، غالمي(. در این تظاهرات 
سازمان یافته همه  شعارها اسالمي و 

به طرفداري از امام خميني)ره( بود
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از آغاز س��ال 1350، فعاليت هاي س��ازمان هاي چريكي رو به گس��ترش نهادند. در 
15فروردين 1350 پنجاه نفر در يك درگيري مسلحانه در سياهكل )جنگل هاي شمال 
كشور( دستگير شدند. به موازات حركت هاي چريكي، در دانشگاه ها نيز تحركات سياسي 

شدت گرفتند. 

در 11ارديبهش��ت 1350 دانشجويان دانش��گاه تهران، عليه جشن هاي 2500 ساله 
شاهنش��اهي دس��ت به تظاهرات زدند. پليس با حمله به دانش��جويان، حدود دويست 
نفر را دس��تگير كرد. به دنبال آن، در پي درخواس��ت مقامات دانشگاه ها براي سركوب 
دانشجويان، پليس در دانشگاه ها مستقر شد. دانشجويان دانشگاه صنعتي و دانشجويان 
هنرسراي عالي نارمك هم دست به تظاهراتي عليه رژيم زدند. در پي اين حوادث، امام 
خمينی)ره( نيز در نجف ضمن بياناتي از ملت ايران خواستند كه به مبارزه با جشن هاي 
2500 ساله برخيزند. در اواخر مهرماه سال 1350 دانشكده فني دانشگاه تبريز به دنبال 
دو هفته اعتصاب و تحصن دانشجويان تعطيل گرديد. در بهمن ماه همين سال، عده اي 

از اعضاي دستگيرشده گروه هاي چريكي دانشجويي، محاكمه و اعدام شدند.1
سال 1350 را مي توان نقطه عطفي در انتقال از دهه چهل به دهه پنجاه دانست. ايران 

1. عليرضا اسماعيلی و عيسی عبدی )به كوشش(، اسنادی از جنبش های دانشجويی در ايران )1329-1357(، 
ج1، تهران، مركز اسناد رياست جمهوری، 1380، ص28. 

تصويري از جشن های 2500ساله
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در اين سال، در اوج خفقان بود. هيچ تجمع سياسي وجود نداشت و تنها دو حزب »ايران 
نوين« و »حزب مردم« كه كامًا حكومتي بودند، فعاليت داشتند و نيروي مستقلي امكان 
عرض اندام نداشت. افراد مذهبي آگاه و انقابي در محيط دانشگاه ها نه تنها به شدت در 
اقليت و موضع ضعف قرار داشتند، بلكه در برابر مباحث تئوريك و ايدئولوژيك نيز فاقد 

نظام فكري كاملي بودند.
از س��ال 1350 نيروهاي مذهبي، رو به بالندگي و رشد گذاش��تند و گرايش بيشتري 
به خواندن ايجاد ش��د. مطالعه  آثار اس��تاد ش��هيد مطهري، كه اغلب بر پايه هاي نظام 
فكر ديني استوار ش��ده بود، در تغيير موازنه قوا به نفع دانشجويان مذهبي نقش مهمي 
داشت. در همين ايام، اعتراض دانشجويان دانش��كده فني تبريز نسبت به پذيرش فوق 
ديپلمه ها در دانشكده، در 5اسفند1350 منجر به تشنج در سطح دانشگاه و زد و خورد 
ش��ديد و خونيني با گارد دانش��گاه ش��د و چنان بازتاب يافت كه دو روز بعد، هيئتي از 
سوي نخس��ت وزير براي رسيدگي به وضع دانش��گاه تبريز عازم آنجا شد.1 سال 1351 
درگيري هاي مسلحانه، ترور و انفجارها عليه رژيم و دستگيري و اعدام مخالفان توسط 
حكومت به صورت گسترده تري درآمد. به مناسبت نهم خرداد، كه رئيس جمهور امريكا 
و همسرش وارد ايران شدند نيز انفجارهايي در چند نقطه تهران صورت گرفتند. در درون 
دانشگاه سال 1351 تا 1353 سال هاي ناآرامي بود. حركت هاي صنفي به بهانه اعتراض 
به ناسالم بودن غذا و وضعيت سلف سرويس، اعتراض به شهريه، كمبود بودجه دانشگاه 

و امتحانات و... پي در پي تكرار مي شود.2
يكي از مهم ترين رويدادهاي سال 1353 اين بود كه بر اثر وقوع بحران نفتي در جهان و 
پس از جنگ اعراب و اسراييل، قيمت نفت به چهار برابر افزايش يافت. اين رويداد، منشأ 
پيامدهاي اجتماعي و سياسي مهمي در كشورهاي توليدكننده نفت و از جمله در ايران 
گرديد. يكي از اثرات عمده آن بر روند دانشگاه ها و پذيرش دانشجو بود. با صعود ناگهاني 
درآمد نفت، رژيم شاه با بهره برداري از توان و امكانات مالي جديد، گام هاي جديدي را 
براي تثبيت موقعيت سياسي خود و ترويج فرهنگ مبتذل شاهنشاهي و خنثی كردن 
نارضايتي ها از طريق ايجاد رفاه برداشت. همه اين تدابير نتيجه منفي براي رژيم در پي 
داشت و همين گام ها در بلندمدت در جهت براندازي ظلم قرار مي گرفت. نمونه اي از آن، 
رايگان شدن تحصيل دانش��گاهي به دليل درآمدهاي بادآورده  نفتي بود. در نتيجه اين 

1. محمدصادق زيباكام، مقدمه اي بر انقاب اسامي، تهران، روزنه، 1372، ص124.
2. عليرضا اسماعيلی و عيسی عبدی )به كوشش(، همان، ص345. 
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اقدام، نيروهاي جديدي وارد دانشگاه ش��دند كه آنجا را به كانون ضد ظلم بدل كردند و 
توازن فكري و سياسي موجود در دانشگاه را به هم ريختند. تا پيش از اين ماجرا، تحصيل 
در دانشگاه، شهريه اي بود و چون مبلغ آن سنگين بود، نوعاً خانواده هاي متوسط به باال 
مي توانستند فرزندان خود را براي تحصيل به دانشگاه بفرستند. اين خانواده ها نيز، اغلب 
از نظر سياسي محافظه كار يا موافق وضع موجود بودند و از نظر فرهنگي وضعيت موجود 
را بيشتر مي پسنديدند. رايگان شدن تحصيل موجب گرديد عده  زيادي از خانواده هاي 
زير متوسط و ضعيف به دانش��گاه راه يابند. از آنجا كه در طبقه  محروم جامعه تمايات 
مذهبي بيشتر بود و به دليل ستمديدگي و استثمار از آمادگي براي مبارزه بر ضد تبعيض 
برخوردار بودند، اين واقعه موجب شد موقعيت نيروهاي مذهبي دانشگاه به سرعت بهبود 
يابد.1 پيوندی كه بين دانشجويان مسلمان و روحانيت مبارز از اوايل دهه 1350 بود- كه 
تحت تأثير فعاليت های روحانيون و طاب مب��ارزی همچون آيت اهلل مطهری، آيت اهلل 
طالقانی، دكتر مفتح، دكتر باهنر و آثار و سخنرانی دكتر شريعتی بودند- زمينه را برای 
گرايش روزافزون دانشجويان به امام خمينی)ره( فراهم ساخت. در همين راستا در سال 
1352، براي اولين بار نام و ياد امام خميني)ره( در دانش��گاه تبريز مطرح گرديد همين 

مسئله در تظاهرات شهري دانشجويان مسلمان در سال بعد تكرار شد.2
از اواس��ط س��ال 1352 و به موازات ق��درت گرفت��ن تدريجی نيروه��ای مذهبی در 
دانش��گاه، تاش هايی از طرف اين دانش��جويان جهت مقابله فيزيكی با مظاهر فساد و 
اشاعه دهندگان رسم فحشا و منكر در فضاهای دانشگاهی صورت گرفت. به عنوان نمونه 
می توان به تذكر لسانی و س��پس درگيری فيزيكی برخی دانشجويان طيف مذهبی آن 
روز در كافه تريای يك دانش��گاه با چند جوان بی مباالت در تاريخ 28آذر 1352 اشاره 
كرد. نظير اين واقعه در تبريز ه��م پيش آمده بود. آقای عل��ی عبدالعلی زاده از اعضای 
فعال جنبش دانشجويی تبريز، به اين موضوع اشاره دارد كه برای مردمی كردن جنبش 
دانش��جويی و رفع ش��بهه بی بندوباری و هرزگی دانش��جويان كه در ذهن مردم وجود 
داشت و برای سنجش معنويت دانشجويی كه در تظاهرات شركت می جستند، تصميم 
گرفتند كه تظاهرات 16آذر 1353 را به شهر بكشانند. به اين منظور با قرار قبلی محل 
انجام تظاهرات را بازار تبريز تعيين كردند و با حضور چهل، پنجاه دانش��جو با سردادن 
شعار »مرگ بر شاه و درود بر خمينی« و با ساير شعارهای اسامی، با زبان تركی اقدام 

1. سيد حميد روحاني، بررسي و تحليلي از نهضت امام خميني)ره(، 1356، ص246. 
2. رك: علي شيرخاني )به كوش��ش(، حماس��ه  17خرداد 1354حوزه  قم، تهران، مركز اسناد انقاب اسامي، 

.1377
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به تظاهرات كردند كه با اس��تقبال مواجه ش��د. در 
اين دوران هنوز تظاهرات در دانشگاه چهره  مذهبی 
نگرفته بود و اين حركت برای آن بود تا مردم بفهمند 
كه در دانشگاه هم بچه های مسلمان دارند رشته امور 
را به دس��ت می گيرند. تا س��ال 1351 و 1352 جو 
دانشگاه به گونه ای بود كه هر كس مبارز است بايد 
چپی باشد، اما با قوت گرفتن مذهبی ها اندك اندك 

شعارها رنگ و بوی ديگری گرفت.1
همچنين در دانش��گاه تبري��ز در نيمس��ال اول تحصيل��ی 1355-1354 جمعی از 
دانشجويان مبادرت به تش��كيل يك گروه ضربت برای مقابله با برخی مظاهر فساد و با 
عوامل ترويج رسم اباحه نموده بودند. در اين گونه موارد ساواك به شدت با دانشجويان 
مسلمان معترض به فساد و بی بندوباری برخورد می كرد و مديريت دانشگاه نيز به شدت 
از ترويج بی مباالتی و بی بندوباری حمايت می نمود. دانشجويان معترض به ساواك احضار 

گرديده بود و مورد بازجويی يا آزارهای جسمانی و روانی قرار می گرفتند.2
در واپسين روزهاي سال 1353 رژيم با تشكيل حزب واحد رستاخيز و ادغام دو حزب 
حكومتي خود، به سمت انحصار بيش��تر رفت. يكي از علت هاي اين كار آن بود كه پس 
از يورش گس��ترده پليس و ساواك به گروه هاي چريكي در س��ال هاي1350 تا 1353 
و دستگيري حدود نود درصد از اعضاي اين س��ازمان ها و اعدام برخي ديگر، رژيم شاه 
احساس امنيت مي كرد. سران رژيم پس از اين پيروزي ها، كه به زعم خودشان موجب 
بي اعتباري و عدم امنيت براي مبارزه عليه رژيم مي شد و نيز برگزاري جشن 2500ساله 
و درآمدهاي كان نفت��ي و ايجاد رفاه كاذب، ديگر ايران را جزيره اي امن مي دانس��تند 
كه حتي به هم��ان جدال هاي لفظي و س��اختگي دو حزب حكومتي هم نياز نداش��ت. 
در 11اسفند 1353 خبر تشكيل حزب رس��تاخيز اعام شد و شاه گفت: هر كس عضو 
حزب نشود، اجنبي است و بايد از ايران برود. امام خميني)ره( نيز از نجف فتواي حرمت 
عضويت در اين حزب را صادر كرد. در دانشكده ها دفاتر اسم نويسي براي ثبت نام در حزب 
رستاخيز قرار دادند و فشار زيادي به دانش��جويان آوردند. دانشجويان مقاومت كرده و 
بر ديوارها شعار مي نوشتند: »يزيد زمان بيعت مي طلبد« و »مرگ بر حزب رستاخيز«. 

1. عليرضا كريميان، همان، ص310.
2. شهريار زرشناس، جنبش دانش��جويی در ايران، قم، نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، دفتر 

نشر معارف، 1393، ص94-95. 

رهبر معظم انقالب:
بخش  یک  دانشجویان   ...
الینکف از نهضت روحانيت 
بته در دانشگاه ها  ل بودند. ا
جریان های الحادی و ضد دینی 
و مارکسيست و غيره هم بودند، 
لکن آن حرکت غالب، مربوط 

بود به دانشجوهای مسلمان...
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در همين راس��تا بود كه در گزارش وضع دانش��گاه ها و 
مؤسس��ات آموزش عال��ی در 1353/2/17 اعاميه ای 
داير بر انتقاد از حزب رس��تاخيز ملت ايران در دانشگاه 

فردوسی مشهد مشاهده شد.1
سال 1354 همچنان دس��تگيري و قلع و قمع بقاياي 
س��ازمان هاي چريكي ادامه داش��ت. اغلب اعضاي اين 
سازمان ها دانش��جو بودند. اين وقايع، فضاي دانشگاه را 
هر چه بيشتر سياس��ي مي كرد و افتخاري براي مبارزه 
مسلحانه به وجود مي آورد. جنبش مسلحانه هم سربازان خود را از جنبش دانشجويي 
مي گرفت. به دنبال صدور فتواي تحريم عضويت در حزب رستاخيز، امام خميني)ره( در 
اطاعيه اي از دانشگاهيان و طاب خواست كه خاطره  قيام 15خرداد سال 1342 را هر 
چه باشكوه تر گرامي بدارند. از اين رو، اوايل سال 1354 تمهيدات و تداركات آن توسط 
دانشجويان مسلمان آغاز شد و در سالروز 15خرداد، عظيم ترين شورش دانشجويي به 
وقوع پيوست كه مبين ميزان قدرت جنبش اس��امي و دوام حيات آن بود. اين حركت 
معادالت سياسي داخلي و خارجي را تحت تأثير قرار داد. پليس در سركوب اين شورش 
دانشجويي، به خوابگاه دانشجويان نيز يورش برد و ضمن تفتيش خوابگاه ها براي كشف 
اعاميه ها و وسايل ديگر، اقدام به دستگيري عده اي از آنان نمود.2 به طوری كه در اين 
سال ها روحانيت و دانشجويان بخش عمده زندانی های رژيم را تشكيل می دادند.3 الزم 
به ذكر است كه مجاهدين مسلمان در سال های 1354 تا 1357 هر چند دچار اختاف 
نظر و پراكندگی شدند، اما كادرهای دستگيرنشده آنها برای حفظ سازمان در تهران و 
شهرس��تان هايی مثل تبريز از جمله گروه »فرياد خلق خاموش شدنی نيست« فعاليت 

می كردند.4
در طی س��ال های 1354 به بع��د با توجه به زمينه های گس��ترش اف��كار مذهبی در 
دانشگاه ها، گرايش دانشجويان به رهبری امام خمينی بيش��تر شد. به نتيجه نرسيدن 
مبارزات چريكی توسط سازمان فداييان خلق و سازمان مجاهدين خلق، وقوع كودتاهای 
درون سازمانی كمونيست ها و خروج دانشجويان مسلمان از سازمان مذكور و مشخص 

1. عليرضا اسماعيلی و عيسی عبدی )به كوشش(، همان، ج3، ص1383-1382؛ امين عزيزی، همان، ص118. 
2. عباسعلي عميدزنجاني، انقاب اسامي و ريشه هاي آن، تهران، كتاب سياسي، 1371، ص115.

3. برداشت اول، همان. 
4. عليرضا كريميان، همان، ص283. 

جنبش   1330 دهه   در 
دانشجویي از خواسته مردم 
پشتيباني نمود، و با آغاز 
نهضت امام خميني)ره(، 
دانشجویان در کنار امام)ره( 
و با پيروي از ایشان، به 
حمایت از مردم در مقابله 
با رژیم ستم شاهي پرداختند
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شدن فاصله و مرز ميان دانش��جويان مسلمان و كمونيس��ت و فروپاشی كنفدراسيون 
جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی خارج از كش��ور به دليل اختافات درون گروهی، 
باعث ش��د كه س��ازمان های سياس��ی و عمومی دانش��جويان به اين نتيجه برسند كه 
می بايست به توده های مردم رو آورند و تنها ش��خصی هم كه جايگاه و مقبوليت كافی 
برای رهبری توده های مردم را داشت، امام خمينی بود.1 در همين راستا بود كه در سال 
1354، سالگرد قيام پانزده خرداد، حركت گس��ترده  چندروزه اي در دانشگاه تبريز در 
حمايت از امام خمينی روي داد. جالب آن  كه در قم چنين حركتي را طاب انجام دادند.2 
پس از وقايع سال 1354، مس��لمانان با اين تصور كه ماركسيس��ت ها از پشت به آنها 
خنجر مي زنند، از هر گونه اتحاد با آنها بيمناك بودند و در تمامي مواضع، خطوط خود را 
جدا كردند. اين امر موجب شفافيت بيشتر مواضع دانشجويان مسلمان گرديد. استقبال 
دانشجويان از ارزش هاي اس��امي و گرايش به مذهب و حجاب از بركات اين شفافيت 
بود. به تدريج حجاب اس��امي دانش��جويان پررنگ تر گرديد. تا قبل از سال 1352 در 
دانش��گاه ها، كمتر بانوي محجبه اي ديده مي شد، ولي پس از سال 54 براي نشان دادن 
مرزبندي ها، هر گروهي از نمادهاي خاص خود اس��تفاده مي كردند كه براي مسلمانان 
اين نمادها عبارت بودند از حجاب، پوشش و نماز. گسترش جلسات مذهبي و دعوت از 
چهره هاي مذهبي- سياسي توسط دانشجويان، يكي ديگر از نشانه هاي موقعيت رو به 
اعتاي دانشجويان مسلمان در سال هاي 1354 و 1355 بود. تهيه و تكثير اعاميه هاي 
امام خميني)ره( در سطح دانش��گاه به يك اقدام جدي مبدل شد و موجب پيوندهاي 
اعتقادي- عاطفي دانشجويي گرديد. تجربه هاي بزرگداشت 15خرداد، در سال 1355 
نيز تكرار شد و اين روز را نه به يك حركت دانشجويي، بلكه به يك حركت مردمي و ملي 

تبديل كرد.3
سال 1355 فصل پايكوبي رژيم شاه بود. زيرا ديگر تهديد جدي از سوي سازمان هاي 
چريكي احس��اس نمي ش��د. در 30دي 1355 جيمي كارتر، كه به تازگي در انتخابات 
رياست جمهوري امريكا پيروز شده و سياست حمايت از حقوق بشر را سرلوحه برنامه هاي 
خود قرار داده بود، به ايران سفر كرد. او در اين سفر، ايران را جزيره  ثبات ناميد. به دنبال 
آن، براي ش��اه و حاميان او اين تصور به وجود آمد كه اكنون كه هم��ه مخالفان يا نابود 
شده يا تس��ليم گرديده و توبه كرده اند و فقط گاه گاهي صداي اعتراضي از گوشه و كنار 

1. همان، ص310-311. 
2. رك: علی شيرخانی )به كوشش(، همان. 

3. همان.
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برمي خيزد، پس هنگام دست زدن به اصاحات سياسي و گشودن نسبي فضاي جامعه 
اس��ت تا از طريق ايجاد جناح مخالفان وفادار از ميان طرفداران حكومت و راه انداختن 
جدال هاي سياسي و هدايت  ش��ده، زمينه را براي روي كار آمدن وليعهد در آينده مهيا 
سازد، به گونه اي كه او با مشكات كمتري مواجه باشد. اما سير حوادث به گونه ديگري 

رقم خورد.1
سال 1356 نيروهاي ملي و مذهبي با استفاده از فرصت ادعايي رژيم در گشايش فضاي 
سياسي و فشارهاي امريكا براي اعمال آن، شروع به عريضه نويسي هاي انتقادي به شاه 
مي كردند. از سال 1354 تا 1356، اوج مبارزات دانشجويان مذهبي دانشگاه تبريز است. 
در اين دوره، دانشجويان ساكن در خوابگاه مجبور به انتقال و اسكان در منازل سطح شهر 
تبريز مي ش��وند كه موجب افزايش ارتباط نزديك آنها با مردم و نزديكي هر چه بيشتر 
آنها با علماي مبارز شهر تبريز كه طرفدار امام خميني)ره( بودند، شد. مسجد شعبان به 
عنوان مهم ترين كانون انقابي سطح شهر تبريز مورد توجه دانشجويان مسلمان بود. با 
نزديكي دانشجويان به آيت اهلل سيد محمدعلي قاضي طباطبايي موجب مي شد كه وي 
طي سخنراني هايي به تأييد مبارزات اس��امی آنها بپردازد. بعد از انتشار خبر شهادت 
حاج مصطفي خميني، آيت اهلل قاضي با هماهنگي علماي تبريز از جمله آقاي حسيني 
همداني مراسمي را در مسجد بادكوبه بازار برگزار كردند. اين مراسم حركت خاصی در 
مردم كه از قشرهای مختلف در آن حضور داشتند ايجاد كرد. برگزاري مجلس ترحيم 
با توجه به شرايط اختناق سياسي اهميت بس��ياري داشت. به رغم اين كه رژيم پهلوي 
بردن نام امام خميني)ره( را ممنوع كرده بود، در اين جلس��ه چندين بار نام امام)ره( با 

ذكر صلوات برده شد.2
در مختصر فضاي باز سياس��ي در س��ال 1356، دو واقعه  مهم ديگر، درگذشت دكتر 
شريعتي و حاج آقا مصطفي خميني كه بين مردم و دانش��جويان شهادت تلقي شدند، 
روی داد. در خرداد 1356، دكتر علی شريعتي كه محبوبيتي در ميان دانشجويان و برخي 
از طاب و جوانان يافته و چند روزي بود كه از ايران خارج ش��ده بود، به طرز مشكوكي 
درگذشت. افكار عمومي، اين حادثه را ناشي از توطئه ساواك براي قتل شريعتي دانست. 
برپايي مراسم بزرگداش��ت شريعتي در دانشگاه هاي مختلف كش��ور، اثرات روشنگري 
بر جاي گذاش��ت. در آبان همين س��ال، حاج آقا مصطفي خميني نيز، به طرز مرموزي 

1 . منوچهر محمدي، تحليلي بر انقاب اسامي، تهران، اميركبير، 1370، ص157.
2. جنبش دانشجويي تبريز به روايت اسناد و خاطرات، همان، ص719-723. 



12
1

94
يز 

 پاي
 4

ه 5
مار

 ش
هم

زد
 سي

ال
 س

وم
ه س

دور

ريز
ه تب

شگا
ی دان

جوي
انش

ش  د
جنب

درگذشت و اين بار در سطح وس��يع تري نيروهاي 
ملي و مذهبي با صدور بيانيه هاي جمعي و برگزاري 
مراسم ختم، حضور خود را نشان دادند. تجليلي كه 
در مساجد شهرهاي مختلف از شهيد آقا مصطفي 
شد، شاه را به واكنش واداش��ت. وي براي تخريب 
چهره  امام خميني)ره( دستور داد مقاله اي درباره 
وابستگي امام خميني به خارج و هندي بودن او و 
مخالفتش با اصاحات ارضي و موافقت با فئودال ها 
بنويس��ند. درج اين مقال��ه در روزنام��ه اطاعات 
17دي 1356 خشم علما و طاب حوزه علميه قم 
را برانگيخت. روز 19دي ماه در قم اعتراضات شكلی 
گسترده  و خشونت آميز به خود گرفت.1 حوزه قم در 

اين روز با تعطيلی درس ها و برپايي تظاهرات اعتراض آميز، خشم خود را نسبت به رژيم 
ابراز داشتند. پليس با سركوب تظاهرات، عده اي را به شهادت رساند.2 در پي اين واقعه، 
علماي قم و نجف با صدور اعاميه هايي، اي��ن جنايت ها را محكوم كردند. در پي آن، در 
دانشگاه ها و مساجد مراسم عزاداري برپا شد كه نقش دانشجويان در برپايی اين مراسم 
چشمگير بود. شهادت حاج مصطفی در دانش��گاه ها به ويژه دانشگاه تبريز تأثير زيادي 
گذاش��ت. به  طوری كه اهانت روزنامه  اطاعات به امام)ره( و قيام 19دي قم به اشتراك 
مساعي دانش��جويان مذهبي و نيروهاي مذهبي شهر تبريز به رهبري آيت اهلل قاضي به 
قيام تاريخي 29بهمن منجر ش��د.3 قيام 29بهمن تبريز در مراس��م چهلم بزرگداشت 
شهداي قم، لرزه بر تن رژيم انداخت. شهداي 29بهمن تبريز چهلم هاي زنجيره اي را در 
سراسر كشور به وجود آورد و انقاب اسامی به يك قيام و انقاب سراسری تبديل شد.4 
شهيد قاضی طباطبايی، روحانی مبارز آن دوران، مقدمات برگزاری آئين اربعين شهدای 
شهر قم را با هدف احيای دوباره مبارزه عليه طاغوت فراهم كرد. مركزيت اين قيام مسجد 
قزللی تبريز بود. اين مسجد در زمره مساجد مركزی و مهم وقت تبريز بود كه به كانون 

1. ماروين زونيس، شكست شاهانه، ترجمه  عباس مخبر، تهران، طرح نو، 1370، ص441.
2. علي شيرخاني، حماسه  19بهمن 1356 قم، تهران، مركز اسناد انقاب اسامي، 1377، ص19.

3. ناهيد عابدينی، »نقش آيت اهلل قاضي طباطبايي و دانشجوبان دانشگاه تبريز در قيام 29 بهمن تبريز«، مجموعه 
مقاالت همايش انقاب اسامي، رهبري و آذربايجان، تبريز، دانشگاه آزاد اسامي تبريز، 1388، ص269.

4. علي ذوعلم، جرعه جاري، تهران، پژوهشكده فرهنگ و انديشه اسامي، 1377، ص78.

دانشجویان مذهبی و غير مذهبی 
دانشگاه تبریز به ویژه دانشجویان 
مسلمان پيرو امام)ره(، نيز هم پای 
دیگر دانشجویان دانشگاه ها 
و گروه ها و طبقات جامعه، 
با تشکيل انجمن های علمی- 
مذهبی و خنثی کردن تهاجمات 
فرهنگی رژیم، پخش اعالميه، 
انجام تظاهرات و اعتصابات که 
در برخی از مواقع در پوشش 
مشکالت صنفی انجام می شد، 
اعتراضات سياسی خود را عليه 

رژیم پهلوی مطرح می نمودند
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معترضين و مبارزين مبدل شده بود.1 حضور چشمگير جوانان دانشجو در جريان واقعه  
29بهمن تبريز- كه حدود 50 درصد از نيروهاي فعال آن روز را در بر می گرفت- از نكات 
حائز اهميت اين قيام است.2 كنسول امريكا، مايكل ميرنكو در تبريز در گزارش خود در 
مورد قيام 29بهمن تبريز، اعتراف نمود كه نيروهاي ملي و مذهبي چنان س��ريع عمل 

كردند كه جلوگيري از عمليات آنها دشوار بود.3
در طول سال 1357 دانشگاه هاي كشور به پايگاه انقاب تبديل شدند. كاس ها تعطيل 
شد و تظاهرات سياسي براي سرنگوني رژيم از دانشگاه ها، سازماندهي گرديد. جنبش 
دانشجويي اكنون به يك جنبش اجتماعي مبدل شده و خواس��ته هاي انقابي، مبني 

بر آزادي زندانيان سياسي و بازگشت امام خميني)ره( در صدر توجه آنان قرار گرفت. 

در 18ارديبهشت 1357 در دانشگاه تبريز، به مناسبت چهلم شهداي قيام 29بهمن 
آن شهر، تظاهرات عظيمي صورت گرفت و دانشجويان با سنگ به مصاف گلوله رفتند. 
قيام خونين 18ارديبهش��ت دانش��گاه تبريز، منجر به تعطيلي اين دانشگاه تا پيروزي 
انقاب اسامي گرديد. عظيم ترين حركت سياسي دانشجويان مسلمان دانشگاه تبريز، 
روز هجدهم ارديبهشت سال 1357 اتفاق افتاد كه سه شهيد داشت )ميرزايي، عيني، 

.1393/4/16 ،http://revolution.pchi.ir 1. برگرفته از سايت
2. محمد طحان، تاريخ شفاهي قيام هفده شهريور 1357، تهران، مركز اسناد انقاب اسامي، 1386، ص27. 

3. غامرضا نجاتي، همان، ج2، ص73. 

قيام 29بهمن تبريز
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غامي(.1 در اين تظاهرات س��ازمان يافته همه  شعارها اس��امي و به طرفداري از امام 
خميني)ره( بود. پس از اين واقعه، اس��اتيد مذهبي دانش��گاه تبريز كه از س��اليان قبل 
جلساتي با هم داشتند، به دور هم جمع ش��دند. اين اساتيد با صدور اعاميه ها، بيانيه و 
شركت در تظاهرات به همراهي با نهضت اسامي مردم و جنبش دانشجويي پرداختند. 

در قسمتی از بيانيه دانشجويان تبريز در واكنش به اين حادثه آمده است: 
... مبارزات دانش��جويی ايران با ريختن خون س��ه تن از دانشجويان 
دانش��كده فنی تهران در تاري��خ 16آذر 1332 اوج ياف��ت و همزمان با 
شكوفايی مبارزه مسلحانه گس��ترش بيش��تری يافته و بار ديگر واقعه 
18ارديبهشت 1357 دانشگاه تبريز به عنوان روز خونين ثبت گرديد.2 
رئيس دانشگاه تبريز، دكتر منوچهر مرتضوي در اعتراض به هجوم نيروهاي نظامي به 
دانشگاه و شهادت دانشجويان، استعفا داد. بعد از اين حوادث، دانشگاه تا پيروزي انقاب 
اسامی عمًا فعاليت آموزش��ي نداش��ت. تظاهرات عظيم 21مرداد1357  مهم ترين 
تظاهرات دانشجويان مذهبي قبل از دوره  حكومت نظامي و اوج گيري انقاب اسامي 

بود.
در پنج��م دی ماه 1357 نيروه��ای حكومت نظامی جهت در هم شكس��تن اعتصاب 
اس��تادان دانش��گاه در وزارت علوم و آموزش عالی، به وزارتخانه مذك��ور حمله كردند. 
در نتيجه اين حمله زد و خورد شديدی به وقوع پيوس��ت و در اثر تيراندازی مأمورين، 
يكی از اساتيد دانشگاه، به نام كامران نجات اللهی شهيد شد. به همين دليل تظاهرات و 

اعتراض های زيادی در كشور و از جمله در دانشگاه تبريز رخ داد.3
در جريان ممانعت دولت بختيار از بازگشت امام خميني در دي ماه 1357، علماي قم و 
ساير شهرهاي كشور در دانشگاه تهران دست به تحصن زدند. اين حركت نمادين، ضمن 
تقويت وحدت و نزديك شدن حوزه و دانشگاه، كه طي سال هاي گذشته در اثر تبليغات 
رژيم دچار بدبيني هاي مفرطي نسبت به همديگر شده بودند، دانشگاه تهران را به پايگاه 
انقاب اسامی مبدل ساخت. سرانجام با تسليم شدن دولت به بازگشايي فرودگاه، امام 
خميني)ره( در 12بهمن 1357 به ميهن بازگشت. طبق برنامه اعام شده قرار بود امام 
خميني)ره( در دانشگاه تهران با مردم ديدار كرده و سخنراني كنند، اما به خاطر احترام 

1. اطاعات، ش15615، 1357/3/1، ص4. 
2. انقاب اسامی به روايت اسناد و خاطرات، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، 1378، ج5، 

ص267.
3. عليرضا اسماعيلی، همان، ج5، ص785-786.
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به شهداي انقاب، اين برنامه به بهشت زهرا انتقال يافت. برنامه اوليه هر چند اجرا نشد، 
ولي نش��انه  جايگاهي بود كه دانشگاه در انديش��ه رهبران انقاب داشت و اولين مكاني 
بود كه براي استقرار رهبري انقاب اسامی و سخنراني ايشان در نظر گرفته شده بود.1 
آيت اهلل خامنه ای از روحانيون مبارز كه خود در متن حوادث سياسی و اجتماعی تحوالت 
نهضت و انقاب حضور داشته اند، اين گونه بر نقش چشمگير و مؤثر جنبش دانشجويی 
در نهضت و پيروزی انقاب و نقش الينفك دانشگاه ها در نهضت روحانيت تأكيد كرده اند: 
..در تمام 15 س��الی كه بين 1342 است كه ش��روع نهضت روحانيت 
باش��د تا 1357 كه پيروزی انق��اب اتفاق افت��اد، ش��ما در همه جا و 
دوش��ادوش روحانيت و در كن��ار او جنبش دانش��جويی را مش��اهده 
می كنيد. دانش��گاه های كش��ور، محيط های دانش��جويی كشور، مركز 
تحرك و فعاليت اس��ت و يكی از بازوهای اساسی نهضت در تمام طول 
اين مدت- كه اين را ما از نزديك هم خودمان شاهد بوديم؛ هم دوستانی 
كه در كار نهضت و مب��ارزات بودند و هم همه اي��ن را تجربه كرده اند و 
آزموده اند، دانشجويان اند. بنابراين دانش��جويان يك بخش الينكف از 
نهضت روحانيت بودند. البته در دانش��گاه ها جريان های الحادی و ضد 
دينی و ماركسيست و غيره هم بودند، لكن آن حركت غالب، مربوط بود 

به دانشجوهای مسلمان...2

سخن پایانی 
مقاله حاضر س��عی كرد جنبش دانشجويی دانش��جويان تبريز را با رهيافتی جديد از 
دهه 1330 تا پيروزی انقاب اس��امی ايران مورد بررس��ی قرار دهد. در بخش عمده 
تاريخ جنبش دانشجويي، اين قشر به عنوان چشم بيناي جامعه عمل كرده است. به بيان 
عميق تر، در دهه  1330 جنبش دانشجويي از خواس��ته مردم پشتيباني نمود، و با آغاز 
نهضت امام خميني)ره(، دانش��جويان در كنار امام)ره( و با پيروي از ايشان، به حمايت 
از مردم در مقابله با رژيم ستم ش��اهي پرداختند. در اين بين دانشجويان مذهبی و غير 
مذهبی دانشگاه تبريز به ويژه دانش��جويان مس��لمان پيرو امام)ره(، نيز هم پای ديگر 
دانشجويان دانشگاه ها و گروه ها و طبقات جامعه، با تشكيل انجمن های علمی- مذهبی 

1. نيكي كدي، ريشه هاي انقاب ايران، ترجمه عبدالرحيم گواهي، تهران، قلم، 1369، ص174.
2. برداشت اول، همان. 
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و خنثی كردن تهاجمات فرهنگی رژيم، پخش اعاميه، انجام تظاهرات و اعتصابات كه 
در برخی از مواقع در پوشش مشكات صنفی انجام می شد، اعتراضات سياسی خود را 
عليه رژيم پهلوی مطرح می نمودند. نقش دانشجويان دانشگاه تبريز به ويژه در سال  های 
منتهی به انقاب اسامی در سازماندهی راهپيمايی های تعيين كننده كه خود موجب 
گسترش امواج انقاب شد، چشمگير است. آنان بدين وسيله نقش خود را به عنوان يكی 

از گروه  های تأثيرگذار در پيروزی انقاب اسامی به اثبات رساندند. 
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زمينه ها و عوامل افزایش گرایش به اسالم در 
غرب بعد از انقالب اسالمی 

نورالدين اکبری کريم آبادی1
مقدمه

اسام به عنوان يك مكتب رهايی بخش و انسان ساز، از همان قرون اوليه بستری برای 
بش��ريت فراهم كرد كه از طريق آن بتوانند اهداف و آمال انس��انی و اخروی خود را به 
تحقق برسانند. مجموعه عقايد اس��امی و آموزه های متعالی قرآن، به گونه ای خود را 
با واقعيات و نيازهای جديد بش��ريت منعطف ساخته كه هدف آن سعادت بشريت بوده 
اس��ت. از اين رو در طول دوران مختلف تاريخی، گرايش به اسام از سوی پيروان اديان 
و مذاهب گوناگون، همواره حسادت و عصبانيت رهبران و نخبگان دينی ديگر را فراهم 
می ساخته است. اسام گرايی مخصوص دوره ما نيس��ت، بلكه اسناد و مدارك تاريخی 
متعددی وجود دارد كه در هر زمان كه امكان عرضه و معرفی حقيقت شريعت اسام به 
انسان ها فراهم شده، گرايش به اسام به طور فطری و وجدانی روی داده است؛2 از طرف 

1.كارشناس ارشد علوم سياسی دانشگاه تربيت مدرس. 
2. حمزه امرايی، انقاب اسامی ايران و جنبش های معاصر اسامی، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1383، 

ص13-14. 
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ديگر، بررسی اجمالی جايگاه دين در مناسبات بين المللی حكايت از آن دارد كه اسام 
به طور خاص در عرصه بين المللی مطرح بوده است و نمی توان دوره يا مقطعی را سراغ 
گرفت كه دغدغه های دينی توسط انديشه گران يا بازيگران مسلمان به نوعی در روابط 
منطقه ای يا بين المللی مطرح نبوده باشد؛ برای مثال، آموزه های اسامی با حركت های 
استعمارستيزانه دهه 50، مقاومت دهه 60 و 70 )در حوزه فلسطين اشغالی( نظم سازی 
نوين دهه 80 و سرانجام طرح ايده حكومت جهانی در سده بيست ويكم، در ارتباط بوده 
و به وضوح می توان »دعاوی اس��امی« را به عنوان معارضی در برابر زياده خواهی های 
قدرت های مسلط يا همچون رقيبی برای گفتمان هژمونيك گرايی ليبرال- دموكراسی 
مشاهده كرد.1 امروزه گفتمان اس��ام خواهی در جهان اسام و غرب فراگير شده است. 
اغلب جوامع و گروه های مذهبی و سياسی به اين جمع بندی رسيده اند كه تنها راه مقابله 
با استبداد و استعمار، دست يافتن به مبانی و ارزش های اسامی است. حتی گروه های 
سلفی و افراطی هم كه س��ال ها عامل و حربه غرب برای پيشبرد اهداف خود در جهان 
اسام بودند، امروزه به تقابل با غرب به ويژه امريكا برخاسته اند و اين تنفر و تقابل با غرب 

فصل مشترك همه گروه های مذهبی اعم از شيعه و سنی می باشد.2 
انحطاط اخاقی تمدن غرب به ويژه در اين يكی، دو قرن اخير و نيز ظلم و ستمی كه 
بر مردم مس��تضعف اعمال گرديد و عدم كارايی اديان تحريف شده كه هر از چند گاهی 
بنا به مقتضيات زمان به نفع زرمداران و زورمداران تفس��ير می شد كم كم سبب گرديد 
مردم به س��وی دينی گرايش پيدا كنند كه باعث رهايی آن��ان از اين همه ظلم و تعدی 
باشد. بر اساس سالنامه كتاب واقعيات رشد جمعيت در دهه گذشته 137% بوده است. 
در اين مدت رشد مسيحيت 46% بوده است در حالی  كه اسام 235% رشد نموده است. 
راز اين گسترش در چيست؟ اين سؤالی است كه در درجه نخست برای خود مسيحيان 
مطرح شده است. كه می توان گفت اين پيشرفت همه جانبه، از يك سو مديون احكام و 
دستورات نورانی و منطقی دين اسام است و از سوی ديگر ناشی از شرايط و بحران های 
موجود در جوامع غربی بوده است. لذا اين مقاله به دو قسمت تقسيم می شود؛ در بخش 
اول به انقاب اس��امی ايران و عوامل تعيين كننده تأثيرگذاری انقاب اسامی بر رشد 
اسام گرايی در جهان و نيز برخی از مهمترين تأثيرات آن پرداخته می شود و در بخش 

1. رضا سيمبر و ارسان شيخ نش��ين، اسام گرايی در نظام بين الملل، تهران، دانش��گاه امام صادق)ع(، 1389، 
ص98-102. 

2. منوچهر محمدی، آينده نظام بين الملل و سياست خارجی جمهوری اسامی ايران، تهران، وزارت امور خارجه، 
1386، ص161. 
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دوم مس��ائل و خلهای موجود در غرب و علل نياز شديد غرب كه باعث گرايش به دين 
اسام شده است، مورد بررسی قرار می گيرد. 

بخش اول. انقالب اسالمی ایران و تأثيرات آن بر رشد اسالم گرایی در جهان 
از جمله علل جاذبه اس��ام پيروزی انقاب اس��امی ايران و ش��خص ام��ام)ره( بوده 
اس��ت؛ برخی از افرادی كه مسلمان شدند به خاطر ش��خصيت امام خمينی)ره( به اين 
دين گرايش پيدا كرده اند. جامعه شناس��ان غربی اعتراف دارند يكی از علل رشد اسام، 
انقاب اسامی ايران بوده است. به دليل اين كه در گذشته به خصوص در قرن 19 و20 
روان شناسان و جامعه شناسان نگاه بدبينانه ای به دين داشتند. اما وقتی ديدند انقاب 
اسامی با ريش��ه و مبنای دين صورت گرفت، س��بب شد كه عده ای اس��ام و انقاب 
اسامی را دوباره مورد مطالعه قرار دهند. در نتيجه انقاب اسامی سبب جذب بسياری 
به اسام شد. جالب است كه اين دس��تاوردها به رغم تبليغات رسانه های جهان بر ضد 
انقاب اسامی بوده اس��ت. با دقت در سرگذش��ت و انگيزه های كسانی كه در سه دهه 
اخير به مكتب اهل بيت)ع( گرويده اند، درمی يابيم كه اكث��ر قريب به اتفاق آنان تحت 
تأثير انقاب اسامی و به ويژه شخصيت امام خمينی)ره( بوده اند. گذشته از مستبصران، 
انقاب اسامی باعث شد كه شيعيان جهان- از تمامی فرقه ها- هويت شيعی خود را باز 

يافته و به آن افتخار كنند. 
الف. عوامل تعيين کننده تأثير گذاری انقالب اسالمی

آثار و بازتاب هاي انقاب اسامي را مي توان ناشي از عناصر ماهوي و عوامل موقعيتي 
دانست.1 عناصر و ويژگي هاي ماهوي انقاب اسامي كه باعث تأثيرگذاري فراسرزميني 
آن ش��ده اند، عبارت اند از: بزرگ بودن، فراملي بودن و ايدئولوژي جهان ش��مول اسام. 
عوامل موقعيتي كه موجب بازتاب انقاب در سطوح منطقه اي و بين المللي شده است 
را نيز مي ت��وان در موقعيت و منزلت راهب��ردي و بين المللي اي��ران، اهميت راهبردي 
خاورميانه و خليج فارس و محيط مناس��ب و متجانس پيراموني انقاب اس��امي ايران 
خاصه كرد. هر ي��ك از اين عوامل به تنهايي كفايت مي كند ت��ا انقابي به اطراف خود 
تس��ري يابد. طبيعي اس��ت كه برآيند و مجموع آنه��ا در مورد انقاب اس��امي ايران، 

بازتاب ها و پيامدهاي آن را حتمي و قطعي سازد. 

1. سيد جال دهقانی فيروزآبادی، »تأثيرات منطقه ای و بين المللی انقاب اسامی ايران«، 1387/11/21، رك: 
http: //www jamejamonline.ir /papertext.aspx newsnun=100898632133
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1. انقالب بزرگ: بر اس��اس تعريف و طبقه بندي انقاب هاي جهان، انقاب اس��امي 
ايران انقابي بزرگ به شمار مي رود، چون اين انقاب تغيير و تحوالت ماهوي و بنيادي 
در ساختارهاي سياس��ي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ارزش ها و هنجارهاي جامعه 
ايران پديد آورد؛ تغييراتي كه اليه هاي زيرين نظم سياسي، اجتماعي و مباني ارزشي و 
فرهنگي جامعه را دگرگون كرد، به طوري كه انقاب اسامي ايران از اين نظر در زمره 

انقاب هاي بزرگ جهان مانند انقاب فرانسه، روسيه و چين قرار مي گيرد. 
2. انقالب فراملي: افزون بر اين، انقاب اسامي ايران ماهيت و رسالتي فراملي دارد. 
انقاب فراملي برخاف انقاب ملي، داراي اهداف و آرمان هايي است كه فراتر از مرزهاي 
جغرافيايي ايران مي  رود. آم��ال و آماجي كه معطوف به انس��ان ها و ملت هاي ديگر در 
جوامع دور و نزديك است. از اين رو، انقاب اسامي ايران فراتر از تغيير و تحول ساختاري 
و هنجاري در جامعه و مل��ت ايران درصدد ايجاد تغييرات و تح��والت بنيادي در ديگر 
جوامع و ملت ها بر اساس نظم سياس��ي، اجتماعي و اسامي است. ماهيت و مسئوليت 
فراملي انقاب اسامي متضمن و مستلزم تأثيرگذاري مس��تقيم و غير مستقيم آن در 
محيط هاي متجانس پيراموني و حتي نامتجانس دوردست است. بنابراين می توان گفت 
پيروزی انقاب اسامی در ايران تنها پاسخی به يك ضرورت داخلی نبود؛ بلكه پاسخی 
به مرزهای جغرافيايی ايران نيز ارزيابی می ش��د. از اين رو گفتمان كان چنين تحولی 
در حصار جغرافيايی مرزهای ايران متوقف نماند و بر تارك انديشه و آموزه راهی خارج 

از مرزهای سرزمين ايران شد. 
3. ايدئولوژي جهان شمول: س��ومين عنصر ماهوي انقاب اس��امي كه آن را داراي 
بازتاب و پيامد در محيط خارجي ايران مي س��ازد، ايدئولوژي اس��ام است، زيرا اسام 
ديني جهان شمول و معطوف به بشريت و تأمين سعادت اوست. از اين رو، نظم سياسي 
اجتماعي برخاسته از انقاب اسامي نيز ماهيتي جهان شمول و فراملي دارد، به گونه اي 
كه ماهيت اس��امي انقاب ايران متضمن تكاليف، مس��ئوليت ها و رسالت هاي فراملي 
در جهان اسام و نظام بين الملل است. مس��ئوليت و رسالتي كه بر پايه دعوت اسامي، 
تبيين و ترويج آرمان ها و آموزه هاي انقاب اسامي را اجتناب ناپذير و الهام بخش براي 
ديگر ملت ها و انسان ها مي سازد؛ اين ويژگي به خصوص تأثيرگذاري انقاب اسامي در 

جوامع مسلمان را تسهيل و تسريع مي كند. 
4. موقعيت و منزلت ايران: عامل ديگر در تأثيرگذاري انقاب اسامي ايران در منطقه و 
جهان، موقعيت راهبردي و ماهيت بين المللي سرزمين ايران است. جايگاه سوق الجيشي 
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و استراتژيك ايران به گونه اي است كه آن را به صورت 
بين الملل��ي درآورده، ب��ه طوري كه اي��ران به لحاظ 
جغرافيايي و ژئوپلتيك محكوم به تعامل و ارتباط فعال 
با ديگر بازيگران بين المللي است. اين تعامل سازنده 
و تبادل گس��ترده، زمينه بس��ط و ترويج انديشه ها و 
آموزه هاي انقاب اسامي را فراهم مي آورد. از اين  رو 
انقاب اسامي بي واسطه يا با واسطه، ديگر كشورها 
و ملت ها را تحت تأثير قرار مي دهد و كنش و واكنش 

آنان را برمي انگيزد. 
5. اهميت راهب�ردي خليج ف�ارس و خاورميانه: 
دومين عام��ل موقعيتي تعيين كنن��ده تأثيرگذاري 
خارجي انقاب اس��امي ايران، ناش��ي از موقعيت و 
جايگاه منطقه استراتژيك خليج فارس است. اهميت 
و منزلت استراتژيك خليج فارس و خاورميانه، به ويژه 

تأثيرگذاري انقاب اس��امي ايران بر نظام بين الملل را افزاي��ش مي دهد؛ زيرا منطقه 
خليج فارس مهم ترين منبع انرژي و تأمين كننده اصل��ي نيازهاي جهان صنعتي نقش 
انكارناپذيري در نظام بين الملل و سياست جهاني ايفا مي  كند. بر اثر تاش امريكا براي 
اعمال هژموني جهاني از طريق تثبيت هژمون��ي منطقه اي، جايگاه كانوني خاورميانه و 
خليج فارس در نظام بين الملل پس از 11 س��پتامبر و ارزش استراتژيك اين دو منطقه 
در روابط بين الملل بيش از پيش ارتقا يافته است؛ بنابراين بر اثر تداخل محيط امنيتي 
خاورميانه و نظام بين الملل، تأثيرگذاري انقاب اسامي بر اين زيرسيستم منطقه اي به 

طور مستقيم، روابط بين الملل را نيز تحت تأثير قرار مي دهد.
6. محيط  مس�اعد متجانس پيراموني: محيط پيراموني ايران نيز نقش بس��زايي در 
تأثيرگذاري انقاب اس��امي بر ديگر جوامع دارد. تجانس و تقارب ملت هاي منطقه در 
كنار مجاورت جغرافيايي، اشاعه و س��رايت طبيعي انقاب اسامي در سطح منطقه اي 
را تس��ريع و تس��هيل مي كند؛ به گونه اي كه حداقل اين عامل باعث ش��ده است بر اثر 
امكان تأثيرپذيري ملت هاي همسايه و منطقه از انقاب اسامي ايران، حكومت ها براي 
جلوگيري از نفوذ آن به اتخاذ سياست  ها و اقدامات پيشگيرانه و بازدارنده دست بزنند. 

امروزه گفتمان اسالم خواهی 
در جهان اسالم و غرب فراگير 
شده است. اغلب جوامع و 
گروه های مذهبی و سياسی 
به این جمع بندی رسيده اند 
که تنها راه مقابله با استبداد 
و استعمار، دست یافتن به 
مبانی و ارزش های اسالمی 
است. حتی گروه های سلفی 
و افراطی هم که سال ها عامل 
و حربه غرب برای پيشبرد 
اهداف خود در جهان اسالم 
بودند، امروزه به تقابل با غرب 

به ویژه امریکا برخاسته اند
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ب. تأثيرات انقالب اسالمی 
1. انقالب اسالمی و تجديد حيات هويت دينی: انقاب اسامی ايران با تجديد حيات 
دوباره به اسام و طرح مجدد دين در عرصه زندگي سياسي و اجتماعي، اسام و باورهاي 
ديني را به عنوان عامل بالنده و تحرك آفرين در سرنوش��ت جوامع انساني مطرح نمود. 

حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقاب اسامي در اين زمينه مي فرمايند: 
آثار و بركات انقاب اسامي بر حركت هاي رهايي بخش و نهضت هاي 
جهاني اسام را مي توان از موج اسام خواهي و گسترش مبارزات انقابي 
عليه نظام ظالمان��ه حاكم بر جه��ان از خاورميانه تا ش��مال آفريقا و از 
آسياي مركزي تا قلب اروپا مشاهده نمود. احياي هويت اسامي در ميان 
مسلمانان، هويت بيداري ملت ها و ايجاد نشاط و اميد در نيروهاي مبارز 
و انقابي جهان از ثمرات مسلم و انكارناپذير انقاب اسامي ايران است.1 
انقاب اسامي ايران نخستين تجربه موفق و پيروزمندانه نهضت ديني بود كه توانست 
براي نخس��تين بار اهداف و آرمان هاي خيزش هاي اس��امي را جامه عمل پوشانده و با 
در اختيار گذاشتن مجموعه تجربيات گران سنگ سياسي و ديني فراروي نهضت هاي 
اسامي اميد به پيروزي و توفيق نيل به آرمان واالي اين نهضت ها را در ميان آنها به وجود 
آورد. تحت تأثير اين تحوالت جنبش هاي اسامي افزايش چشمگيري داشت. و از خاور 
دور تا كرانه ها و اقيانوس اطلس را در برگرفت. در اين خصوص جنبش هاي رهايي بخش 
در كشمير، افغانس��تان، تونس، الجزاير، آسياي ميانه و كش��ورهاي حوزه خليج فارس 
را مي توان نام برد. صاحب نظران زي��ادی بر اين اعتقادند كه تأثيرات انقاب اس��امی 
بر تجديد حيات هويت دينی بش��ر بسيار عميق می باش��د. دكتر سعيد محمد الشهابی 
س��ردبير مجله معروف و پرتيراژ العالم معتقد است كه انقاب اسامی نه تنها در جامعه 
اسامی بلكه در اكثر جوامع تأثير اساسی و بنيادی داشته است. بی شك طی بيست سال 
گذشته هيچ حركتی به اندازه انقاب ايران نتوانس��ته بر جامعه بشری تأثيرگذار باشد؛ 
دين نقش اساسی و حياتی در اجتماع دارد و انقاب اسامی اين نور را بر بشريت تاباند 
و روشنی بخشيد. در قرن بيستم ماترياليست های شرقی و غربی به بسط مبارزه علنی 
خود با دين و باورهای دينی در سطح جوامع پرداختند اما سير تحوالت تاريخی و وقوع 
انقاب اسامی ايران آن چنان شرايط موجود را در آخرين سال های قرن بيستم تغيير 

1. سيد عبدالقيوم سجادی، »امام خمينی)ره( و جنبش های اسامی معاصر«، علوم سياسی، )ويژه يك صدمين 
سال مياد امام)ره(( س10، ش5، تابستان1378، ص360. 
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داد كه نظريه پردازان بين المللی و جامعه شناسان و... با اعتراف به حيات مجدد دين در 
جوامع بشری به طرح نظريه »تجديد حيات دينی در قرن بيستم« به عنوان يك نظريه 
معتبر علمی طی سال های اخير پرداخته اند؛1 از آن جمله آنتونی گيدنز، جامعه شناس 
مش��هور انگليس��ی در فصلی از كتاب خود با عنوان پديده نوزايی دينی در مورد نقش 
انقاب اسامی در تجديد حيات دينی می گويد: دانشمندانی نظير ماركس و دوركهايم 
و وبر و امثالهم متفق القول بودند در اين نظريه يا در بيان با يكديگر سهيم بودند كه دين 
س��نتی بيش از پيش در دنيای مدرن و امروزی به صورت امری حاش��يه ای درمی آيد، 
چراكه در جوامع امروزی دنيوی شدن يك فرآيند اجتناب ناپذير است.2 لذا كمتر كسی 
از دانشمندان می توانست حدس بزند كه يك نظام دينی مانند اسام ممكن است تجديد 
حيات عمده ای پيدا كند و پايه تحوالت سياسی در اواخر قرن بيستم بشود؛ يعنی آنچه 

در اواخر دهه 70 در ايران به وقوع پيوست. 
2. انقالب اسالمی و احيای تفكر اسالمی: از جمله ويژگی های تأثيرگذار و حيرت آور 
انقاب اسامی برای غرب و حتی جهان اس��ام، احيای افكار و انديشه های اسامی در 
سراس��ر جهان بود. تاش و برنامه های غرب تا آن روز صرف اين شده بود تا ريشه های 
اسام در جوامع مختلف خشكانده شده و مفاهيم و آموزه های آن تقليل يابد. بر همين 
اساس دائماً بر اين نكته تأكيد می شد كه بايد اسام را در صفحات تاريخ جست وجو نمود 
چرا كه ديگر اثری از آن در جوامع باقی نمانده است. البته در اين راه تاش های آتاتورك 
نهايت بهره وری را در راستای حذف اسام از جوامع برای غرب ارايه نمود و تمام اميدها را 
برای بازگشت اسام از ميان برده بود. مهم ترين تأثير انقاب اسامی بر احيای ارزش ها 
و آگاهی های اس��امی، القای تفكر اسام سياسی بود. اس��امی كه به زعم بسياری در 
صفحات كهن تاريخ فرتوت شده و از اذهان رخت بر بسته بود، اينك با هسته ای قدرتمند 
و امواجی فراتر از مرزهای ملی بازگش��ته و به جريان افتاده بود. در واقع پيروزی انقاب 
اسامی نشان داد كه اديان به ويژه دين اسام با گذشت زمان و توسعه مدرنيزاسيون نه 
تنها به پايان راه نرسيده است بلكه مجدداً به عنوان مهم ترين راه نجات بشريت از ظلم و 
بيدادگری احيا شده و دنيای مادی گرای معنويت گريز را متوقف ساخته و دريچه ای از 
معنويات و اعتقادات مذهبی را در راستای رستگاری و رهايی بشريت از قيد قدرت های 

1. حميد حاذق نيكرو، »صدور انقاب و حوزه های نفوذ فرهنگ انقاب اسامی در جهان«، پانزده خرداد، ش26، 
1389، ص110-111. 

2. علی احمدی، »بازتاب انقاب اسامی در خيزش های كشورهای منطقه«، 1389/11/19، رك:
http:// sarvenews.ir/ id /2179
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استعمارگر گشوده است.1 در واقع پيش از ظهور انقاب اسامی و موجوديت يافتن آن 
در جغرافيای سياسی جهان، سايه افكندن افكار و عقايد كفرآميز و انديشه های مادی بر 
اذهان ملت های مسلمان، سبب ش��ده بود تا دين به حاشيه رانده شود و جهان به سوی 
ترويج سكوالريسم و ايجاد يك جهان غير دينی حركت كند، ولی با وقوع انقاب اسامی 
ايران، تغييرات و تحوالت نوينی به  وج��ود آمد؛ انقاب ايران درصدد ب��ود تا با به اجرا 
درآوردن احكام و ارزش های اصيل اسامی در همه ابعاد نظام حكومتی، دين را نهادينه 
سازد و با تاش برای رس��اندن پيام خود به گوش همه ملت ها، اين زمينه و آمادگی در 
برخی ملت ها به  ويژه ملت های مسلمان فراهم شد تا آنان نيز بتوانند از رخوتی كه در آن 
بودند، رها شوند و با بازگشت به ارزش ها و تعاليم اصيل اسامی، از بيگانگی و دوگانگی 
ارزشی كه به آن گرفتار بودند، نجات يابند.2 آنتوني گيدنز جامعه شناس مشهور انگليسي 

در خصوص اين نقش انقاب اسامي مي گويد:
درگذشته سه غول فكري جامعه شناس��ي يعني ماركس، دوركيم، و 
ماكس وبر با كم و بي��ش اختافاتي فرآيند عمومي جهان را به س��مت 
سكوالريزاسيون و به حاشيه رفتن دين مي ديدند ولي از آغاز دهه هشتاد 
و با انقاب اسامي ايران ش��اهد تحقق عكس اين قضيه هستيم يعني 
فرآيند عمومي جهان روند معكوسي را آغاز و به سمت ديني شدن پيش 

مي رود.3
در واقع، انقاب اسامی به ملت های مسلمان كه در بند مدل ها و الگوهای غرب و شرق 
بودند، اين حقيقت را فهماند كه تنها بازگش��ت به دين و ارزش های اس��امی است كه 
می تواند راهگشای مشكات و تأمين كننده مصالح آنها باشد؛ زيرا دين مبين اسام برای 
همه حوزه های حكومت اعم از سياس��ی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، طرح و برنامه 
دارد.4 اگرچه قرن بيستم با عقب نشينی اسام در پی ضعف و ناتوانی امپراتوری عثمانی 
آغاز شده، ولی پيروزی انقاب اسامی در سال های پايانی اين قرن، نويدبخش آغاز دوره 
جديد ظهور اسام است.5 از اين  رو، در دوران معاصر، انقاب اسامی ايران به  عنوان نقطه 

1. منوچهر محمدی، بازتاب جهانی انقاب اس��امی، تهران، پژوهش��گاه فرهنگ و انديش��ه اسامی، 1386، 
ص24-25. 

2. محسن مجرد، تأثيرات انقاب اس��امي بر سياست بين الملل، تهران، مركز اس��ناد انقاب اسامي، 1386، 
ص113. 

3. آنتوني گيدنز، جامعه شناسي، ترجمه منوچهر صبوري، تهران، ني، 1374، ص75. 
4. محسن مجرد، همان.

5. جميله كديور، رويارويی انقاب اسامی و امريكا، تهران، اطاعات، 1372، ص98.
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آغازين خيزش تفكر اسامی به شمار می رود. 
3. انقالب اس�المی و احيای هويت اس�المی: 
انقاب اس��امی اي��ران در تاري��خ معاصر نقطه 
عطفی در احيا و بازگش��ت مس��لمانان به هويت 
اسامی خويش است. هويت اسامی خود عامل 
تفوق و پيروزی انقاب اسامی بوده است. اما از 
منظری ديگر پيروزی انقاب اسامی در ايران با 
توجه به ويژگی جهان شمولی آن، موجب احيای 
هويت اس��امی و بروز جنبش ه��ای مختلف در 
جهان اس��ام نيز گشته اس��ت. انقاب اسامی 
ايران وابسته به يك جريان جهانی فراگير است 
كه هدف آن برانگيختن روح اس��امی، بيداری 
امت و هدايت آن تا مرحله رهبری تمدن جهانی 
اس��ت.1 نمودهای چنين تأثي��ری را می توان در 
رشد و گسترش حركت های اسامی همزمان با 

پيروزی انقاب اسامی ايران مشاهده كرد.2 در واقع پيروزی انقاب اسامی در ايران، 
موجب آغاز درگيری كنونی ميان قدرت های طاغوت��ی و رژيم های جبار از يك طرف و 
ملل محروم و آزاديخواه از جهت ديگر شد و به همين دليل است كه اين انقاب الگويی 
برای هدايت تمامی آزادی خواهان جهان در كش��ورهای مسلمان نش��ين و كشورهای 
در حال رش��د بوده و ايران پايگاهی برای آزادی، روش��نگری و تبيين رسالت در سطح 
جهانی اس��ت.3 ظهور بيداری اس��امی و جريان های اس��ام گرا در فلس��طين، لبنان، 
تركيه، مصر، بحرين، ليبی، يمن، س��ودان، پاكستان و جنوب شرق آسيا و ديگر مناطق 
جهان اسام همگی به عنوان نمودهای بارزی از احيای هويت اسامی در جهان اسام 
و برای رويارويی با س��قوط و انحطاط به جهاتی حاكی از بازتاب های انقاب اس��امی 
است. انقاب اس��امی ايران واكنشی از س��وی طرفداران احيای تفكر دينی برای حل 

1. راشد الغنوشی، حركت امام خمينی و تجديد حيات اسام، ترجمه سيد هادی خسروشاهی، تهران، اطاعات، 
1372، ص69.

2. اليويه روآ، تجربه اسام سياسی، ترجمه محسن مديرشانه چی و حسين مطيعی امين، تهران، الهدی، 1378، 
ص56.

3. راشد الغنوشی، همان، ص70.

آثار و بازتاب هاي انقالب اسالمي 
را مي توان ناشي از عناصر ماهوي 
و عوامل موقعيتي دانست. عناصر 
و ویژگي هاي ماهوي انقالب 
اسالمي که باعث تأثيرگذاري 
فراسرزميني آن شده اند، عبارت اند 
از: بزرگ بودن، فراملي بودن و 
ایدئولوژي جهان شمول اسالم. 
عوامل موقعيتي که موجب بازتاب 
انقالب در سطوح منطقه اي و 
بين المللي شده است را نيز مي توان 
در موقعيت و منزلت راهبردي و 
بين المللي ایران، اهميت راهبردي 
خاورميانه و خليج فارس و محيط 
پيراموني  متجانس  و  مناسب 
انقالب اسالمي ایران خالصه کرد
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مشكات جوامع اس��امی و چاره جويی آنها با 
استفاده از اصول و مقررات ارزشمند اسام بود. 
اين واكنش در مقابل اس��تبداد و اس��تكبار كه 
منافع خود را در نبود اسام می ديدند، به وجود 
آمد. مبارزان اس��امی برای تحقق بخشيدن به 
آرمان های اس��ام، با تأكيد بر هويت اس��امی، 
به اتحاد و نزديكی فرقه ه��ای گوناگون مذهب 
اسام می انديش��يدند و به همين خاطر بود كه 
نظر مثبت مذاهب اس��امی نس��بت به انقاب 
اسامی جلب شد. انقاب اسامی تنها منحصر 
به مسلمانان ايرانی نيست، بلكه آرمان های آنها، 
دل خواه و مطلوب ميليون ها مسلمانی است كه در كشورهای ديگر خواه اسامی و خواه 
غير اس��امی زندگی می كنند. همچنين بايد گفت مبارزات انق��اب منحصر به داخل 
كشورها نيست، بلكه اعتقاد بر اين است كه روند مبارزات بايد در سطح بين المللی انجام 
پذيرد؛ زيرا تحقق برخی آرمان های اس��امی پس از تأسيس يك حكومت اسامی، در 
گرو هماهنگی و نزديكی كشورهای اسامی است. انقاب اسامی، با بيدار ساختن هويت 
اسامی مسلمانان، آنها را به سوی مبارزات اسامی كشاند.1 با توجه به هويتی كه انقاب 
اسامی به مسلمانان جهان داد به آنان اين ايده را تأكيد كرد كه »ليبراليسم و كمونيسم« 
دو دروغ بزرگ تاريخ بشريت می باشد و برای رهايی از سلطه آن بايد به هويت تاريخ خود 
بازگشت.2 انقاب اسامی ايران حركتی مبتنی بر بازگشت به خويشتن، تأكيد بر هويت 
فراموش شده اسامی برای برخورد با جنبه های مختلف حيات بشری، در خاف جهت 
منافع و اهداف ش��رق و غرب3 و نيز حركتی نوگرايانه فرهنگی به  منظور احيای هويت 
اسامی، نه تنها در ايران، بلكه مطرح ساختن آن در جهان به  عنوان مكتب حيات بخش و 
الگوی تمام عيار سعادت و رفاه دنيوی و اخروی بود.4 انقاب اسامی ايران به  عنوان يكی 
از مهم ترين انقاب های قرن در افتخار و اعتماد به نفس مسلمانان بدون توجه به مليت يا 

1. س��يد جال ميرآقايی، جهان اس��ام؛ مش��كات و راهكارها، تهران، مجمع جهانی تقريب مذاهب اسامی، 
1379، ص175.

2. اصغر طاهرزاده، انقاب اسامی؛ بازگشت به عهد قدسی، اصفهان، لب الميزان، 1388، ص128-130.
3. جميله كديور، همان، ص99. 

4. همان، ص98. 

پيش از ظهور انقالب اسالمی و 
موجودیت یافتن آن در جغرافيای 
سياسی جهان، سایه افکندن افکار 
و عقاید کفرآميز و اندیشه های 
مادی بر اذهان ملت های مسلمان، 
سبب شده بود تا دین به حاشيه 
رانده شود و جهان به سوی ترویج 
سکوالریسم و ایجاد یک جهان 
غير دینی حرکت کند، ولی با وقوع 
انقالب اسالمی ایران، تغييرات و 

تحوالت نوینی به  وجود آمد
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تمايات سياسی آنها، نقش بسزايی داشته است. اين مسئله نه تنها بر اساس پيامدهايی 
است كه در منطقه مجاور خاورميانه و جهان اسام داشته، بلكه بر اساس دستاوردهايی 

است كه برای سراسر جهان به ارمغان آورده است. 
4. انقالب اس�المی؛ احياي اس�الم به عنوان يك مكتب جامع و جهان�ی: از آنجايی 
كه انقاب اس��امی ايران، انقابی به نام دين می باش��د، در اين ص��ورت اگر در دوران 
رنس��انس، غرب دين را از صحنه اجتماعی بيرون كرد، در مقابل انقاب اسامی ايران 
نيز دين را به صحنه اجتماع باز گرداند و در اين راستا بايد متذكر شويم كه اگر ما شروع 
احياگري و بيداري جهان اسام در تاريخ معاصر را حاصل تاش انديشمندانی همچون 
سيد جمال الدين اسدآبادي با نداي بازگشت به اس��ام و تقابل با فرهنگ غرب بدانيم، 
بايد خاطرنشان كرد كه پيروزي انقاب، تاش هاي فكري و اصاحی آنها را جامه عمل 
پوشانيد. اهداف ايدئولوژيك انقاب اسامی بر مبناي فرهنگ دينی، ارزش هاي سنتی 
و بومی، براي جهان غرب كامًا غير منتظره بود و كشورهايی كه با ايدئولوژي هايی نظير 
ليبراليس��م، سوسياليس��م و... در نظام بين الملل خو گرفته بودند، به هيچ وجه رويكرد 
دينی يا احياي سنت سياسی اس��ام براي آنها قابل هضم نبود؛ بدان خاطر كه در نيمه 
دوم دنياي مدرن قرن بيستم، اين اعتقاد و باور اساس��ی حاكم بود كه تشكيل و تداوم 
حكومت بر پايه معيارهاي دينی و اسامی امكان نداشته و لذا كشورهاي اسامی راهی 
جز الگو گرفتن از نظام هاي سكوالر غرب ندارند. اين باور حتی در ذهن بسياري از سران 
سياسی و رهبران جهان اسام نيز حاكم شده بود كه در دنياي معاصر اسام نمی تواند 
نيازمندي هاي جامعه مدرن و پيشرفته امروز را پاسخگو بوده و لذا امكان برپايی يك نظام 
سياسی بر پايه ارزش هاي اسامی وجود ندارد؛ انقاب اسامی با زنده كردن نقش اسام 
در دنيا، به ويژه در جهان اسام و تشكيل يك دولت بر پايه اسام كه با تعهد و پايبندی 
به ارزش های اسامی به نيازهای عصر كنونی پاسخ داد، به طور عملی ادعاهای غرب و 
غرب گرايان را باطل كرد و اين در حالی بود كه غرب تاش برای تشكيل حكومت اسامی 
در عصر كنونی را بی فايده می دانستند؛ بدان خاطر كه آنها معتقد بودند اسام در بهترين 
شرايط خود، يعنی چهارده قرن پيش فقط روش حكومتی خوبی بوده است، اما امروزه 
توان اداره كردن حكومت را ندارد و نمی تواند به نيازهای اين عصر و تحوالت اجتماعی، 
اقتصادی، سياسی و نظامی آن پاسخگو باشد. 1جمهوري اسامی ايران با تاش نظري 

1 عرفان محمود، »نهضت امام خمينی زمينه ساز ظهور دولت حضرت مهدي)عج(«،ترجمه رحمت اهلل خالقی، 
جمهوری اسامی، 1387/3/30. 
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و عملی در تقابل با اين ايده به همگان ثابت كرد 
كه مسئله بازگشت به اس��ام تنها يك خيال و 
نظر نبوده، بلكه می تواند واقعيت داش��ته باشد. 
لذا در اين راستا انقابيون با گسترش آرمان هاي 
اسامی نشان دادند كه اديان به ويژه دين اسام، 
با گذشت زمان و توسعه مدرنيزاسيون نه تنها به 
پايان راه خود نرس��يده اند؛ بلكه هنوز به عنوان 
مهم ترين راه نجات بشريت از ظلم و بيدادگري 
مطرح می باش��ند. پيروزي انقاب اس��امی با 
رويكرد به معنويت، احيای دي��ن و دين گرايی، 
در دنيايی كه با رش��د س��ريع تفكرات الحادي، 
خداگريزي، انسان محوري و گرايش برخی كش��ورهاي جهان به نظام فكري- سياسی 
سكوالر حاكم بود، نه تنها توانس��ت گفتمان دينی در ايران را تغيير دهد، بلكه شرايط 
جديدي را به وجود آورد كه حاكی از ورود جهان به دوره اي متفاوت از ادوار گذش��ته و 
عصري با ويژگی هاي ممتاز دينی و معنوي است. در واقع انقاب اسامی در دنياي مملو 
از مكاتب مادي، ضمن گشودن دريچه اي از قدرت معنويات، اعتقادات دينی و مذهبی 
به روي مردم ساير اديان، مسلمانان را نيز به آغوش اسام باز گرداند كه اين امر موجبات 

چالش ساير مكاتب را فراهم آورد. 
5. طرح اس�المی سياس�ی به عنوان گفتمان جديد: پيروزی انقاب اسامی بر پايه 
ارزش ها و معيارهای اسامی، برای اولين مرتبه در تاريخ مدرن، گفتمان اسام سياسی 
را در علوم سياس��ی و روابط بين الملل مطرح نمود كه خواهان بخشی از قدرت سياسی 
آن اس��ت. اين گفتمان در دنيای الئيسم و سكوالريس��م مطرح می شد كه دين نه تنها 
از سياست جدا و به گفته ماركس افيون ملت هاس��ت؛ بلكه دوره آن نيز گذشته است و 
به تاريخ تعلق دارد. چيزی هم برای ارايه به دنيای مدرن ندارد. گفتمان اسام سياسی 
دريچه ای جديد به روی انديش��مندان و صاحب نظران سياست باز كرد تا بدانند نه تنها 
دين اسام می تواند سياسی باشد؛ حرف های جديدی برای ارايه به جهان مدرن دارد1 
و با گفتمان موجود نيز در تقابل اس��ت و می توان آن را به عنوان گفتمان برتر در دوران 
پس��امدرن تلقی كرد. در اين راستا به اعتراف برخی از انديش��مندان مسلمان همچون 

1. منوچهر محمدي، همان، ص510. 

ملت های  به  اسالمی  انقالب 
مسلمان که در بند مدل ها و 
الگوهای غرب و شرق بودند، این 
حقيقت را فهماند که تنها بازگشت 
به دین و ارزش های اسالمی است 
که می تواند راهگشای مشکالت 
و تأمين کننده مصالح آنها باشد؛ 
زیرا دین مبين اسالم برای همه 
حوزه های حکومت اعم از سياسی، 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، 

طرح و برنامه دارد
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احمد هوبر، امام خمينی با طرح ابعاد واقعی اسام، مسلمانان را سياسی كرده و انديشه 
و تفكر سياس��ی را در ميان مس��لمانان ايجاد كرده و بس��ط داده و در پناه اين تاش ها 
مس��لمانان اكنون دريافته اند كه اس��ام تنها يك سلسله تش��ريفات و مناسك عبادي 
شخصی نيست؛ بلكه اسام، قرآن و س��نت پيامبر، يك منبع قوي و پر تحرك است كه 
می تواند در زمينه هاي مختلف سياس��ی، فرهنگی و اقتصادي تح��رك ايجاد كند.1 از 
آنجايی كه اسام سياسی هويت خود را در تعارض با فرهنگ حاكم بر غرب تعريف كرده 
است، در حال حاضر هراس غرب از اسام تنها ناشی از ريشه هاي مذهبی آن نبوده، بلكه 
ترس از ريشه هاي سياسی اسام، غرب را به وحشت افكنده است و هراس و نگرانی اصلی 

اياالت متحده از اسام، ناشی از ديدگاه آميزش دين و سياست در اسام است.2

بخش دوم. علل و عوامل تمایل غربيان به اسالم 
رشد چش��مگير جمعيت مس��لمانان در غرب، امروزه به يكی از داغ ترين دغدغه های  
محافل غربی و كانون های سياسی كشورهای غربی تبديل شده است. زيرا اين اقليت از 
ديگر اقليت هايی كه در غرب زند گی می كنند متفاوت اند. مسلمانان غرب اقليتی پويا و 
دارای ارزش های خاص و منحصر به خود بوده كه هيچ گاه نمی توانند در فرهنگ غرب 
ذوب شوند. لذا هر چه بر جمعيت مسلمانان غربی افزوده می شود حضور پررنگ آنان در 
جوامع غربی خودنمايی می كند. جامعيت انديشه اسامی از يك سو و خل عطش معنوی 
و نابسامانی های گسترده جوامع غربی از س��وی ديگر اكنون شرايطی را در غرب فراهم 
نموده اس��ت كه می توان ادعا كرد فضای اجتماعی غرب آماده پذيرش اسام است. اين 
تحوالت، نابسامانی ها و شرايط كه موجب گرايش غرب به اسام شده است عبارت اند از: 
1. به هم خوردن توازن سنتی رابطه  دين و دولت در اروپا: برخی تحليل گران معتقدند 
تقاضاهای سياسی و اجتماعی مسلمانان ساكن غرب، مسير ميراث تاريخی اروپا يعنی 
رابطه  بين سياست و ديانت را تغيير داده است. برخاف فرآيندهای تاريخی در غرب )به 
خصوص اروپا( كه امر شخصی از امر عمومی تفكيك می شد و دين از ساحت اجتماعی 
خارج می گرديد؛ امروزه تحليل گران، مسلمان بودن را عامل اصلی دوباره مطرح شدن 

مسئله  رابطه  دين و سياست در فضای غرب می دانند: 
حضور نسل جديد مس��لمانان در اروپای غربی اين مسئله را ضمانت 

1. احمد هوبر، »دستاوردهاي انقاب اسامی در جهان امروز«، حضور، ش1، خرداد 1370، ص76. 
2. جرجيس فوازي، امريكا و اسام سياسی، ترجمه محمدكمال سروريان، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 

3821، ص28. 
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می كند كه سؤال رابطه  ميان سياس��ت و ديانت را از كتاب های تاريخی 
بازيافت خواهد ك��رد و آن را در قالب مناظرات و مباحثات عمومی درج 

خواهد نمود.1
تا چند دهه پيش، در غرب معاصر بسياری از مناقشات تاريخی مذهبی ته نشين شده 
بود و يا حداقل كاهش يافته بود؛ همين امر سبب شده بود تا دولت های غربی از نيمه  قرن 
بيستم كمك های اعانه ای به گروه های مذهبی را افزايش دهند. اما مسئله  مهم، افزايش 
جمعيت مسلمانان در غرب است. مسلم است كه مسلمانان شامل اين مصالحه  تاريخی 
نمی شوند و حضور رو به گسترش اس��ام در كشورهای غربی به اين ترتيبات فشار وارد 
می آورد. در حقيقت رابطه  ميان سياست و ديانت به زعم برخی ها در اثر حضور مسلمانان 
به سمت سياست منحرف خواهد شد و درجه  سكوالريزاسيون افزايش خواهد يافت. اما 
در طرف مقابل نيز به نظر برخی از كارشناسان، با توجه به تجديد حيات اسام و قدرت 
يافتن اس��ام گراها در روابط بين الملل، معنويت گرايی نوينی در اروپا شروع شده است 
كه از درجه  سكوالريس��م به نفع دين، می كاهد. به طوری كه بررسی روزنامه لوموند در 
اكتبر 2002 نيز اين مطلب را تأييد مي كند و نشان می دهد كه عقيده مذهبی مسلمانان 
اروپا در حال تقويت است؛ به خصوص كه بس��ياری از مهاجران برای جلب حمايت در 
مقابل تبعيض به دين و نهادهای دينی روی می آورند، اين گرايش به سمت دين از نظر 

دولت های اروپايی منبع نگرانی است.2 
2. تضعيف سكوالريسم و تقويت روند ضد جداسازی:3 به رغم ديدگاه سكوالريستی 
سابق، امروزه برخی تحليل گران اروپايی معتقدند نهاد سياست متكی به نهاد دين است 
و دين بنيان و اساس سياست است. به همين داليل اس��ت كه جمله  معروف »ساختن 
شهری بدون زمين آسان تر از س��اختن دولتی بدون دين است« بيان شده است. از اين 
رو به نظر می رسد روند سكوالريزاسيون كه به طور كاسيك شامل جدا بودن دولت از 
كليسا و پرهيز مقام ها از كاربرد زبان مذهبی در گفتمان سياسی بود به تدريج در اروپا 
در حال تغيير شكل اس��ت. به عبارت ديگر، به دنبال برخی رخدادها و حوادث جهانی و 
شكاف های سياسی- اجتماعی در اروپا از يك طرف و افزايش وزن جمعيت های مذهبی 
و به خصوص اقليت مسلمان در آنها، اهميت، اولويت و فوريت پرداختن به مذهب به طور 

1. مهدی صادقی، »تأثيرات سياسی و فرهنگی حضور نوين اسام در اروپا«، 1390، رك:
Nsite/FullStory/News/?Id=2719http://borhan.ir

2. خليل شيرغامی، »جايگاه اجتماعی و سياسی مسلمانان در اروپا«، سياست خارجی، ش90، 1388، ص26. 
3 .De-Diffrentiation 
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كلی نزد دولت های غربی ارتقا پيدا كرده اس��ت. می توان گفت كه در دهه  گذشته ورود 
زبان مذهبی و معنوی در گفتمان سياسی دولت مردان اروپايی افزايش يافته است و به 

عاوه بازيگران مذهبی نيز بيشتر وارد ساختار حكومتی شدند.
در واقع، اين روند به نوعی ضد جدايی سازی )مذهب/ دولت( را تقويت كرده است. در 
حالی كه يكی از پايه های اصلی تئوری و فرآيند سكوالريزاسيون، جدايی اين دو می باشد. 
اكنون به نظر می رس��د كه اين تئوری به ويژه در دهه  گذش��ته به چالش جدی كشيده 
شده است. وقتی در فضای اروپا از مهم ترين و مناقشه برانگيزترين مسائل، بحث حجاب 
مسلمانان و يا مناره های مساجد باشد، معنای عميق تر آن اين است كه »دين« در اروپای 
سكوالر دوباره مطرح شده است. فرآيند مورد انتظار متعاقب، با توجه به مشكات شديد 
اقتصادی و خل مطلق معنويت، گرايش دوباره  اروپا به دين اس��ت؛ هر چند اين مسئله 
به ظاهر مقاومت های ش��ديدی را پيش رو دارد. به عنوان مثال داني��ل پاييز كه خود از 

نويسندگان مغرض ضد اسام می باشد، معتقد است: 
سكوالريسم كه در اروپا به ويژه در ميان نخبگان، مسلط می باشد منجر 
به ايجاد حس بيگانگی با سنت يهودی- مس��يحی شده و نيمكت های 
خالی كليس��ا را سبب ش��ده اس��ت و همچنين باعث ايجاد شيفتگی و 

شيدايی نسبت به اسام شده است.1
3. بن بست نظام غربی: نظام غرب تمدن خويش را مبتني بر رويكردي مادی بنا نهاده 
و به همه  جوانب زند گی بشری از همين دريچه می نگرد. در حالی  كه خداوند، انسان را 
دارای دو بعد معنوی و مادی آفريده و چيره ش��دن يكی از اين دو بعد بر ديگری وی را 
به افراط و تفريط می كشاند. اس��ام با قوانين متعادل خويش، موازنه بين توجه انسان 
به آخرت و امور دنيوی را با رس��الت ايمانی برقرار كرده و با قوانين الهی راه س��عادت را 
برای وی روشن نموده است. نسل بشر هر گاه از اين شاه راه منحرف شود، جز بی راهه  كه 
بن بست است، رهی ديگر نخواهد پيمود. روی اين منظور تمدن غربی نيز با كنار گذاشتن 
قوانين الهی و چنگ زدن به قوانين موضوعی ساخته  فكر بشر پس از آنكه يك شب كوتاه 
بالندگی را پيموده  است، اكنون به بن بست و انتهای خويش رسيده است؛ زيرا بشر امروز 
ديگر از حاكميت بشر بر سرنوشت خويش و قوانين موضوعی كه زندگی و محيط وی را 
به تباهی كشيده، از فساد اخاقی كه وی را در لجنزاری از پلشتی و بی هويتی رها نموده و 
هدفی جز ماديت پوچی در نهادش باقی نگذاشته  است كامًا خسته و درمانده شده است 

1. مهدی صادقی، همان. 



بيداري اسامي
144

دوره سوم سال سيزدهم شماره 45  پاييز 94

و حقيقت پوياي��ی را می جويد تا هدف واقعی زندگی 
را در نهادش زنده كند و اين حقيقت جز »اس��ام« 

نيست. 
ميان ساندی هشدار می دهد كه با توجه به عادی 
شدن مصرف الكل در ميان جوانان و همه گير شدن 
مصرف قرص های مواد مخدر و رشد مصرف كوكائين 
و فراگير ش��دن فرهنگ اوباش��گری و عادی ش��دن 
بارداری دختران 12ساله در بريتانيا، اين اسام است 
كه در زمان حاضر و آينده از اين نابسامانی ها به نفع 
گس��ترش خود بهره برداری خواهد كرد. در تحقيقی 
ك��ه در روزنامه س��اندی تايم��ز، در م��ورد گرويدن 
شخصيت های انگليس��ی به اسام انجام شده، تأكيد 
شده است علت اين كه تعدادی از مش��هورترين مالكان انگليسی و شخصيت های مهم 
به اسام گرويدند، زده ش��دن آنها از ارزش  های غربی بوده است. در مجموع مشكات 
خانوادگی، مفاسد اخاقی، همجنس بازی و گسترش فساد در رسانه ها، سبب شده كه 

افراد بدبين شوند.1
4. خأل معنويت در غرب: فرو رفتن بيش از پيش غرب در منجاب خودساخته فساد و 
فحشا، تزلزل بنيان هاي مذهبي و خانوادگي و سبقت از يكديگر در زندگي مادي و بي روح 
غربي، نس��ل حاضر در غرب را با معضل بي هويتي و خل معنويت مواجه كرده است. در 
مقابل توجه جهاني به برنامه هاي هدايتي اسام به عنوان كامل ترين دين و چالش انگيزي 
ظرفيت عظيم هدايت و مديريت جوامع بشري توسط اسام در برابر مديريت به اصطاح 
جهاني نظام ليبرال دموكراس��ي غرب، گريزي براي غرب و امريكا جز مبارزه و مقابله با 
اسام نگذاشته اس��ت. در اين خصوص هنري كس��ينجر از استراتژيست هاي كهنه كار 

امريكا معتقد است: 
امروز خل ايدئولوژيك جهان را تنها اسام و انقاب اسامي مي تواند پر 

كند نه ليبراليسم، نه سوسياليسم و نه ناسيوناليسم.2

1. سيد حس��ين امامی، »بررس��ی علل و انگيزه رو به افزايش گرايش به اس��ام در گفت وگو با دكتر ابوالفضل 
ساجدی«، جام جم، 1390/12/2. 

2. ذوالفقار پريشان، »چرايی اسام هراسی، انقاب ستيزی، ايران هراسی«، صبح صادق، 1389، گزارش شماره 
487، ص10.  

و  اسالمی  بيداری  ظهور 
در  اسالم گرا  جریان های 
فلسطين، لبنان، ترکيه، مصر، 
بحرین، ليبی، یمن، سودان، 
پاکستان و جنوب شرق آسيا 
و دیگر مناطق جهان اسالم 
همگی به عنوان نمودهای 
هویت  احيای  از  بارزی 
اسالمی در جهان اسالم و برای 
رویارویی با سقوط و انحطاط 
به جهاتی حاکی از بازتاب های 

انقالب اسالمی است
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اكنون بش��ر معاصر با وقوف بر علت درد جان فرسای خود و در پی درمان اساسی آن و 
رهايی از بن بست معنوی تمدن جديد، چشمان خود را بر انديشه متعالی و جامع اسام 
گشوده و در حقيقت پا در عهد و عرصه جديدی از تاريخ حيات معنوی خود نهاده است. 
در اين عصر عطش معنوی انسان او را به سوی تعاليم معنوی اسام رهنمون گرديده و 
معضات پيچيده، او را به سرسپردن بر تعاليم اسامی دعوت می نمايد. تزلزل وضعيت 
مالی، فروپاش��ی خانواده در نتيجه فشارهای مادی، و احس��اس عدم امنيت و آرامش؛ 
اين همه و بس��ياری مس��ائل ديگر، غربی ها را واداشته تا با پناه جس��تن به معنويات و 
جست وجوی حقيقت و آرامش روانی، به اسام روی آورند. مقام معظم رهبری نيز ضمن 
تأييد نقش نياز معنوی انسان ها در تكوين پديده اسام گرايی با اشاره به گسترش امواج 

اسام گرايی تا قلب كشورهای اروپايی و امريكا می فرمايند: 
اسام، عرضه كننده انديشه ای نو به بش��ريت نيازمند در جهان امروز 
است. اگر اسام به درستی معرفی شود می تواند برای آنها نجات بخش 
باشد؛ چرا كه تعاليم اسام راهی برای رهايی از سرنوشت محتوم تمدن 

غرب يعنی نابودی است.
خانم ليا، تازه مسلمان آلمانی در اين باره می گويد: 

با فس��اد وحش��تناكی كه در جوامع ما وجود دارد اگر مردم از حقايق 
اس��ام و چهره واقعی اس��ام آگاه می شدند بی ش��ك همگی مسلمان 
می ش��دند، چون ما ش��اهد نتايج ارزش های غربی بوده اي��م؛ خصوصاً 
آلمانی ها كه در پنجاه س��ال اخير بع��د از آمدن امريكايی ه��ا و تبليغ 
معيارهای ضد انقابی و ارزش های مادی به اين فاكت و هاكت اخاقی 

رسيده اند.1
يكی از افرادی كه در زمينه انگيزه ها و عوامل گرايش افراد به اس��ام در جوامع غربی 
تحقيق كرده است و اكنون نيز در اروپا زندگی می كند در اين خصوص معتقد است كه: 
در غرب متأس��فانه بايد عرض كرد كه يك زندگی كام��ًا مادی رقم 
خورده است و انس��ان ها با دويدن و تاش فقط يك زندگی مادی و يك 
زندگی حيوانی را توانستند فراهم بس��ازند اما دنيای معنويت و دنيای 
اخاق و ارزش های معنوی به صورت كامل در اينجا مرده است و در حال 

1. مير احمدرضا حاجتی، »عوامل اساسي اسام گرايي )به ويژه در غرب( از نگاه امام خميني عطش معنوي و نياز 
به مكتبي جامع« برگرفته از كتاب عصر امام خمينی)ره(، 1390، رك: 

http://arzeshiha.ir/imam khomeini/Didgahha/atash%20manavihtm
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نابود شدن است. به اخطار خود كسانی كه هنوز دريچه قلبشان به سوی 
واقعيت ها كامًا بسته نشده و هنوز نور معرفت در قلب اينها گاهی می تابد 
انديشمندان اينها مراكز روانشناس��ی و مراكز معنوی اينها همه اخطار 
می كنند كه اين جامعه در حال فرو پاشيدن است؛ چنانچه خانواده در 
اينجا پاشيده شده است. در بسياری از مدارس و در كاس های درسی 
وقتی وارد می شويم اطفالی هس��تند كه نه پدر خود را می شناسند و نه 
مادر خود را می شناسند و حتماً به كمبود يكی گاهی هر دوی آنها گرفتار 
هستند و اكثراً دردها و آالم روانی و بالخره مصارف هنگفتی كه دولت در 
اين جهت می گذارد، اينها نتيجه دور شدن از معنويت نتيجه دور شدن 
و پشت كردن به دين و به عقايد انسانی است. همه اديان الهی مجموعاً 
معترف هس��تند كه اساس��ی ترين خصوصيت انسان نس��بت به ساير 
موجودات مسائل اعتقادی ]است[ و واقعاً اگر مسائل اعتقادی از انسان 
دور بشود از انسان ديگر چيزی باقی نخواهد ماند و اين خصوصيت است 
كه فرد بين انسان و حيوان باقی می گذارد اما متأسفانه بايد عرض كرد 
كه در اين جامعه و در جامعه اينها از اين مسئله خبری نيست و وجودی 
ديده نمی شود و واقعاً هر جامعه بر اساس عقيده به وجود می آيد ]اگر[ 
بر اساس خواسته های حيوانی به وجود بيايد سرانجام در حال پاشيدن و 
از بين رفتن است... تاش های به اصطاح منفی از طرف مقامات و ارباب 
كليسا هم جريان دارد و سعی می كنند و كوشش می كنند مكاتب خاص 
خود، مدارس خاص خود و تبليغات خود و... فقط اس��ام است كه واقعاً 
برای مردم جاذبه دارد و اين مردم گرايششان به اسام زياد شده است. در 
كشورهای غربی روز به روز و مراكز اسامی با همه فشارها مستحكم تر 
می ش��ود. حتی اطفال مس��لمانان ك��ه در مكاتب و در م��دارس درس 
می خوانند در مدارس غربی اينها عايق خاصی به اسام و به دين خدا 
دارند ديده می شود و كوشش ها جريان دارد. به هر حال چيزی كه قابل 
يادآوری و قابل ذكر است اين است كه مسلمانان واقعاً در اين سرزمين ها 
با اينكه در اقليت هستند با اينكه زير فشار هستند و مشكاتی هم دارند 
با آن هم زنده هس��تند و روز به روز از مردم بومی خود اين كش��ورها به 
اسام گرايش پيدا می كنند و ما در آينده چند سال ديگر شاهد و ناظر 
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جوامع پيشرفته تر و بهتر و خوبتری از مسلمانان كه در خود اين كشورها 
و از مردم بومی اينها به وجود خواهد آمد خواهيم بود.1

واقعيت اين است كه عده ای از انديشمندان در كشورهای غربی و اروپايی، با كوله باری از 
تجربه و پس از آزمودن مكاتب مختلف، به اسام روی آورده اند. آنها ره آورد سكوالريسم 
و ليبرال دموكراسی را مشاهده كرده و ناكارآمدی س��اير اديان را درك كرده اند. انسان 
امروز در جس��ت وجوی معنا و مفهوم درستی از زندگی است. اس��ام اين مفهوم را در 
تابلوی روشن خود دارد. آفتاب اسام در هر زمان و بر هر نسلی بتابد، بر پايه آموزه های 
عالی قرآن و تكيه بر فرهنگ خويش، تحولی اساسی ايجاد می كند و نسلی نو با ارزش ها و 
نگرش های مطلوب می آفريند. در پرتو اسام می توان صفحات سياه بی عدالتی، نابرابری 

و خودكامگی را از چهره زمين زدود. 
5. مناس�بات و تعامل مثبت فرهنگی اقليت های مس�لمان غربی و آشنايی آنها با 
الگوهای اسالمی: مس��لمانان غرب اقليتی منفعل نيس��تند كه هيچ نقشی در جوامع 
اروپايی نداشته باشند؛ بلكه مسلمانان غربی توانسته اند با ابتكارات زيبا، روش های نيك 
و تعامل خوبی كه با غير مس��لمانان غربی دارند، هر روز تعداد زيادی را به اسام جذب 
كنند. زيرا اس��ام آنها، اسام ارثی نيست بلكه اس��ام نيروی بالقوه  است كه شخص را 
به حركت و تكاپو برای ادای رسالت خويش در محيط پيرامون وامی دارد. اين است كه 
برای اقليت های مسلمان غرب دعوت به  سوی ايمان از مهم ترين امور زند گی آنان است 
كه با روش حكيمانه به آن همت می گمارند. ويژگی ديگر مس��لمانان غربی عمل گرايی 
و الگوگيری مناسب آنهاس��ت؛ زيرا با گرايش آنها به اس��ام و تغيير باور، تمام جوانب 
زند گی شان نيز تغيير می پذيرد و تمام ملزومات ايمان را در عمل پياده می نمايند. ايمان 
راستين ايشان را به صفات صداقت، راس��ت گويی، رفتار نيكو، توجه به امور عبادی و... 
آراسته می دارد كه به  عنوان الگوهای نيك در بين مردم محيط خويش مطرح می شوند. 
مبالغه نخواهد بود اگر بگوييم اكثر غربيان در اثر معاش��رت و ارتباط نيك با مسلمانان 
غربی با اسام آشنا شده و بعد در اثر تحقيق و مطالعه به اين آيين نجات بخش كه چنين 
افرادی در مكتبش تربيت يافته اند، به اين دين گراي��ش پيدا نموده اند. به عنوان مثال، 
بانوی تازه مسلمانی به نام مايمونا كه در يك خانواده مسيحی پرورش يافته است، در سن 
پانزده سالگی به اسام مشرف ش��د. وی پس از بحث و تبادل نظر با زنان راهبه كليسا و 
تحقيق درباره آموزه های دين مسيحيت، يهوديت، اسام و آئين بودا و غيره، دين اسام 

1. دلجو حسينی، »روند گرايش به اسام در غرب«، گروه سياسی شبكه دری، 1389/1/5. 
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را به عنوان مكتب عقيدتی خود پذيرفت.1 
لذا گفت وگ��و و تعامل مثبت ميان مس��لمانان مقيم 
كش��ورهای اروپايی ب��ا جوامع اروپايی ب��ا هدف درك 
متقابل به منظور همزيس��تی بيشتر و احترام گذاشتن 
دولت های اروپايی به باورهای دينی و دادن آزادی های 
مدنی، عاوه بر آثار نيكويی كه می تواند در سطح داخلی 
در روابط احترام آميز متقابل مسلمانان با جوامع اروپايی 
داشته باشد، سبب تبعيت بيشتر مس��لمانان از قانون 
در كشورهای محل زندگی شان خواهد ش��د. اين مناسبات مثبت پيامدهای سازنده ای 
نيز برای روابط جهان اس��ام با غرب در پی خواهد داشت. از آنجا كه مسلمانان اروپا در 
خط مقدم ارتباط با غرب قرار دارند،  در جايگاهی مناسب برای درك و شناخت غرب و 
بهره گيری از تجربيات مثبت آن از يك سو و طرح ديدگاه های مسلمانان و انتقادهای آنان 
از غرب از سوی ديگر قرار دارند. از اين  رو، می توان تصور كرد كه اين مسلمانان می توانند 
از طريق ايفای نقش واسطه ای تا حدود زيادی در تنظيم روابط ميان جهان اسام و غرب 
تأثيرگذار باش��ند. در واقع، بر اس��اس يك الگوی »جامعه پذيری« مايم و قابل تحمل 
فضايی به وجود خواهد آمد كه می تواند به جرح و تعديل رفتارهای دو طرف منجر شود. 
به عبارت ديگر، اين مسلمانان می توانند پلی بين نخبگان جوامع اسامی و جوامع غربی 
باشند و زمينه را برای تعامل بيشتر و روابط سازنده تر ميان اسام و غرب فراهم آورند. از 
سوی ديگر، رفتار توأم با مدارا و تسامح غرب با مسلمانان سبب تلطيف جو روابط حاكم 
بر جهان اسام و غرب خواهد گرديد و می تواند زمينه ساز رفع سوء تفاهمات و به وجود 
آمدن اعتماد متقابل بين دو طرف گردد. از جمله ادله ديگری كه افراد تازه مسلمان شده 
بر آن تأكيد دارند، الگوهای شايسته ای است كه اسام معرفی كرده، الگوهايی كه توجه 

به مسائل اجتماعی و گسترش صلح و عدالت دارد. 
آشنايی با الگوهای اسامی هم از ديگر جاذبه هاست. در اين مورد بايد به شخصيت مؤثر 
و بسيار درخشان پيامبر اسام اش��اره كنيم. اين حقيقت پاك، متفكران بی غرض را به 
تمجيد و تحسين واداشته است. سرپرسی سايكس مستشرق انگليسی درباره شخصيت 

پيامبر اسام می نويسد: 

1. لوسی برينگتون، »گرايش زنان انگليسی به اسام« برگرفته از مجله تايمز به آدرس اينترنتی: 
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=6225

سلسله  یک  تنها  اسالم 
تشریفات و مناسک عبادي 
شخصی نيست؛ بلکه اسالم، 
قرآن و سنت پيامبر، یک منبع 
است  تحرک  پر  و  قوي 
که می تواند در زمينه هاي 
مختلف سياسی، فرهنگی و 

اقتصادي تحرک ایجاد کند
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عقيده شخصی من اين است كه حضرت محمد)ص( در ميان مشاهير 
عالم بزرگ ترين انس��انی اس��ت كه با يك مرام عالی تم��ام هم خود را 
مصروف اين داشت كه شرك و بت پرستی را از ريشه منهدم ساخته و به 
جای آن افكار بلند اسام را برقرار سازد. خدمت وافر و نمايانی كه او در 
اين راه به نوع بشر نمود، خدمتی است كه من آن را ستايش كرده و در 

مقابل آن سر تعظيم فرود می آورم.1
مكس مولر زبان شناس و مستشرق آلمانی نيز درباره حضرت محمد)ص( و آيين اسام 

چنين آورده است: 
نزديك اس��ت كه مس��يحيان بفهمند كه پيامبر اس��ام)ص( يكی از 
مصدقين و ياری كنندگان آيين و تعليمات مسيحيان بوده است آن وقت 
مسيحيان از دشمنی و خصومتی كه به نام دين در قرون گذشته مرتكب 

شده اند، وحشت خواهند كرد.2
يكی ديگر از افرادی كه مسلمان شده بود علتش را عباراتی از امام علی)ع( می دانست 
كه در نهج الباغه آمده است. امام فرموده اس��ت: اگر همه دنيا را به من بدهند دانه ای را 
از دهان موريانه ای نمی گيرم. شناسايی اين ش��خصيت ها و شنيدن سخنان آنها تحول 
زيادی بين مردم ايجاد می كند. شناسايی اين شخصيت ها و ايثار و فداكاری فوق العاده 
آنها در جامعه، مبارزه با ظلم برای گسترش صلح و حمايت از مظلوم توسط آنها از عللی 
است كه در گرايش به اس��ام خيلی تأثيرگذار بوده است. كسانی كه با اين شخصيت ها 
آشنا می شوند، به طور شگفت آوری به اسام عاقه مند می شوند، برای اينكه دنيای فعلی، 
دنيايی است كه اين گونه شخصيت ها در آن كم است و كسانی كه قدرت پيدا می كنند 
بيشتر در مقام سوءاس��تفاده از قدرت برمی آيند. ديدن چنين شخصيت هايی در صدر 

اسام سبب می شود كه كسانی به اسام عاقه مند شوند. 
6. سرخوردگی از آموزه های مسيحيت: برخی از مستبصرين كه قبًا مسيحی بودند 
در نتيجه اختاف و شكاف ميان كليساهای مسيحيت و نامفهوم بودن واژه های تثليث 
و مسيح به عنوان خدای پسر، دچار سرخوردگی شده اند. شان استون پسر اليور استون 
فيلم س��از معروف امريكايی با حضور در دفتر آيت اهلل ناصری واق��ع در اصفهان به دين 
اسام مشرف شد. شان استون كه خود نيز در زمينه فيلم سازی فعاليت می كند، مدتی 

1. محمود مطهری نيا، »اعترافات مستشرقان درباره پيامبر اعظم)ص(«، رسالت، ش5914، 1385/4/26، ص7. 
2. همان. 
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پيش برای حضور در همايش��ی با موضوع بررسی 
فيلم های هاليوودی به ايران آمد. استون به منظور 
تش��رف به دين اس��ام چن��د روزی در اصفهان 
به س��ر برد و با قرائت ش��هادتين به دين اسام و 
مذهب ش��يعه روی آورد. وی در بررس��ی انگيزه 
و علل افزايش گرايش به اس��ام در ميان غربيان 
معتقد است كه امروزه عوامل متعددی سبب اين 
جاذبه برای غرب ش��ده اس��ت. به طور كلی يكی 
از عوامل اصلی، نقايصی اس��ت كه كتاب مقدس 
به آن مبتاس��ت و تحريف هايی كه در آن وجود 
دارد. اين تحريف ها به حدی است كه مطالب آن 
اقناع كننده مردم نيس��ت. تاكنون مس��يحيت به 
گس��تره جغرافيايی، بزرگ ترين دين جهان تلقی 
می ش��د، اما كتابی كه بتواند مس��يحيان را اقناع 
كند وجود ندارد تا آنجا كه خودشان مجبور شدند 
راه های تازه ای را برای جذب مخاطب پيش گيرند؛ 
از جمله اين كه دين را به امور قلبی و نفسانی محدود كردند و گفتند كه به كتاب كاری 
نداشته باشيم. مثًا شاير ماخر، بنيان گذار مكتب تجربه دينی است و وحی را به تجربه 
دينی و دين را به يك امر كامًا قلبی محدود می كند. يكی از محققان در بحثی كه ارايه و 
ديدگاه شاير ماخر را تبيين می كند از شاير ماخر نقل می كند كه خودش می گويد من 
به اين دليل اين نظريه را دادم كه انديش��مندان، نويسندگان، روشنفكران و هنرمندان 
ديگر نتوانند اين قدر اشكال نس��بت به كتاب مقدس بگيرند و از اين كار دست بكشند. 
آنها می گويند اگر دين را می خواهيد اين كتاب را كنار بگذاريد، دين و وحی همان چيزی 

است كه در قلب من و شماست.1
حقيقتاً گستره اشكاالتی كه بر كتاب مقدس آنها هست خيلی فراوان است و اين باعث 
شده كه جاذبه خودش را از دست بدهد و خود به خود مردم غرب به دنبال جست وجوی 
دين ديگر بروند. به همين خاطر يكی از نكاتی كه معموالً كس��انی كه به اسام گرايش 
پيدا كردند ذكر می كنند اين است كه می گويند ما اسام را دين منطقی يافتيم در برابر 

1. سيد حسين امامی، همان. 

فرو رفتن بيش از پيش غرب 
در منجالب خودساخته فساد و 
فحشا، تزلزل بنيان هاي مذهبي 
و خانوادگي و سبقت از یکدیگر 
در زندگي مادي و بي روح غربي، 
نسل حاضر در غرب را با معضل 
بي هویتي و خأل معنویت مواجه 
کرده است. در مقابل توجه 
جهاني به برنامه هاي هدایتي 
اسالم به عنوان کامل ترین دین 
و چالش انگيزي ظرفيت عظيم 
جوامع  مدیریت  و  هدایت 
بشري توسط اسالم در برابر 
مدیریت به اصطالح جهاني نظام 
ليبرال دموکراسي غرب، گریزي 
براي غرب و امریکا جز مبارزه و 

مقابله با اسالم نگذاشته است
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مسيحيت كه غير منطقی تلقی شده اس��ت. ماركوس )مريم جميله( نيز در اين زمينه 
مي نويسد: 

پس از آنكه عقايد همه كيش هاي بزرگ را مورد بررسي قرار دادم، به 
اين نتيجه رس��يدم كه به طور كلي مذهب هاي بزرگ يكي بودند؛ ولي 
به مرور زمان فاسد شده اند. بت پرستي، فكر تناسخ و اصول طبقه بندي 
در كيش هندويي س��رايت كرد. صلح جويي مطلق و انزوا از مشخصات 
كيش بودايي شد. پرس��تش آبا و اجداد جزء عقايد كنفسيوسي، عقيده 
اصالت گناه و تثليث و در نتيجه آن مفهوم خدايي مس��يح و شفاعت به 
استناد مرگ ادعايي عيس��ي بر روي دار در مس��يحيت، انحصارطلبي 
ملت برگزيده يه��ود و... نتيجه اين انحرافات اس��ت. هي��چ يك از اين 
انديشه هايي كه مرا منزجر ساخته بود، در اسام پيدا نمي شد؛ بلكه به 
صورت روزافزوني احس��اس مي كردم كه تنها اسام آن مذهب اصيلي 
است كه طهارت خودش را حفظ كرده است. ساير مذهب ها فقط و فقط 
بعضي اجزاي آن، مقرون با حقيقت است؛ ولي فقط اسام است كه تمام 

حقيقت را حفظ كرده است.1 
يك تازه مسلمان فرانسوی هم كه در گذشته كاتوليك بوده، علل گرايش خود به اسام 

و ويژگی های اين دين آسمانی را چنين توصيف نموده است: 
اسام )در مقايسه با مسيحيت( س��اده تر، دقيق تر و بی تكلف تر است؛ 
چرا كه چهره ای روشن و صريح دارد. من به دنبال يك چهارچوب بودم؛ 
چرا كه بشر نيازمند قوانين و رفتارهايی است كه از آنها پيروی كند، اما 

مسيحيت هيچ گاه چنين شرايطی را برايم فراهم نياورد.2 
كارل اليس يكی از محققان برجسته امور اديان در امريكا نيز در گفت وگو با هفته نامه 

امريكايی B.P.News در مورد علل گرايش مسيحيان به اسام چنين می نويسد: 
يكی از داليل گرايش مسيحيان به اسام اين است كه اسام برخاف 
مسيحيت به مس��ائل اجتماعی و فرهنگی پيروان خود اهميت ويژه ای 
می دهد. كليسای مسيحيان در امريكا كليس��ايی اروپايی مسلك است 
و به اين دليل بسياری از سياه پوستان امريكا كليس��ا را متعلق به خود 

1. مارگريت ماركوس، نقش اسام در برابر غرب، ترجمه غامرضا سعيدی، تهران، شركت سهامی انتشار، 1348، 
ص9. 

2. پيتر فورد، »زنان اروپايی و گرايش به اسام«، سياحت غرب، ش32، 1385، ص76. 
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نمی دانند. سابقه تاريخی نژادپرستی سفيدپوس��تان نيز به اين مسئله 
دامن می زند. در مقابل اسام پرچمدار برابری نژادهای مختلف است.1

با بررسی داليل ارايه شده از سوی تازه مسلمانان به روشنی می توان داليل آنها را در چند 
گزينه خاصه كرد: عقل ستيز بودن تثليث مسيحی )سه خداگرايی، سه اقنوم پرستی(، 
همراه بودن مسيحيت با سحر و كهانت و رازهای بس��يار، عدم استناد محكم انجيل، پر 
بودن كتاب مقدس از تناقضات و ابهامات و نسبت های ناروا به اوليای الهی، ميراث غنی 
عرفان حماسی اس��امی و فرار از رهبانيت سكوالر مس��يحی، قوت آموزه های كامی 
اسامی، عمق معنايی و عقلی سنت های اسامی، اجتهاد )خصوصاً اجازه اجتهاد روشمند 
ش��يعی به تمام متفكرين مس��لمان(، غنای عقلی-عرفانی قرآن و سادگی آن، حقيقت 
روشن اسام، ژرف نگری و تعادل و منطق دين و شيوه زندگی اسامی، آگاه بخشی اسام 
ناب و مبارزه با استحمار و استعمار و استثمار بشريت، جو معنوی و خالصانه اجتماعات 
دينی مسلمانان، مبارزه اسام ناب با امپرياليسم رس��انه ای و فرهنگی و نظامی، شيوه 

مباحثه آزادانه مسلمانان در عقايد دينی، دعوت به علم آموزی در اسام و... 

جمع بندی و نتيجه گيری 
هدف اسام، ساختن يك فرهنگ جهانی و انسانی اس��ت. از اين رو، همه اقوام و ملل 
می توانند به اين دي��ن راه يابند و در آن، هيچ قوم و طبقه ای امتيازی خاص نس��بت به 
ديگران ندارد. در واقع مهمترين جاذبه اسام، پشتوانه غنی اخاقی و معنوی آن است. 
مركز اين جاذبه، قرآن، كتاب بزرگ آسمانی است كه با انديشه های لطيف و تعاليم عالی 
و نيرومند خود، انسان ها را تحت تأثير قرار می دهد. همچنين، اسام، انرژی هايی در بطن 
خود دارد كه موجب پويايی و گسترش آن می شود. پس دور از انتظار نيست كه حقيقت 
آن، روز به روز در سراسر جهان، انسان های تشنه حقيقت را به سمت خود بكشاند و آنان 
را از دريای بيكران معرفت و نور س��يراب گرداند. بنابراين بر خاف تمام تاش هايي كه 
براي مقابله با اس��ام گرايي در جهان صورت مي پذيرد شاهد افزايش و رشد گرايش به 
اسام در جهان هستيم. چندي پيش كليس��اي واتيكان در بيانيه اي اعام كرد كه آمار 
مسلمانان در جهان بيش��تر از مسيحي هاس��ت. دولت واتيكان ضمن بيان اينكه تاش 
دولت مردان غرب در تخريب چهره اس��ام، دليل گرايش غربي ها به اسام است عنوان 
كرد: »در حالي كه تعداد مسلمانان جهان از جمعيت مسيحيان بيشتر است تا پايان سال 

1. حسين محمودی، »زير پرچم اسام در غرب«، ايران، ش3880، 1386/12/19. 
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ميادي اين اختاف بيشتر خواهد شد.« واتيكان همچنين اعام كرد: 
اسام ديني است كه در سراسر جهان گس��ترش پيدا كرده است و بر 
اساس آمار، 22درصد از ساكنان جهان، مسلمان هستند، اين در حالي 

است كه مسيحيان 5/21 درصد از مردم جهان را تشكيل مي دهند. 
در اين بيانيه همچنين آمده است كه در سال هاي اخير بسياري از شهروندان غربي اعم 
از مسيحي و پيروان ساير اديان با وجود سرمايه گذاري غربي ها براي جلوگيري از گسترش 
دين اسام، به دين اسام روي آورده اند. الزم به ذكر است كه طبق آمارهاي رسمي و موثق 
بسياري از مراكز آماردهي همچون مؤسسه آماري پيو امريكا، جمعيت مسلمانان جهان 
بيش از دو ميليارد نفر بوده كه در سال 2020 از مرز دو ميليارد و پانصد ميليون نفر نيز عبور 
خواهد كرد. همچنين هر سال حدود 20 هزار امريكايي به دين اسام مشرف مي شوند. به 
گفته مسئوالن مراكز اسامي امريكا 180 زن و مرد امريكايي در سنين مختلف، همزمان با 
تهديدها براي سوزاندن نسخه هايي از قرآن كريم و افزايش اعتراضات به ساخت مسجد بيت 
قرطبه در محل حادثه 11 سپتامبر در نيويورك به اسام روي آوردند. آمارهاي جديد نشان 
مي دهد شمار كساني كه به اس��ام روي آورده اند پس از حمات به واشنگتن و نيويورك 
افزايش يافته است. نتايج يك نظرسنجي كه اخيراً در امريكا اعام شده است نشان مي دهد 
بعد از حمات يازده س��پتامبر، تعداد امريكايي هايي كه به دين اسام گرويده اند افزايش 
يافته است. براساس اين نظرسنجي امريكايي هايي كه به تازگي به دين اسام روي آورده اند 

معتقدند افراط گرايي هيچ جايگاهي در دين اسام ندارد. 
به طور كلی، اكنون برآوردها حاكی از آن اس��ت كه گرايش به اسام شتاب چشمگير 
داشته است. اين برآوردها كه توسط معتبرترين مراكز تحقيق و نظرسنجی خود امريكا 
انجام ش��ده اطاعات ش��گفت انگيزی درباره افزايش نفوذ اين مذه��ب ارايه می كند. 
افزايش بی س��ابقه تيراژ كتاب های مذهبی به ويژه قرآن كريم، ميزان مراجعه كنندگان 
به مساجد و مراكز دينی، رواج پوشش ها و نمادهای اسامی در زندگی اجتماعی، ايجاد 
كرس��ی های مطالعات مذهبی در دانش��گاه ها، تمركز روی مفهوم مذهب، س��ايت ها و 
رسانه های ديجيتالی و... از بارزترين مواردی هس��تند كه در اين برآوردها بر آن تأكيد 
شده اس��ت. از طرفی، برخی تحليل گران معتقدند كه اروپا در حال تبديل شدن به يك 
جامعه پسامسيحی است كه فهم خود از ارزش های تاريخی مسيحيت را از دست می دهد. 
اوريانا فاالچی روزنامه نگار معروف ايتاليايی می گويد: دژ مس��تحكم مسيحيت در اروپا 
به س��رعت جای خود را به دين قدرتمند و مصمم اس��ام می دهد. به اعتقاد بسياری از 
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صاحب نظران عنصر مش��تركی ك��ه در طول تاريخ 
همه اروپايی ه��ا را گرد هم جمع كرده مس��يحيت 
است و اين عنصر با حضور و نفوذ اسام در اروپا روز 
به روز تضعيف می شود. به طور كلی در مورد افزايش 
نفوذ مس��لمانان دو نگرانی عمده مطرح شده است: 
اول اينكه، اگر نفوذ اس��ام در سراسر اروپا گسترده 
ش��ود، برنامه های وحدت اروپا دچار خدشه خواهد 
ش��د، زيرا مردم اين قاره بيشتر تقسيم خواهند شد 
و اين بار ن��ه فقط زبان بلكه دين نق��ش اصلی را در 
اين تقس��يم ايفا خواهد نمود. در اين صورت عامل 
وحدت بخش مسيحيت و به ويژه مذهب كاتوليك 
كه تمام ملت های اروپاي��ی را به هم پيوند زده تأثير 
خود را از دس��ت خواهد داد. دغدغه دوم به س��نت های مذهبی و فرهنگی اروپا مربوط 
می شود. اين سنت هاس��ت كه ملت های اروپايی را در قالب يك قدرت قوی و واحد در 
عرصه جهانی پيوند می زند. در همين راستا از حدود بيست سال پيش تاكنون واتيكان و 
پاپ تاش نموده اند تا ملت های اروپايی را از ميراث مسيحی شان آگاه نموده و هراسان از 
گسترش نفوذ اسام، به احيای معنوی اروپا در چهارچوب مسيحيت اقدام نمايند. بحران 
جمعيتی اروپای آينده و جمعيت روزافزون مهاجران مسلمان در اين قاره پيش بينی های 
متعددی را در مورد مرگ اروپای مسيحی مطرح نموده كه تأكيد می كند رشد جمعيت 
مسلمانان اروپا هويت اين قاره را دگرگون خواهد كرد. جورج وايگل نويسنده كتاب فقه، 
عقل و جنگ عليه جهادی گری معتقد است كه نزول نرخ رشد جمعيت در اروپا مماشات 
با مسلمانان راديكال و منسوخ شدن دينداری، حاكی از بحران اخاقی تمدنی در اروپا 
می باشد. محققين و استراتژيست های غربی، پيش از اين نسبت به شكل گيری اروپای 
مسلمان تا سال 2050 هشدار داده اند. آنها افزايش رش��د جمعيت مسلمان در اروپا از 
طريق مهاجرت و يا ازدياد نسل، و همچنين رش��د منفی جمعيت در اروپا را عامل اين 
موضوع دانسته اند. تشكيل اروپای مسلمان، چيزی است كه باعث شد استراتژيست ارشد 
فرهنگی غرب برنارد لوييس طی نامه ای خطاب به پاپ بنديكت نس��بت به آن هشدار 
دهد. به گزارش ح��وزه بين الملل و به نقل از گاردين: »مركز تحقيقات پيو« بر اس��اس 
مطالعات خود و با در نظر گرفتن رش��د منفی جمعيت اروپا، اذعان نمود كه بسياری از 

بطن  در  انرژی هایی  اسالم، 
خود دارد که موجب پویایی و 
گسترش آن می شود. پس دور 
از انتظار نيست که حقيقت آن، 
روز به روز در سراسر جهان، 
انسان های تشنه حقيقت را به 
سمت خود بکشاند و آنان را 
از دریای بيکران معرفت و نور 
سيراب گرداند. بنابراین بر خالف 
تمام تالش هایي که براي مقابله با 
اسالم گرایي در جهان صورت 
مي پذیرد شاهد افزایش و رشد 
گرایش به اسالم در جهان هستيم
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كارشناسان معتقدند، كشور فرانسه تا 2048 به يك »جمهوری اسامی« تبديل خواهد 
شد و آلمان در مسير تغيير به يك »دولت اسامی« تا س��ال 2050 است.1 البته مراكز 
ديگر تحقيقاتی اروپا، رقم اين نرخ رش��د جمعيتی را بسيار بيشتر از اين ذكر كرده اند و 
اين حداقل پيش بينی است. همان طوری كه جدول زير به خوبی نشان می دهد جمعيت 
مسلمان ها در كشورهای اروپايی از 29/6 ميليون نفر در سال 1990 به 44/1 ميليون نفر 
در سال 2010 رشد داشته است. انتظار مي رود نسبت مسلمانان در قاره اروپا نيز ظرف 
20 سال آينده تا حدود يك س��وم افزايش يابد و از 6درصد ساكنان منطقه در 2010 تا 
8درصد در 2030 تغيير كند. از لحاظ كمي، پيش بيني مي گردد كه جمعيت مسلمانان 

اروپا از 44.1 ميليون نفر در 2010 به 58.2 ميليون نفر در 2030 رشد داشته باشد.2

Pew Research Centers forum on Religion & public life. The future of the Global 
Muslim population, January 2011.

1. سايت موعود، »گاردين اعام كرد رشد جمعيت مسلمانان اروپا 35درصد است«، 1389/12/23، رك:
http//:www.mpuood .org/com

2. بيشترين افزايش- كه عمدتاً ناشي از تداوم مهاجرت هاست- احتماالً  در اروپاي غربي و شمالي رخ خواهد داد 
كه مسلمانان ساكن در برخي از كشورها به درصد دو رقمي نزديك مي شوند. براي مثال، در انگلستان انتظار مي رود 
كه مسلمانان 8.2 درصد جمعيت اين كشور )در مقايس��ه با 4.6 درصد فعلي( را در سال 2030 تشكيل دهند. در 
اتريش،  پيش بيني مي شود كه مسلمانان به 9.3 درصد از جمعيت در 2030 برسند اما در حال حاضر 5.7 درصد 
جمعيت اين كشور را تشكيل مي دهند. در سوئد اين نرخ 9.9 درصد )هم اكنون4.9 درصد(، در بلژيك 10.2 درصد 
)هم اكنون 6 درصد( و در فرانس��ه 10.3 درصد )هم اكنون 7.5 درصد( خواهد بود. )مؤسسه پيو،1390( جمعيت 
مسلمانان اروپا پيش بينی می شود كه به 58 ميليون نفر در سال 2030 برسد. جمعيت مسلمانان امروزه در حدود 6 
درصد كل جمعيت اروپا را تشكيل می دهند در حالی كه در سال 1990، 4/1 درصد بوده است. اين جمعيت انتظار 

می رود در سال 2030 بيش از 8 درصد كل جمعيت اروپا باشد. )مؤسسه پيو،1390( 



بيداري اسامي
156

دوره سوم سال سيزدهم شماره 45  پاييز 94

جدول زير ميزان رشد جمعيت مس��لمانان و غير مس��لمانان را در هر ده سال نشان 
می دهد.

Pew  Research Centers forum on Religion & public life. The future of the Global 
Muslim population ,January 2011

اين جدول رشد جمعيت مسلمانان را در اروپا در طی دو دهه آينده بررسی می كند. از 
سال 1990 تا 2010 تعداد جمعيت مسلمانان اروپا در حدود 14/5 ميليون نفر افزايش 
يافته است. در 20 سال آينده پيش بينی می شود كه جمعيت مسلمانان 14 ميليون نفر 
افزايش يابد. اين جدول نشان می دهد رشد جمعيت مسلمانان سريع تر از جمعيت غير 
مسلمانان است. با كاهش جمعيت غير مسلمانان انتظار می رود جمعيت مسلمانان رشد 

باالتری داشته باشد.
بنابراين وضعيت مسلمانان اروپا می تواند در آينده به طور نسبی به شرح زير باشد:

1. افزايش و گسترش جمعيت مسلمانان در قاره اروپا
2. عدم اثرگذاری محدويت های اعمال شده دول غربی عليه مسلمانان در اروپا

3. منسجم شدن و افزايش نهادهای مدنی و انجمن های دينی مسلمانان در اروپا
4. راه يابی به محافل قانون گذاری و پارلمانی توسط مسلمانان در اروپا

5. افزايش وحدت هر چه بيشتر مسلمانان ساير كشورها در حمايت های حقوقی و مدنی 
از مسلمانان مقيم اروپا و... جملگی نشان از آينده درخشان و تابناك برای مسلمانان اروپا 

و جهان دارد.
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بيداری اسالمی، اسالم امریکایی 
و نقش عربستان وهابی در تحوالت سوریه و بحرین 

سعيد قربانی1
چکيده 

در طول تاريخ اس��ام پيوس��ته افراد و گروه هايی به وجود آمده اند كه در فهم اسام، 
گرايش به خشكی و جمود و تعصب داشته اند. اگرچه بر حسب شرايط تاريخی و اجتماعی 
و فرهنگی نفوذ و قدرت افرادی كه چنين تمايات و خواسته هايی داشته اند متنوع بوده، 
اما هميشه حضور داشته اند كه به رغم تفاوت هايی، وجه اشتراك آنها سنخيت روحی و 
روانی آنان است. آنها همگی به شدت ميل به تعصب و خشونت دارند. يكی از جريان هايی 
كه در سده های گذشته به نام اسام معرفی شده و در دنيای اسام ترويج داده شده و برای 
اشاعه آن در جوامع مس��لمانان هزينه های هنگفتی صرف گرديده است، همين جريان 
وهابيت می باشد. اين فرقه درصدد است كه به وسيله خش��ونت و ترور به اهداف دينی 
و سياسی خود دس��ت پيدا كند. وهابيت با اصول و مرامنامه خود در تحوالت و حوادث 
خاورميانه تأثير فوق العاده ای داش��ته است و با ترورها و خش��ونت های خود زمينه های 
حضور و فعاليت كش��ور های غربی را در منطقه خاورميانه فراهم س��اخته است. هدف 

1. دانشجوی دكترای مطالعات سياسی انقاب اسامی دانشگاه شاهد
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نگارنده در اين مقاله اين اس��ت كه ضمن تجزيه و تحليل ابعاد دينی- سياسی وهابيت، 
نقش فرقه وهابيت در بيداری اسامی  در دو كشور سوريه و بحرين را با استفاده از روش 
تحليلی- توصيفی مورد بررس��ی قرار دهد. اما سؤالی كه پژوهش درصدد آن است، اين 
كه، ابعاد دينی- سياسی وهابيت به چه صورتی است و اين فرقه در روند تحوالت سوريه 

و بحرين چه تأثيری را در بر داشته است؟ 
کليدواژه ه�ا: وهابيت، جنبش های اس��امی  معاص��ر، بيداری اس��امی، مطالعات 

منطقه ای، مطالعات جهان اسام، اسام سياسی. 

بيان مسئله 
در طول تاريخ همواره انسان هايی كژانديش و منحرف بوده اند كه برای ايصال به اهداف 
مادی و نفس��انی خود همواره اعتقادات و باورهای مردم ساده نگر را به بازی گرفته اند و 
گاه با سوءاستفاده از اين باورها، لطمه های غير قابل جبرانی را به جوامع بشری و تمدن 
انسانی وارد كرده اند. در جوامع اسامی  نيز اين عده با اس��تفاده از زور و گاهی با تزوير، 
احساس��ات پاك و بی آاليش مسلمانان را به باد س��خره گرفته و حتی سخنان بی پايه و 
اساس خود را با عنوان اسامی  به جای اسام ناب معرفی نموده تا به اهداف پست خود 
نائل ش��وند.1 يكی از اين گروه های انحراف��ی در حال حاضر جريان وهابيت می باش��د. 
جريان وهابيت در قرن دوازدهم هجری توسط محمدبن عبدالوهاب ظهور و بروز يافت؛ 
هر چند كه بنيان آن توس��ط ابن تيميه در قرن هش��تم پايه گذاری شده بود. محمدبن 
عبدالوهاب در ابتدا پس از طرح ديدگاه های خود با مخالفت جدی علما و مردم مواجه 
گش��ت؛ به طوری كه اولين رديه ها بر وی توسط خود اهل تس��نن نوشته شد، ولی بعد 
از اتحاد با محمدبن س��عود و تسلط بر عربس��تان و حجاز، روز به روز گسترش و قدرت 
يافت تا امروز كه از طرق مختلف و با بكارگيری امكانات مادی و معنوی اعم از آموزشی، 
پژوهشی، فن آوری، نفت و... و نيز حمايت استعمار، در حقيقت نقش اهرم مقابله با اسام 
ناب محمدی)ص( و انقاب اس��امی  ايران را به عهده دارد.2 اين گروه به پندار خويش، 
درصدد احيای سيره سلف صالح يعنی مس��لمانان صدر اسام بودند و مدعی شدند كه 
امت پيامبر)ص( را از انحراف و اشتباه به راه مس��تقيم برمی گردانند، آنان برای تحقق 
اهداف خود، می خواستند همه به سيره سلف صالح بازگردند؛ يعنی مانند آنان بينديشند 

1. آيت مظفری، »هم سويی وهابيت با صهيونيس��م در مقابله با انقاب اسامی ايران«، مربيان، 1389، ش37، 
ص41. 

2. مطهره حسنی سعدی، »شيوه های تبليغی وهابيت«، پيام، 1389، ش104، ص126. 
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و عمل كنند و از آنچه در دوره ه��ای پس از پيامبر 
و اصحاب بزرگش افزوده شده دوری گزينند.1 تنها 
نتيجه ای كه از مكت��ب وهابيت گرفته ش��ده يك 
چيز بيش نيس��ت و آن ايجاد اختاف در ميان يك 
ميليارد و اندی مسلمان است و لذا هر كجا كه مبلغ 
وهاب��ی گام می نهد، مردم آنجا را به دو دس��تگی و 
اختاف دچار می سازند و سرانجام وحدت كلمه را از 
دست می دهند و در مقابل دشمنان اسام، ضعيف 
و ناتوان می گردند. مثل وضعيتی كه در حال حاضر 
در منطقه خاورميانه است، به خصوص مناطقی كه 

به صورت پادشاهی اداره می شوند.2
ب��ا توجه ب��ه رويكرد رش��د و گس��ترش فزاينده 
اسام خواهی در سراس��ر دنيا و با توجه به بيداری 
اس��امی  منطقه، فرقه ضاله وهابي��ت اين فرصت 

طايی را غنيمت دانسته و عطش جامعه بشری را با تزريق اسام از نوع امريكايی برطرف 
كرده و در طی اين مسير، امكانات مادی و معنوی زيادی را به منظور تبليغ و ترويج اين 

فرقه به خدمت گرفته است. 
بيش از پنج سالی است كه بيداری اسامی، منطقه بسيار وسيعی از جهان عرب را در 
بر گرفته است. از اين ميان، منطقه خليج فارس به دليل ساختار سياسی متصلب و غير 
دموكراتيك و وجود ش��كاف های عميق اقتصادی و اجتماعی بستر مناسب و مساعدی 
برای بيداری اسامی  بوده است؛ اما موقعيت ژئوپلتيك و ژئواكونوميك اين منطقه برای 
جهان غرب و هم سويی نظام حاكم در اين كشورها با غرب، سبب گرديده غربيان موج 
بيداری اسامی  را مديريت كنند و مانع س��رايت آن به اين منطقه حساس شوند. يكی 
ديگر از داليل اهمي��ت منطقه خليج فارس قرابت جغرافيايی آن با جمهوری اس��امی 
 ايران است. جهان غرب به داليل متعدد از دخالت مستقيم برای ممانعت از گسترش موج 
بيداری اسامی  به منطقه خليج فارس خودداری كرده است؛ لذا اين مأموريت به برخی از 
بازيگران منطقه محول شده است؛ از جمله عربستان سعودی كه تمايات و توانايی های 

1. اكبر اسدعليزاده، »بررسی تطبيقی ايده ها و رفتارهای خوارج و وهابيت«، سراج منير، 1391، ش6، ص41. 
2. جعفر سبحانی، »وهابيت؛ آهنگ تفرقه و نفاق«، كام اسامی، 1389، ص18. 

رشد و گرایش جهانی به اسالم 
به خصوص مذهب اهل بيت و 
مطرح شدن شيعه به عنوان مذهبی 
جامع و کامل که دارای سيستم 
حکومتی و سياسی می باشد و 
توانسته در معادالت سياسی 
بين الملل خود را مطرح نماید، 
موجب شده که وهابيون آن را به 
عنوان تهدیدی جدی عليه خود 
تلقی کنند و در این راستا طرح 
اسالم هراسی و شيعه هراسی را با 
هدف تحریک احساسات مردم 
جهان از یک طرف و اهل سنت و 
متحد نمودن آنان عليه شيعه را از 

طرف دیگر مطرح نماید
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ويژه ای دارد.1 در پژوهش زير سعی بر آن شده اس��ت كه به نقش عربستان سعودی در 
فرآيند تحوالت در بحرين تحت عنوان بيداری اسامی  و تحوالت سوريه پرداخته شود.

از عربستان سلفی تا اسالم امریکایی 
ابن تيميه را پدر و مغز متفكر اس��ام س��لفی می دانند كه اولين بار زمينه های فكری 
شكل گيری فرقه های سلفی را فراهم كرد. ابن تيميه ابتدا خودش را حنبلی معرفی كرد، 
ولی پس از مدتی عقايد احمدبن حنبل را هم به اس��تهزا گرف��ت و خود، مبانی فكری و 
اعتقادی جديدی را بر پايه جسمانيت حق تعالی، حرمت توسل به انبيا و اولياء، حرمت 
رفتن به زيارت قبور، اصالت نداش��تن ش��فاعت و حرمت بنای قبور و س��اختن گنبد و 
گلدس��ته برای پيامبران و امامان و... ارايه كرد. در همان آغاز ش��كل گيری اين مبانی 
فكری، علمای اهل سنت قبل از علمای شيعه به پاخاس��تند و در برابر افكار ضد قرآنی 
وی قيام كردند و او را چندين بار به محاكمه كشانده، به زندان انداختند. ابن تيميه پس 
از دادن تعهد، از زندان آزاد شد و سرانجام در سال 728 هجری در زندان قلعه دمشق از 
دنيا رفت. چهار قرن گذشت تا دوران رو به افول دولت عثمانی فرا رسيد. استعمار غرب 
كه از دولت عثمانی ضربه س��نگينی خورده بود، كوشيد تا با تفرقه افكنی در كشورهای 
اسامی، توانايی مس��لمانان را از بين ببرد. در همين راستا، جاسوس انگليسی با تاش 
ويژه خود توانست محمدبن عبدالوهاب را تحريك و وارد عرصه فرهنگ ضد دين كند و 
از اينجا بود كه اقدامات تروريستی و خشونت آميز وهابيت بر ضد مسلمانان به خصوص 

شيعه شروع شد.
محمدبن عبدالوهاب كه در قرون اوليه تهاجمات غرب به جهان اس��ام می زيس��ت، 
چندان آش��نايی با ماهيت و عملك��رد نظام اس��تعماری غرب نداش��ت. از طرفی او در 
سرزمينی می زيست كه در آن زمان ارزش چندانی برای استعمار غرب نداشت و كمتر 
بهايی را برايش قائل بودند تا روی آن س��رمايه گذاری كنند و ب��ه همين دليل درصدد 
برنيامده بودند تا به گسترش نقشه های استعماری خود در آنجا بپردازند. تنها اهميتی 
كه در سال های قبل از جنگ جهانی اول يافت مسئله عرب نشين بودن اين منطقه بود كه 
برای تضعيف عثمانی مورد بهره برداری قرار گرفته بود. محمدبن عبدالوهاب برای نشر 
عقايد و گسترش افكار خود به شهرهای مختلف نجد و حجاز سفر كرد. در اكثر شهرها با 

1. ناصر پورحسن و عبدالمجيد سيفی، »عربستان و رويارويی هژمونيك با بيداری اسامی در حوزه خليج فارس 
)بررسی موردی: بحرين(، علوم سياسی، 1392، ش62، ص133. 
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عدم استقبال مردم و علما روبه رو شد. تنها منطقه ای كه 
وهابيت مورد پذيرش حاكم آنجا قرار گرفت، درعيه بود 
كه از جانب محمدبن سعود مورد حمايت قرار گرفت و 
بدين گونه انديشه مذهبی او به خدمت سياست آل سعود 
درآمد.1 و جاه طلب��ی و خوی تجاوزگری آل س��عود به 
طور طبيعی شيوخ بيابانگرد و وحش��ی اين قبيله را به 
سياست های انگليس در منطقه پيوند زد. سياستی كه 
در رأس اهداف آن فروپاشی امپراتوری عثمانی، سيطره 
بر منطقه استراتژيك غرب آس��يا و خليج فارس، ايجاد 
كمربند امنيتی دور هندوس��تان و افغانستان و تجزيه 

كشورهای اسامی  قرار داشت.
از بدو سيطره شيوخ آل سعود بر بخشی از شبه جزيره عرب و رسمی  شدن مذهب خشن 
وهابيت به عنوان دين رس��می  آل سعود نتايج دينی و سياس��ی مخربی بر جهان اسام 
تحميل شد كه تا به امروز تعاريف رسمی  غرب از اسام و سياست های اسام ستيزی و 
اسام هراسی در جهان را تغذيه می كند. مهمترين آثار سوء خيانت آل سعود به مكتب 

حيات بخش اسام را می توان در آثار زير مورد مطالعه قرار داد: 
1. ارايه تصوير خشن و بی منطق از اسالم 

وهابی ها سهم بزرگی در خشن و بی منطق جلوه دادن اسام بر جهانيان را داشته اند. 
مطالعه و تحقيق در تاريخ و پيدايش و عملكرد اين فرقه ضاله، اين ادعا را به روشنی ثابت 
می كند و اين امر بر كسی پوشيده نبوده است؛ كشتارها و قتل عام وحشتناك مسلمانان، 
مانند كش��تارهای هولناك در نجد، حجاز، عراق و... آنان با تربي��ت افراد ناآگاه و جاهل 
حمات تروريستی و انتحاری را گس��ترش دادند، به طوری كه هيچ جای دنيا از خطر 
تروريست و حمله انتحاری پرورش يافتگان وهابی در امان نيست. اينان مشكات بزرگی 

برای مسلمانان در پيش مردم جهان ايجاد كردند.2
2. مواضع تكفيری عليه مذاهب اسالمی به خصوص مذهب اهل بيت 

وهابيت از بدو پيدايش خود چماق تكفير را عليه تمامی  مذاهب اسامی  سنی و شيعه 
بر فرق پيروان اين مذاهب كوبيد و آت��ش فتنه و تفرقه در جهان اس��ام را دامن زد. با 

1. مسعودی مرادی، »حاكميت صعودی وهابيت فرقه ای و وهابيت سياسی«، دانشگاه انقاب، 1366، ش49، 
ص37. 

2. اكبر اسدعليزاده، همان، ص130. 

عربستان سعودی یکی از 
مهمترین دولت های منطقه 
خاورميانه است که در تمام 
سياست های استعماری غرب 
عليه مسلمانان هميشه در کنار 
دشمنان قسم خورده اسالم و 
مسلمانان قرار داشته و نقش 
زیادی در فرآیند تحکيم و 
تداوم حيات سياسی استعمار 

در جهان اسالم داشته است
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پيروزی انقاب اسامی  ايران در سال 1357 و حاكميت 
اس��ام ناب محم��دی)ص( در ايران بار ديگر دش��منی 
وهابيت با تشيع و انقاب و نظام برآمده از آن اوج گرفت 
و همچنان ادامه دارد. وهابيت و صهيونيسم در دشمنی 
عميق با تشيع، انقاب اسامی  و نظام جمهوری اسامی 
 ايران و همچنين جريان های مترقی و مبارز اهل س��نت 
هم سو هس��تند. آنان به واقع چون لبه های قيچی عمل 
می كنن��د؛ در ظاهر با هم متعارض به نظر می رس��ند اما 
در عمل، كش��ورهای س��نی مذهب خط مقدم مبارزه با 
اس��تعمار و ارتجاع و صهيونيسم، تشيع، اسام، انقاب و 

نظام جمهوری اسامی  ايران را هدف گرفته اند.1
3. کمك به رشد اسالم هراسی در جهان و شيعه هراسی در اسالم 

رشد و گرايش جهانی به اس��ام به خصوص مذهب اهل بيت و مطرح شدن شيعه به 
عنوان مذهبی جامع و كامل كه دارای سيستم حكومتی و سياسی می باشد و توانسته در 
معادالت سياسی بين الملل خود را مطرح نمايد، موجب شده كه وهابيون آن را به عنوان 
تهديدی جدی عليه خود تلقی و در اين راس��تا طرح اسام هراسی و شيعه هراسی را با 
هدف تحريك احساسات مردم جهان از يك طرف و اهل سنت و متحد نمودن آنان عليه 
شيعه را از طرف ديگر مطرح نمايد. ش��يخ محمد مغراوی از نويسندگان مشهور وهابی 
عربستان می گويد: باگسترش مذهب تشيع در ميان جوان های مشرق زمين، بيم آن را 

دارم كه اين فرهنگ در ميان جوان های مغرب زمين نيز گسترده شود. 
4. کمك به تداوم حضور استعمار در ميان مسلمانان 

عربس��تان س��عودی يكی از مهمترين دولت های منطقه خاورميانه است كه در تمام 
سياست های استعماری غرب عليه مسلمانان هميشه در كنار دشمنان قسم خورده اسام 
و مسلمانان قرار داشته و نقش زيادی در فرآيند تحكيم و تداوم حيات سياسی استعمار 

در جهان اسام داشته است. 
5. ايجاد تفرقه ميان مسلمانان 

وهابيت برای رسيدن به اهداف خود از وسيله تفرقه ميان تشيع و اهل سنت به خوبی 
بهره می برند و تاش می كنند ميان شيعيان و برخی از گروه های اهل سنت كه در طول 

1. آيت مظفری، همان، ص85. 

از زمان آغاز  عربستان، 
حضور فعال امریکا در حوزه 
خليج فارس تا وقوع بيداری 
اسالمی، نقش های مختلفی 
را برای تثبيت هژمونی امریکا 
در خليج فارس ایفا کرده 
است. با وقوع جنبش بيداری 
اسالمی  ضرورت ایفای این 
نقش به مراتب بيشتر شده و 
در این دوره به دالیل متعدد 
نقش عربستان سعودی بسيار 

پررنگ تر است
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سال های متمادی زندگی مسالمت آميز با شيعيان داشته اند، تفرقه ايجاد كنند و سپس 
آنها را به گروه خودش��ان جذب كنند. با وجود اختاف مذاهب و عقايد ميان امت های 
اسامی  در طول تاريخ، مس��لمانان با انس و الفت و محبت در كنار يكديگر زيسته اند و 
مدارس و حوزه ها و جنبش های آزادی طلبانه سياسی را تأسيس كرده و در مناسبت های 
دينی امت اسامی  در كنار همديگر بوده اند، اما وهابيان امت را به تفرقه انداخته و رگه 
و ريشه آنان را از هم گسسته اند. آنان برخاف اين جريان عمومی  مسلمين و طبق ميل 

دشمنان، دست به اقدامات فتنه انگيزانه می زنند.1 
عربستان با تأسيس و حمايت از سازمان ها و نهادهای داخلی و خارجی و حمايت مادی 
و معنوی از آنها، سياست آنها را در جهت ترويج وهابيت و دور شدن مسلمانان از يكديگر 
تعريف كرده است و برخی از اين سازمان ها و نهادها را در خدمت اهداف استعماری غرب 

قرار می دهد. 
6. بهره برداری از اهرم های اقتصادی برای تضعيف جهان اسالم 

در عربستان س��عودی دالرهای نفتی به صورت فزاينده در جريان است و نيز هر ساله 
با ميزبانی حجاج و بازار فروش كاال درآمد عظيمی  را به دس��ت م��ی آورد. يكی ديگر از 
عرصه های فعاليت اقتصادی اين كشور، عضويت در صندوق های پول مثل صندوق اوپك 

برای توسعه بين المللی، صندوق عربی توسعه اقتصادی و اجتماعی و... است.
از طرف ديگر عربس��تان سعودی به عنوان بزرگ ترين كش��ور وام دهنده جهان بعد از 
امريكا و نيز نخستين كشور از اين نظر ميان كشورهای عضو سازمان اوپك است. حاكمان 
عربستان با ارايه اين كمك ها ضمن نمايش قدرت اقتصادی خود، به جذب حكومت های 
كوچك و بعضاً فقير منطقه می پردازند2 و به جای اين كه اين توانايی را در اختيار جهان 
اسام قرار دهد از آن برای تثبيت سياست های استعماری غرب در جهان اسام و تحكيم 
پايه های رژيم صهيونيس��تی اس��تفاده می كند و آنها را به جنگ كش��ورهای انقابی و 

اسامی  منطقه می فرستد. 
7. مبارزه با ارزش های اسالمی  و انقالبی 

بر هيچ فرد آگاه به مسائل سياس��ی پوشيده نيست كه عربستان س��عودی به عنوان 
مركز وهابيت و پرورش دهنده تروريست هايی همچون القاعده و طالبان اين ايام نقش 
بازدارنده ای در مقابل بيداری اس��امی  ب��ازی می نمايند. حكام ري��اض كه خود ملعبه 

1. اكبر اسدعليزاده، همان، ص125. 
2. مطهره حسنی سعدی، همان، ص129. 
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دست امريكا و مجری سياست های آنان در منطقه خاورميانه شده اند به شدت در مقابل 
خيزش و انقاب های دول عربی موضع گيری نموده اند و با اتخاذ سياست های جانبدارانه 
از حاكمان فاس��د عرب آنها را مورد حمايت خود قرار داده اند. به م��وازات اين حمايت 
شاهزاده های سعودی از حاكمان فاسد عرب، مفتی های درباری آنان بيكار ننشسته اند 
و با صدور فتواهايی ضد اس��امی  هر گونه خيزش و انقابی را حرام اعام نموده اند. اين 
نقش مخرب عربستان سعودی چنان به مذاق رژيم صهيونيستی خوش آمده كه در يكی 
از روزنامه های آنها ضمن حمايت از حاكمان سعودی، عربستان را تنها كشوری معرفی 

نموده كه در مقابل بيداری اسامی  جبهه ای مخالف اتخاذ نموده است.1
عربستان، از زمان آغاز حضور فعال امريكا در حوزه خليج فارس تا وقوع بيداری اسامی، 
نقش های مختلفی را برای تثبيت هژمونی امريكا در خليج فارس ايفا كرده است. با وقوع 
جنبش بيداری اس��امی  ضرورت ايفای اين نقش به مراتب بيش��تر شده و در اين دوره 
به داليل متعدد نقش عربستان سعودی بسيار پررنگ تر است. موج بيداری اسامی  به 
علت مطابقت با هويت مردم جهان عرب از عمق بسيار فراوانی برخوردار است و تقريباً در 
تمامی  كشورهای محافظه كار و حامی  غرب در منطقه اثرگذار بوده است. موج تغيير كه از 
تونس در شمال آفريقا آغاز شده بود، در مدت كوتاهی تا سواحل خليج فارس كشيده شد. 
بيداری اسامی  بعد از سرنگونی بن علی در تونس، موجب سقوط رژيم حسنی مبارك 
شد. عربستان در اين وضعيت، با از ميان رفتن رقبای سنتی عرب، مناسب ترين گزينه 
برای غرب در نبرد هژمونيك جديد بود. مواضع عربستان در مواجهه با بيداری اسامی  را 
می توان در جنبه های مختلف بررسی كرد. عربستان از يك طرف تاش كرده نظام های 
محافظه كار عرب را از روند تغييرات محافظت كند. مواضع عربستان در اين زمينه از مصر 
تا بحرين را شامل می شود. از طرف ديگر، سعودی ها در موضعی متعارض در پی تغيير 
نظام های عربی ناهمسو با غرب بوده اند. مواضع عربستان در قبال سوريه از اين منظر در 
خور تحليل اس��ت.2 با توجه به اين رويكرد و جبهه گيری است كه به نقش عربستان در 

تحوالت بحرين و سوريه پرداخته می شود، كه از اين قرار می باشد: 

نقش عربستان در فرآیند تحوالت سوریه بعد از بيداری اسالمی 
عربستان در سوريه تاش می كند رويكرد تغيير رژيم را پيش ببرد كه با توجه به ابعاد و 

1. صالح احمدی، »نقش بازدارنده عربستان سعودی در بيداری اسامی«، 1391، رك:
http://smail141.blogfa.com/post/37

2. ناصر پورحسن و عبدالمجيد سيفی، همان، ص143. 
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اهميت منطقه ای و راهبردی سوريه و نوع روابط دولت 
بشار اسد و به خصوص جايگاه آن در محور مقاومت قابل 
تحليل اس��ت. می توان علت موضع تهاجمی  عربستان 
در ط��رح براندازی س��وريه را، شكس��ت در طرح های 
دخالت جويانه رياض در لبنان دانست و عربستان برای 
جبران اين شكست، در طرح براندازی نظام بشار اسد و 
حمله به بحرين مشاركت كرده است. پشتيبانی مالی 

و اختصاص دالرهای عربستان برای تهيه ساح و قاچاق اسلحه به داخل سوريه و ارايه 
راه كارهای عملياتی به افراد برجس��ته در ميان اعتراض كنندگان و مرتبط كردن آنها با 
رسانه های بين المللی و ايجاد فشار رسانه ای از طريق رسانه های تحت مالكيت آن كشور1 
يكی ديگر از راهكارهايی است كه عربستان در قبال س��وريه در پيش گرفت. اين كه با 
توجه به نفوذ وهابيت به رهبری عربستان سعودی در سال های اخير در سوريه، زمينه 
بروز اعتراض ها از سوی سنی های اين كش��ور تا حدودی فراهم شده است كه در همين 
زمينه نقش رس��انه های مغرض در تحريك اين افراد آش��كار می شود. دشمنان جريان 
مقاومت هم زمان با بيداری اسامی  در منطقه، از اين فرصت اس��تفاده كرده و با ايجاد 
فتنه در س��وريه قصد بر هم زدن نظام حاكم به رياست بشار اس��د را دارند. بهترين راه 
برای ايجاد فتنه، فرقه گرايی در اين كشور اس��ت. بيشتر جمعيت كشور سوريه )حدود 
65%( سنی مذهب هستند و برخی از آنان از سنی های افراطی بوده كه عمدتاً از عربستان 
تغذيه می شوند. از آنجايی كه هيئت حاكمه در اين كشور عمدتاً از علويون هستند و اين 
امر سال های متمادی است كه برای سنی ها ناخوشايند است، از اين رو دشمنان از اين 
راه وارد شده و دليل عمده دوستی سوريه با ايران و حزب اهلل را شيعه بودن آنان وانمود 
می كنند. از جمله كانال های ماهواره ای وابسته مانند صفا، الوصال، الخليجيه، اورينت و 
ساير كانال های ماهواره ای وابسته به غرب با تحريك احساسات مذهبی سنی ها زمينه 
را برای قيام عليه بشار اسد آماده می كنند.2 حكومت وهابی عربستان عاوه بر حمايت 
مالی و تسليحاتی از تروريست ها طی اين مدت برای در هم شكستن سد مقاومت عليه 
صهيونيسم، تكفيری ها را واداش��ته اس��ت تا با بمب گذاری، جوی از وحشت و ناآرامی 
 را در س��وريه به وجود آورد تا با خوش خدمتی به امريكا، غرب و صهيونيس��م و تجارت 

1. كامران كرمی، »بهار عربی و عربستان سعودی؛ آثار و واكنش ها«، مطالعات خاورميانه، 1390، ش3، ص94. 
2. رضا موسوی زاده و رضا رنجبر، »بررسی مقايسه ای رفتارهای دوگانه شورای امنيت در قبال تحوالت اخير ليبی 

و بحرين )2012-2011(، مطالعات انقاب اسامی، 1391، ش31. 

عربستان از یک طرف تالش 
کرده نظام های محافظه کار 
عرب را از روند تغييرات 
طرف  از  کند.  محافظت 
دیگر، سعودی ها در موضعی 
متعارض در پی تغيير نظام های 
عربی ناهمسو با غرب بوده اند
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اسلحه، زمينه را برای دخالت های اسراييل در منطقه 
و برافروختن آت��ش جنگ فراهم كن��د. دخالت های 
آل س��عود در سرنوش��ت مردم منطقه ب��ه همين جا 
ختم نمی ش��ود، بلكه دخالت های فك��ری، عقيدتی، 
فرهنگی و طرز رفتار آنها با ملت های انقابی و تمسخر 

انقاب های حق طلبانه آنها، مزيد بر علت شده است.
در رابطه با س��لفی های س��وريه بايد به اين مسئله 
اش��اره ش��ود كه آنها پيون��دی گس��ترده و عميق با 
اخوان المسلمين سوريه دارند. در اين بين از آنجايی 
كه سلفی ها نوعی وابس��تگی به وهابی های عربستان 
دارند، لذا بيشتر حلقه اتصالی بين وهابيون عربستان 
و سلفی های اردن و سوريه وجود دارد. در اين ميان از 
آنجا كه اخوان  المسلمين سوريه به عنوان ريشه دار ترين و قديمی ترين جنبش مبارزاتی 
اسامی  بعد از اخوان المسلمين مصر به  شمار می روند، لذا سلفی ها هم به موازات رشد 
اخوان المس��لمين در سوريه تشكيات خودش��ان را س��ازماندهی كرده اند.1 مأموريت 
سلفی ها در سوريه منحصر به گرفتن قدرت در سوريه نيس��ت، بلكه در كنار سرنگوني 
دولت علوي س��وريه قطع محور تهران-دمش��ق- بيروت و همچنين حذف حزب اهلل به 
عنوان جنبش شيعي مبارز در دستور كار آنان است؛ هدف هايي كه بخشي از سياست هاي 

استراتژيك عربستان است و رياض نيز به دنبال آن است.2
عربستان در مواجهه با بحران سوريه چندين بار از شورای امنيت، ناتو و امريكا خواست 
با حمله نظامی  به س��وريه ش��رايط را برای دگرگونی سياسی اين كش��ور آماده نمايد، 
عربس��تان هر كجا كه بتواند از طريق س��رازير كردن دالرهای نفت��ی و تحت مديريت 
مستقيم و افشاشده امريكا، جريانات را می خرد و يا از طريق اقدام دخالت گرايانه، اميد 

مردم آن سامان نسبت به آينده خود را كمرنگ می كند.3
به طور كلی، عربس��تان در راستای رس��يدن به اهداف خود از ساز و كارهای مختلفی 

1. قيس زعفرانی، »سلفی ها در حوادث سوريه و انتقام از علوی ها«، 1390، رك:
 http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid

2. »نقش گروه های تندرو در تحوالت سوريه«، 1390، رك:
 http://www.jahannews.com/vdcjmme8vuqeayz.fsfu.

www.farsnews.ir :3. سعداهلل زارعی، »امريكا و آتشكده وهابيون در رياض«، 1392، رك

مأموریت سلفی ها در سوریه 
منحصر به گرفتن قدرت 
در سوریه نيست، بلکه در 
کنار سرنگوني دولت علوي 
سوریه قطع محور تهران-

دمشق- بيروت و همچنين 
حذف حزب اهلل به عنوان 
جنبش شيعي مبارز در دستور 
کار آنان است؛ هدف هایي 
که بخشي از سياست هاي 

استراتژیک عربستان است
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استفاده می كند كه از اين قرارند: 
1. حمايت های مالی و تسليحاتی از مخالفين نظام

2. تحريك اختافات قومی  و مذهبی در داخل سوريه
3. به كارگيری ابزارهای نرم افزاری و تبليغاتی و به راه انداختن جنگ روانی

4. عربس��تان نقش جديد و فعال خود را در س��اقط كردن نظام بش��ار اسد می بيند. 
عربستان، قطر و تركيه با حمايت و مسلح سازی گروه های تروريستی، موجب بسته شدن 
افق گفت و گو و حل مسالمت آميز بحران و وارد شدن خسارت مادی و تلفات انسانی به 

ملت سوريه شده اند.1 

دالیل اتخاذ رویکرد تهاجمی عربستان در قبال سوریه
از زمان شروع ناآرامی ها در سوريه، عربستان س��عودی يكی از اصلی ترين كشورهای 
حامی  ادامه بحران و كمك به معارضان س��وری بوده اس��ت. اين در حالی است كه در 
انقاب های صورت گرفته در تونس، ليبی و مصر، عربستان در ابتدا با احتياط بيشتری 
با اين موضوع برخورد كرد اما در رابطه با سوريه از همان ابتدا به موضع گيری پرداخت 
و بعد از آن نيز به كمك های مالی و نظامی  مخالفان بش��ار اسد پرداخت؛ داليل اين نوع 

جهت گيری عربستان در قبال سوريه را در موارد زير می توان جست وجو كرد: 
1. رقابت با ايران و تغيير موازنه در قدرت منطقه ای

يكی از اختافات عربستان با س��وريه، ريشه در نزديكی ايران و س��وريه دارد. آنچه از 
گذشته وجود داشته و امروز عربستان سعودی را در قبال سوريه بيش از پيش حساس 
كرده است، روابط حسنه و گسترده س��وريه با جمهوری اسامی  ايران در منطقه است. 
عربستان در سال های گذشته در چهارچوب رقابت ايران بر سر برتری منطقه ای به شدت 
از گسترش نفوذ ايران در عراق و لبنان و بحرين و تش��كيل آن چه هال شيعی ناميده 
می شود، نگران بود و تاش كرده است كه اين نفوذ را مهار كند، كه يكی از اين كاركردها 

اتخاذ موضع تهاجمی  در برابر سوريه بود. 
2. رقابت های منطقه ای و بين المللی عربستان و سوريه

اختافات منطقه ای و بين المللی عربستان و سوريه ريشه در روابط رقابت آميز بين اين 
دو كشور دارد. سوريه و عربستان طی چند دهه اخير در بس��ياری از مسائل منطقه ای 

1. اصغر جعفری ولدانی و س��يد علی نجات، »نقش قدرت های منطقه ای در بحران س��وريه )1390-1393(، 
مطالعات خاورميانه، 1392، ش4، ص162. 
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و بين المللی در جبهه متض��اد يكديگر بوده اند. در طی 
جنگ سرد، عربس��تان به يكی از س��تون های امنيتی 
خاورميانه در كنار بلوك غرب به رهبری امريكا تبديل 
شده بود. در همين شرايط سوريه منافع خود را دقيقاً 
در نقطه مقابل يعنی بلوك شرق تعريف كرد و براساس 
آن كوشيد تا روابط مستحكم خود با مسكو و كشورهای 
سوسياليس��تی را بي��ش از پيش تقويت كن��د. پس از 
فروپاشی شوروی هم اختافات عربستان و سوريه ادامه 
داشت و اين مس��ئله يكی ديگر از داليل موضع گيری 

تهاجمی  عربستان در قبال سوريه می باشد. 
3. اختالفات ايدئولوژيك

يكی از جلوه های تقابل عربستان در برابر سوريه به سياست های سوريه در منطقه برمی گردد. 
حكومت عربستان سعودی به طور كلی تاش كرده است تا از نظر هويتی و ايدئولوژيك نوعی 
بنيادگرايی سنی را در منطقه گسترش دهد. در واقع گسترش اسام وهابی و سركوب شيعيان 

بحرينی و حمايت از گروه های سلفی سوريه از اين موضع ناشی می شود.1 
4. حمايت سوريه از گروه مقاومت 

بحران س��وريه فرصت مغتنمی  را در اختيار س��عودی ها قرار داد تا برای برون رفت از 
چالش های موجود در رويكردهای عربی- غربی تاش كنند و تغيير رژيم را در س��وريه 
به پيش ببرند. از س��وی ديگر س��وريه همواره و به خصوص با مرگ حافظ اس��د و روی 
كار آمدن بشار اسد مس��تقانه تر از سياس��ت های غربی عمل نموده و از ديد عربستان 
سياست های راديكاليستی را به اجرا گذاشته و حمايت های آن از مقاومت و حزب اهلل در 
منطقه، مطلوب عربستان نبوده اس��ت و اين گامی  بود برای اتخاذ سياست تهاجمی  در 

برابر رژيم سوريه.2 
با توجه به اطاعاتی كه در متن ارايه شد و با توجه به اسناد، هدفی كه عربستان سعودی 
در كشور سوريه دنبال می كرد شكست رژيم بش��ار اسد و شكل گيری حكومتی بود كه 
تابع غرب و عربستان وهابی باشد تا منطقه برای حكومت پادشاهی سنتی چون عربستان 

تنگ نگردد و از آن طرف اهداف غرب در خاورميانه هر چه بهتر تأمين شود. 

1. همان، ص168. 
2. مصطفی محمدی، »تاش عربستان برای تغيير رژيم سوريه«، پيام انقاب، 1392، ش76، ص18. 

عربستان در سال های گذشته 
در چهارچوب رقابت ایران 
بر سر برتری منطقه ای به 
شدت از گسترش نفوذ ایران 
در عراق و لبنان و بحرین و 
تشکيل آن چه هالل شيعی 
ناميده می شود، نگران بود 
و تالش کرده است که این 
نفوذ را مهار کند، که یکی از 
این کارکردها اتخاذ موضع 
تهاجمی  در برابر سوریه بود
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نقش عربستان در قبال جریان بيداری اسالمی  بحرین 
با تحوالتی كه در تونس، مصر، يمن، بحرين، ليبی و سوريه رخ داد، ذهنيتی در منطقه 
مبنی بر آغاز تغيير و دگرگونی به وجود آمد و با خود موجی را همراه نمود كه بس��ياری 
از كشورهای منطقه را در كام خود فرو برد. موج تحوالت بهار عربی، عربستان سعودی 
را در محاصره دگرگونی هايی قرار داد كه همواره از بروز آنها در اطراف خويش بيمناك 
بود؛ تأثيراتی كه موجب سقوط متحدين، تضعيف جايگاه اين كشور و چالش مشروعيت 
گرديد و عربستان را بر آن داش��ت تا در دو جبهه به دگرگونی بپردازد: نخست در درون 
عربس��تان؛ و دوم در خارج و در همس��ايگی اين كشور و به طور مش��خص در بحرين و 
يمن. عربستان در تاش است تا از بروز تغييرات ش��ديدتر جلوگيری كند و مانع بر هم 
خوردن توازن منطقه ای و ثبات در حوزه های پيرامونی و افزايش نفوذ ايران در منطقه 
شود. اقداماتی كه عربستان در پی اين رويكردها از خود نش��ان داد، در قبال بحرين به 
مداخله نظامی  روی آورد و در قبال سوريه موضعی تهاجمی  را در پيش گرفت و در قبال 
ايران، به تبليغات عليه ايران و راه انداختن سياست موج ايران هراسی پرداخت.1 يكی از 
موضع گيری های عربستان، در قبال بيداری اس��امی  در بحرين بود كه تاشش بر اين 
بود تا حد مقدور جلوی تغييرات شديد در اين كشور را بگيرد كه در فرآيند بحث به آن 

پرداخته خواهد شد.
يكی ديگر از كشورهای حوزه خليج فارس كه در جريان بيداری اسامی  درگير شد و با 
اين درگيری عرصه را برای حكومت آل سعود تنگ تر كرد، كشور بحرين می باشد. بحرين 
يكی از كشورهايی است كه تحت تأثير شرايط نامساعد داخلی در ابعاد گوناگون سياسی، 
اقتصادی و اجتماعی و همچنين موج بيداری اس��امی- عربی در منطقه شمال آفريقا 
و خاورميانه، شاهد خيزش مردمی  است.2 تحوالت بحرين از 14فوريه2011 با الهام از 
خيزش های تونس و مصر و با تظاهرات ضد حكومتی در منامه آغاز گرديد. مخالفت های 
عظيم ضد حكومتی بيش از همه توسط شيعيان بحرينی كه اكثريت عظيم جمعيت اين 
كشور را تشكيل می دهند، در راس��تای انجام اصاحات سياسی، اقتصادی و اجتماعی 
اساسی، در اين كشور برگزار شد، ولی اين تظاهرات با سركوب حكومت آل خليفه مواجه 
گرديد؛ به طوری كه پليس ضد ش��ورش در بحرين در پاسخ به اين اعتراضات دست به 

1. كامران كرمی، همان، ص80. 
2. شهروز ابراهيمی، محمدرضا صالحی و سيد مهدی پارسايی، »بررسی واكنش های امريكا و عربستان به خيزش 
مردمی در بحرين )2012-2011(«، تحقيقات سياسی و بين المللی دانشگاه آزاد اسامی واحد شهرضا، 1391، 

ش10، ص111. 
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اقدامات خشونت بار زد.1 
بحرين يكی از مهمترين مناطقی است كه برای 
عربستان نقش حياتی دارد و وهابيت عربستان در 
تحوالت آن دخالت مس��تقيم نظامی  دارد. مردم 
كشور بحرين كه از بی  عدالتی و استبداد آل خليفه 
به س��توه آم��ده بودن��د، روز دوش��نبه 25بهمن 
1389ش/14فوريه 2011م را روز خشم، ناميدند 
و برای اعتراض به حكومت خودخوانده اين كشور 
به خيابان  ها آمدند. معترضان خواس��تار استعفای 
خليفه بن سلمان آل خليفه، نخست وزير و همچنين 
خواستار قانون اساس��ی جديد و حقوق برابر ميان 
شيعيان و س��نی  ها ش��دند. ش��يعيان بيش از هفتاد درصد جمعيت بحرين را تشكيل 
می  دهند، اما حكومت بحرين به ش��دت با آنها رفتار تبعيض  آمي��ز دارد. وقتی كه تمام 
مردم بحرين اعم از شيعه و سنی به ميدان لؤلؤ آمدند و حقوق اوليه و انسانی خويش را 
مطالبه كردند، عربستان حاكميت وهابيت را در بحرين در خطر ديد و برای جلوگيری 
از قدرت گرفتن اكثريت شيعه در بحرين وارد عمل شد. از طرفی امريكا نيز منافع خود 
را در خطر ديد و برای تثبيت پايگاه نظامی اش در بحرين، به عربستان سعودی متوسل 
 شد و همين امر انقاب مس��المت  آميز مردم بحرين را وارد مرحله دشوار و پيچيده  ای 
كرد. از آنجا كه ورود نيروهای كشوری به كش��ور ديگر قبل از هر چيز نيازمند توجيهی 
است تا مجامع حقوقی و مردم مس��لمان منطقه را اقناع كند تا با اين حركت به مقابله 
برنخيزند، بار ديگر رژيم آل  سعود به مفتی های سلفی متوسل شد و سلفيه تقليدی نيز به 
ايفای نقش خود يعنی مشروعيت بخشيدن به سياست  های ظالمانه آل  سعود پرداخت. 
رسانه  های سلفی شروع به تبليغ كردند و انقاب مردم بحرين را خروج بر حاكم مسلمان 
 خواندند و مسلمانان بحرين را به اين دليل، مهدورالدم دانستند. سلفيون سعی كرده  اند 
برای جلوگي��ری از حمايت ملت  های مس��لمان از مردم مظلوم بحري��ن، انقاب آنها را 
انقابی شيعی و ضد اهل سنت نشان دهند و برای اين منظور، يوسف قرضاوی، از علمای 
برجسته مصر، بيشترين كمك را به رسانه  های سلفيه كرد. او طی سخنانی ادعا كرد كه 
انقاب مردم بحرين انقابی مذهبی و گروهی است و قيام شيعه بر ضد اهل  سنت است، 

1. رضا موسی زاده و رضا رنجبر، همان، ص165. 

سوریه همواره و به خصوص 
با مرگ حافظ اسد و روی کار 
آمدن بشار اسد مستقالنه تر از 
سياست های غربی عمل نموده 
و از دید عربستان سياست های 
رادیکاليستی را به اجرا گذاشته 
و حمایت های آن از مقاومت 
و حزب اهلل در منطقه، مطلوب 
عربستان نبوده است و این 
گامی  بود برای اتخاذ سياست 

تهاجمی  در برابر رژیم سوریه
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نه يك انقاب مردمی. از سوی ديگر نظاميان وهابی سعودی و اماراتی نيز از اين فرصت 
استفاده كردند و در تاريخ دوشنبه 23اسفند1389 وارد كشور بحرين شده و به كشتار 
مردم مظلوم بحرين پرداختند. با نگاهی به جنايت هايی كه نيروهای عربستان سعودی و 
امارات در كشور بحرين مرتكب شده  اند، به  خوبی می توان دريافت كه منشأ اين جنايت ها 

همان تفكرات سلفيه تقليدی است كه به وهابيت معروف اند. 

علت حساسيت بيشتر عربستان در قبال بيداری اسالمی  بحرین
كش��ور بحرين به رغ��م مس��احت كوچك، ب��ه دلي��ل موقعي��ت مجمع الجزايری و 
سوق الجيشی خود، پايگاه پنجم نيروی دريايی اياالت متحده امريكا را نيز در خود جای 
داده است. لذا اين كشور در محاسبات نظامی  و راهبردی كاخ سفيد نيز جايگاه ويژه ای 
دارد. از طرف ديگر، تركيب جمعيتی آن كه اكثريت را اهل تش��يع تش��كيل می دهند، 
همواره حساس��يت هايی را برای كش��ورهای عربی حوزه جنوبی خليج فارس و به ويژه 
عربستان سعودی در بر داش��ته است؛ چرا كه اكثر س��اكنان منطقه الشرقيه عربستان 

سعودی، شيعه هستند.1

عملکرد عربستان در بحرین
1. دخالت مستقيم و سرکوب 

خان��دان س��لطنتی حاكم بر بحري��ن و متح��د نزديك به س��عودی، ب��رای مقابله با 
اعتراض هايی كه روز به روز گسترده تر می ش��د، درخواست كمك كرده بود. سعودی ها 
نيز برای سلطان نش��ين بحرين تانك و سرباز فرس��تادند. اين مداخله نظامی  عربستان 
در بحرين، با وجود قرار گرفتن در چهارچوب پيمان امنيتی كش��ورهای عضو ش��ورای 
همكاری خليج فارس، تصوير عربستان را در ميان افكار عمومی  منطقه مخدوش كرد.2 

2. تالش برای ادغام بحرين با خاک عربستان 
فاز دوم اقدامات عربس��تان در بحرين تاش اين بازيگر برای الح��اق بحرين به خاك 
خود است. اقدامی كه نشان می دهد عربستان به اقدامات سركوبگرانه در همسايگی اش 
بسنده نمی كند. نشانه های ابتدايی اين تصميم مقامات س��عودی را می توان از خرداد 
سال 1390 مشاهده كرد. در تاريخ 1خرداد1390 رسانه ها از دستور پادشاه عربستان 

1. مسعود رضائی و شهاب جهانيان، »انقاب بحرين، بيداری اسامی و علل ناكامی آن«، مطالعات انقاب اسامی، 
1393، ش36، ص188. 

2. كامران كرمی، همان، ص90. 
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به پادشاه بحرين برای تغيير نام و پرچم اين كشور خبر دادند كه تا االن با استقامت های 
مردمی  و گروه ها و احزاب چنين اتفاقی حاصل نشده است.1 

3. ساخت پل ارتباطی 
پلی به نام پل ملك فهد بين بحرين و عربستان كه بر روی دريای خليج فارس بنا نهاده 
شد، به طول 26 كيلومتر و عرض چهل متر، كه بحرين را به عربستان متصل می سازد. 
س��نگ بنای اوليه اين پل در 11نوامبر1982 بنا نهاده شد و در 26نوامبر1986 پس از 
چهار س��ال افتتاح گرديد. يك كمپانی هلندی اين پروژه يك ميليارد دالری را احداث 
كرد. به عقيده برخی محققان، تأمين امنيت حكومت بحرين اولين فايده  احداث اين پل 
است و تجاوز نيروهای نظامی  س��عوديه به خاك بحرين در تاريخ )23 اسفند 89( برای 

سركوب اعتراضات مردمی  14فوريه، نمونه بارز آن به   حساب می  آيد. 
4. تغيير بافت جمعيت 

در دهه اخير يكی از مسائل مهم سياسی كه شكايت مردم از حكومت را به دنبال داشته 
است، وارد كردن شهروند از كشورهای ديگر به بحرين بوده كه با مقاصد سياسی صورت 
گرفته اس��ت. اكثريت بافت جمعيتی بحرين را شيعيان تش��كيل می دهند و بر همين 
اساس، طبيعتاً حضور نماينده  های شيعه نيز در مجلس بيش��تر خواهد بود. همين امر 
حكومت آل خليفه را بر آن داشت تا از سال 2000 با اعطای تابعيت به شهروندان خارجی 
سنی و ترجيحاً وهابی عاوه بر تغيير بافت جمعيت كش��ور در جهت تقويت حاكميت 
آل خليفه، جبهه ای مردمی  را نيز در مقابل شيعيان بحرين ايجاد كند. به  همين منظور، 
در تاريخ 2002/5/6 حزب »جمعيه االصاله االساميه« در بحرين تأسيس شد و اعام 
موجوديت كرد. اين حزب از وهابی  های افراطی تش��كيل شده اس��ت و تاكنون نيز در 
مجلس بحرين و شوراها كرسی  هايی را كسب كرده است. البته اعطای تابعيت بحرينی 
به وهابی  ها از س��ال 2001 سرعت بيش��تری گرفت؛ به  طوری  كه در اسفندماه 1387 
بيش از بيست هزار نفر از مردم بحرين در اعتراض به اين رفتار حكومت، در غرب منامه 
دست به تظاهرات زدند و با صدور بيانيه  ای اقدامات غير قانونی دولت در اعطای تابعيت 
را با هدف تغيير بافت جمعيتی، گسستگی اجتماعی، ايجاد تفرقه و اختاف قبيله ای و 
تخريب آينده فرزندان ملت دانستند و خواستار توقف اين اقدامات و برخورد با عامان 

و متوليان اين امر شدند. 

1. سيد مهدی مدنی و حسين هواسی، »رفتارشناسی سياس��ت خارجی عربستان در قبال مصر و بحرين بعد از 
انقاب های عربی«، مطالعات انقاب اسامی، 1393، ش39، ص73. 
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5. ايجاد تفرقه ميان شيعيان و اهل  سنت
اختاف  افكنی از طرق مختل��ف بين مردم بحرين 
يكی از روش های معمول رژيم آل خليفه برای ثابت 
نگه  داش��تن پايه  های حكومتش محسوب می  شود. 
در س��ال  های اخير آل  خليفه به دام��ان وهابيت كه 
ابزار اصل��ی ايجاد تفرق��ه و فتنه بين امت اس��امی 
 اس��ت، چنگ زده و در همين جهت قدرت وهابيت 
را در بحرين افزايش داده اس��ت تا س��لفيه درباری، 
شكاف و جدايی بين مس��لمانان بحرين را برای اين 
رژيم خودخوانده تضمين كند. و قضيه لشكركش��ی 
عربس��تان به بحرين در ش��رايطی اتف��اق افتاد كه 
گروه های مختلف شيعه و سنی در خيابان های منامه 
شعار )نه ش��يعه نه س��نی فقط بحرين( و )سلميه، 

سلميه( س��ر داده بودند، نيروهای عربستان س��عودی و امارات در صبح گاه 14مارس 
با پرچم شورای همكاری خليج فارس در قالب )نيروهای س��پر شبه جزيره( به بحرين 

لشكركشی كردند.1 
6. ايجاد پايگاه نظامی 

در جريان انقاب مردم بحرين، رژيم آل خليفه به دو هزار سعودی در رده های نظامی  و 
امنيتی با هدف سركوب مردم بحرين تابعيت بحرينی داد. دادن تابعيت عمًا به  معنای 
احداث پايگاه نظامی  عربستان در خاك بحرين است.2 عربس��تان در بحرين با دخالت 
نظامی، دوره به نتيجه رسيدن انقاب مردم را طوالنی كرد و اين در حالی بود كه در بين 
كشورهای عربی، بحرينی ها بيشترين ميزان زمان حضور در صحنه را به ثبت رسانده اند. 
مردم در بحرين بيش از هر نقطه ديگری در جهان عرب روی مسالمت آميز بودن حركت 
اعتراضی خود تأكيد كرده و از توسل به خشونت به طور جدی پرهيز كرده اند؛ در حالی 
كه فش��ار ظالمانه ای كه رژيم بحرين به مردم اين كش��ور وارد می كند از هر جای ديگر 
بيشتر است. حضور گسترده و حداكثری مردم در خيابان ها جايی برای بقای آل خليفه 
باقی نمی گذارد اما حمايت همه جانبه و پر ش��دت عربس��تان و مخصوص��اً اعزام نيرو و 

1. شهروز ابراهيمی و ديگران، همان، ص129. 
2. احمد ربيعی فر، »سلفيه و امواج بيداری اسامی«، 1392، رك:

 http://www.emamat.ir/component/k2/item/2566.html

سلفيون سعی کرده  اند برای 
جلوگيری از حمایت ملت  های 
مسلمان از مردم مظلوم بحرین، 
انقالب آنها را انقالبی شيعی و 
ضد اهل سنت نشان دهند و برای 
این منظور، یوسف قرضاوی، از 
علمای برجسته مصر، بيشترین 
کمک را به رسانه  های سلفيه 
کرد. او طی سخنانی ادعا کرد 
که انقالب مردم بحرین انقالبی 
مذهبی و گروهی است و قيام 
شيعه بر ضد اهل  سنت است، نه 

یک انقالب مردمی
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تجهيزات نظامی  برای س��ركوب م��ردم بحرين، 
رژيم آل خليفه را به طور مصنوعی سرپا نگه  داشته 
اس��ت.1 به صورت كلی در رابطه با نقش عربستان 
در تحوالت بحرين بايد اين گون��ه مطرح كرد كه 
در س��طح داخلی هر گونه نا آرامی  برای عربستان 
خصوصاً در استان ش��رقی كه منطقه ای نفت خيز 
است ناخوشايند است. هر گونه نا آرامی  در بحرين 
می تواند در شيعيان كشور همسايه يعنی عربستان 
اثر گذاشته و آتش ناآرامی  را در اين منطقه و سپس 
سراسر عربستان شعله ور كند. به ويژه آنكه جامعه 
داخلی عربس��تان از انقاب های اخير منطقه بی تأثير نبود و عربستان به وسيله عوامل 
زودگذری چون پمپاژ پول نفت به اقتصاد و جيب مردم و اس��تفاده از روابط قبيله ای و 
نيز توسل به مشروعيت مذهبی برای حكومت خود، توانسته برای مدتی اين ناآرامی ها 
را سركوب كند. لذا اوج گيری و پيروزی مردم بحرين برای به دست  آوردن خواسته های 
مدنی شان می تواند عربستان را بار ديگر مشتعل كند. در گذشته نيز عربستان اين تجربه 
را داشته است. بعد از پيروزی انقاب اسامی  در ايران، شيعيان استان شرقی دست به 
تظاهرات خيابانی می زنند كه به شدت از سوی دولت مركزی سركوب می شوند. در نتيجه 

عربستان نمی خواهد شاهد تكرار تاريخ باشد.2
مهمترين داليل اهميت بحرين برای عربس��تان كه زمينه های دخالت عربستان را در 

آن كشور فراهم كرده، از اين قرار است:
1. بحرين از مهمترين كشورهای هم جوار عربستان است كه به شكل پادشاهی اداره 

می شود كه در صورت تحول در آن، عواقب بدی برای عربستان در پی خواهد داشت.
2. پيمان امنيتی با بحرين كه به حمايت عربستان از حاكميت فعلی اين كشور منجر 

شده است. 
3. اقليت شيعه عربستان كه ساكن مناطق نفت خيز اين كشور هستند، در هم جواری 
بحرين كه اكثريت جمعيت آن را شيعيان تشكيل می دهند، به سر می برند. اين مسئله 
نگرانی عربس��تان از امكان س��رايت جنبش های تحول خواهانه به آن كشور را افزايش 

1. سعداهلل زارعی، همان. 
2. فاطمه فهيمی، »عربستان و سركوب انقاب بحرين«، 1390، رك:

 http://www.irdc.ir/fa/content/14317/default.aspx

قدرت هاي استکباري که تعاليم 
حرکت آفرین  و  زندگي ساز 
اسالم را با منافع خویش در تضاد 
ينند و اتحاد روزافزون و  مي ب
تکوین قدرت سياسي مسلمانان 
جهان را سد و مانعي بزرگ در راه 
تحقق سياست هاي ضد انساني 
خود تلقي مي کنند، با تمام توان 
همه راه ها و روش هاي شيطاني 
را براي مقابله با اسالم و اتحاد و 
وحدت مسلمانان به کار مي گيرند
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می دهد.1
در انتهای اين بحث به اين شكل می توان مطرح كرد كه، عربستان بعد از انقاب های 
عربی كوشيد تا نظم نوين را ايجاد شده در پس اين انقاب ها را با توجه به منافع و عايق 
خود بازسازی كند. در واقع، مشاهده می شود كه عربستان می كوشد تا برخاف گذشته 
كه همواره تاش می كند تا نظم موجود حفظ شود، اين بار درصدد است كه نظم دوران 
گذار را بر اساس اهداف خويش تبيين كند. نظمی كه در يك سوی آن تأمين اهداف اين 

كشور و در سوی ديگر آن حفظ عناصر شكل دهنده به نظم سابق است.2 
با توجه به مطالبی كه به دس��ت آمد، نتيجه ای كه از بحث دخالت مستقيم عربستان 
سعودی در قبال بحرين می توان گرفت اين كه عربستان با شكل گيری بيداری اسامی  
در منطقه عرصه را برای خود تنگ تر ديد و كشور بحرين كه چسبيده به اوست در حال 
مردمی  شدن است و اين يعنی قدمی  نزديك تر شدن عربستان برای شكل گيری حكومتی 
مردمی. به همين دليل عربستان در پی چاره افتاد و با درخواست آل خليفه از عربستان 
برای ايجاد آرامش در كشورش، اين بهانه فراهم شد تا به صورت مستقيم در آن دخالت 

كند تا حكومتی بر مبنای مردم ساالری در آن شكل نگيرد. 

نتيجه گيری 
سلفی گری به عنوان جريانی ريشه دار و مهم در جهان عرب محسوب می شود كه سعی 
كرده است با پی ريزی قالب فكری منسجم و اتخاذ رويكردهای سياسی خاص، در سطح 
جهان اسام نفوذ و انتشار يابد. اين جريان توانست در عربستان سعودی نظام سياسی 
مبتنی بر تفكر سلفی گری را بنيان نهد و در س��اير كشورهای منطقه نيز گسترش پيدا 
كند. هر چند س��لفی ها خود به گروه های مختلف با برخی تفاوت ها تبديل شده اند و به 
خصوص سعودی ها سعی كرده اند تا خود را از سلفی های تكفيری و جهادی جدا كنند اما 
در تحوالت جديد جهان عرب، به عنوان يك جريان مهم و تا حد نسبتاً زيادی منسجم 
نقش آفرينی می كنند. بازيگران منطقه ای مانند عربستان سعودی و قطر، سعی دارند تا 
از جريانات بيداری اسامی  به عنوان ابزاری برای پيشبرد اهداف و منافع خود در جهان 

عرب استفاده كنند.
از صدر اسام تاكنون، دشمنان اسام با درك اهميت و منزلت امت اسامی كوشيده اند 

1. كامران كرمی، همان، ص91.
2. سيد مهدی مدنی و حسين هواسی، همان، ص65.
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با هر ترفند و بهان��ه ای گروه ها و جوامع اس��امی  را 
با يكديگر درگير س��ازند تا س��رمايه  های اقتصادی و 
انس��انی يكديگر را نابود كرده و از رش��د و توسعه در 
زمينه های علمی، اقتصادی، سياس��ی و... باز بمانند. 
آنان در اين مس��ير از حربه فرقه های انحرافی مانند 
وهابيت استفاده می كنند. قدرت هاي استكباري كه 
تعاليم زندگي س��از و حركت آفرين اسام را با منافع 
خويش در تضاد مي بينند و اتحاد روزافزون و تكوين 
قدرت سياسي مسلمانان جهان را سد و مانعي بزرگ 
در راه تحقق سياس��ت هاي ضد انس��اني خود تلقي 
مي كنند، با تمام توان همه راه ها و روش هاي شيطاني 
را براي مقابله با اس��ام و اتحاد و وحدت مس��لمانان به كار مي گيرند. يكي از حربه ها و 
روش هاي مقابله با اسام و رخنه در صفوف مس��لمانان تحريف حقايق دين و واژگونه 
كردن اهداف و مقاصد نهايي تعاليم مقدس اس��ام مي باشد. اين حربه و ترفند در قالب 
ساختن و پروردن فرقه هاي جديد براي قشرهايي از مسلمانان در مناطق و محدوده هاي 
مناسب و سپس ترويج و گسترش آن در جهان اسام چهره مي نمايد! )وهابيت( يكي از 
اين فرقه هاي ساختگي است كه با مهارت تمام توسط استعمار انگليس بنيان نهاده شد.
متأسفانه برخی از فرقه  ها به جای تعامل و گفت وگو و بهره گيری از منطق و استدالل، 
از شيوه ای غير منطقی و با خشونت اس��تفاده می كنند. اين روش ها برای آينده اسام و 
مسلمانان خطرآفرين می باشد؛ از اين رو بايد مس��لمانان افزون بر شناخت يكديگر، به 
دسيسه های دشمنان كه در پشت پرده پنهان شده و به اختاف افكنی مشغول اند، آگاه 
باشند. در اين جهت كتاب و نشريه و ماهواره و سايت های سازنده می تواند راهگشا باشد.
از جمله موضوعاتی كه در منطقه خليج فارس و امثالهم ش��كل گرفته و مايه ش��ادی 
دوستان و نگرانی دشمنان شده است، شكل گيری بيداری اسامی  است كه مبنای اين 
شكل گيری آرمان ها و ارزش های اسامی  می باشد. دوستان از اين جهت كه عمر حكومت 
ديكتاتورها و زورگويان به سر آمده و زمينه ای پيدا شده است برای شكل گيری حكومتی 
مردم ساالر كه مردم در آن تصميم گيرنده هستند، شادند و دشمنان، چون منافع آنها به 
مخاطره افتاده است ناراحت هستند؛ البته دشمنان خود به دو گروه هستند: يكی غرب 
كه به دنبال روزنه ای در خاورميانه است تا بتواند اس��تثمار كند و با شكل گيری چنين 

یکي از حربه ها و روش هاي 
مقابله با اسالم و رخنه در 
صفوف مسلمانان تحریف 
حقایق دین و واژگونه کردن 
اهداف و مقاصد نهایي تعاليم 
مقدس اسالم مي باشد. این 
حربه و ترفند در قالب ساختن 
و پروردن فرقه هاي جدید 
براي قشرهایي از مسلمانان در 
مناطق و محدوده هاي مناسب 
و سپس ترویج و گسترش آن 
در جهان اسالم چهره مي نماید! 
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حكومت هايی و سقوط دولت های طرفدار آنها، اين روزنه ها بسته شده و عرصه برای نفوذ 
آنها كمتر می شود؛ ولی دش��من دوم، همان دولت های منطقه ای به خصوص عربستان 
است كه با ش��كل گيری چنين حكومت هايی مخالفت می كند و تمام قدرت خود را به 
كار می گيرد تا از ش��كل گيری چنين حكومت هايی در منطق��ه جلوگيری كند، چون 
شكل گيری چنين حكومت هايی، عرصه را برای آن تنگ تر كرده و حتی زمينه را برای 

شكل گيری چنين حكومتی در خود آن فراهم می كند. 
جبهه گيری ديگر در برابر سوريه است كه دولت های منطقه ای و فرامنطقه ای، بر عكس 
بحرين، درصدد سرنگونی رژيم آن هستند و می خواهند در كشور سوريه رژيمی  بر سر 
كار بيايد كه مخالف جمهوری اسامی  ايران و هم سو با منافع غرب و كشورهای شورای 
همكاری خليج فارس باشد و به همين دليل به هر راهی و به هر ابزاری متوسل می شوند 

تا اين خواسته حاصل گردد. 
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نقش شبکه های برون مرزی رسانه ملی 
جمهوری اسالمی ایران در بيداری اسالمی 

مصطفی محمدی1
چکيده 

مقاله حاضر به منظور بررس��ی پوشش خبری ش��بكه های برون مرزی رسانه ملی در 
رويدادهای منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، در مقطع زمانی كه به »بيداری اسامی« 
شهرت يافته است، انجام گرفته است. در نظام جمهوری اسامی، صدا و سيما در حكم 
دانشگاه عمومی، به منزله امين نظام و مردم، حامل پيام های انقاب اسامی است كه از 
سويی موظف به تعميق و ارتقای معرفت دينی، ايمان روشن بينانه، اخاق فاضله و رفتار 
خالصانه آحاد جامعه با حفظ و اعتای فرهنگ و هويت اسامی- ايرانی است و از سوی 
ديگر، رسالت اباغ پيام جان فزا و بيداركننده انقاب اسامی را برای جهان تشنه عدالت 

و معنويت امروز بر عهده دارد. 
لذا در ش��رايط كنونی كه منطقه خاورميانه و ش��مال آفريقا در تاش برای بيداری و 
حاكميت اسام در كشورهای خود هستند، رسانه ملی بايد تاش مضاعف و گسترده تری 
را برای انتش��ار پي��ام جان بخش انقاب اس��امی و انديش��ه های تابناك اس��ام ناب 

1. كارشناس ارشد روابط بين الملل
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محمدی)ص( در بيداری اسامی خاورميانه و شمال آفريقا داشته باشد. از اين رو، رسانه 
ملی از ابتدای بروز اعتراضات با تهيه گزارش ها و تحليل های متنوع خبری سعی كرد تا 
حد امكان با تحوالت منطقه همراه ش��ود. كه در اين ميان، نقش شبكه های برون مرزی 
رسانه ملی )اعم از تلويزيون و راديو( از اهميت بسياری برخوردار است. كه مقاله حاضر 
در تاش است به اين سؤال پاسخ دهد كه شبكه های برون مرزی رسانه ملی چه نقشی 

در تحوالت بيداری اسامی منطقه داشته است. 

مقدمه 
اهميت رسانه ها در جهان امروز به گونه اي است كه در حكم ابزار حسي افراد محسوب 
مي شوند. به عبارت ديگر افراد احساسات خود را به رسانه قرض مي دهند و رسانه به جاي 
ايشان مي بيند، می شنود و حتي درك می كند. اين امر نشان از نفوذ رسانه در بين مردم 
دارد. رسانه ها با ايفاي نقش ها و كاركردهاي مختلف، موقعيت ها و نقشه هاي گوناگوني 

را به نمايش می گذارند.
وسايل ارتباط جمعي در تمامی كشورها نقش حس��اس و مهمی  را ايفا می كنند و اين 
نقش در زمينه هاي مختلف از جمله سياسي و فرهنگي، از حساسيت و اهميت بيشتري 
برخوردار بوده و به نوعي با امنيت ملي كشورها مرتبط است. اهميت رسانه هاي جمعي 
به حدي است كه دانشمندان در تقس��يم بندي مراحل تاريخي تمدن بشر، آن را لحاظ 
تمدن بشري را به سه مرحله تقسيم می كنند كه شامل سه مرحله »الوين تافلر«، مرحله 
كش��اورزي، مرحله صنعتي و مرحله فراصنعتي يا عصر ارتباطات و اطاعات اس��ت. در 
عصر فراصنعتي، قدرت در دست كساني است كه شبكه هاي ارتباطاتي و اطاعاتي را در 

اختيار خود دارند.
مك لوهان در نظريه ديگري، تاريخ بشر را به سه دوره عصر فرهنگ شفاهي، عصر تمدن 
چاپي و عصر تمدن الكترونيك تقس��يم می كند. در عصر الكترونيك، قدرت در دس��ت 

صاحبان شبكه هاي تلويزيوني و شبكه هاي رايانه اي و ماهواره ای است. 
انقاب فناوري هاي ارتباطي و اطاعاتي، به ويژه پيدايش رسانه هاي الكترونيكي جديد، 
تمام شئون زندگي انسان ها را تحت تأثير خود قرار داده اس��ت. امروزه، وسايل ارتباط 
جمعي طي فرآيند انتقال اطاعات و مبادله افكار با دستكاري و سوق دادن توجه افكار 
عمومی  به موضوعی خاص، گزينش اخبار، تحريف و قلب خبر، القا و...، نقش عمده اي در 
شكل گيري افكار عمومی  جهان بازي می كنند. بر اين اساس مي توان گفت كه انسان ها 
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اكنون محصور ارتباطات و اطاعاتي هس��تند كه از طريق ابزار و وسايل گوناگون، ذهن 
آنها را در راستاي اهداف از پيش تعيين ش��ده خود حركت می دهند. ارتباط رسانه ها و 
بحران سازي نيز در آثار بسياري از صاحب نظران غربي آورده شده است. الوين تافلر كه 
خود از نظريه پردازان يهودي امريكايي است، معتقد اس��ت كه در بحران هاي سياسي 

آينده، نقش اول را تكنيك هاي رسانه اي ايفا می كنند.1 
از ديدگاه او، عرصه نبرد فردا را گس��تره فرس��تنده ها، پيام گيران و پيام سازان شكل 
خواهن��د داد. ام��روزه اظهارنظرهايي از اين دس��ت، همگ��ي گواه بر ت��اش بي وقفه 
تصميم سازان كارخانه هاي توليد خبر در اس��تفاده از شيوه هاي نوين پوشش خبري به 
منظور تأثيرگذاري بر جوامع و محافل سياسي است. از اين رو، شناخت اين تكنيك ها 
می تواند به واكنش مناسب در هنگام مواجهه با آنها انجاميده و از آن مهم تر، در اجراي 

عمليات رواني آفندي نيز به كار گرفته شود.2 
با شروع موج بيداری اسامی در كشورهای عربی، تحركات ديپلماتيك بين المللی برای 
دفع تهديدهای احتمالی و بهره گيری از فرصت ها به سرعت افزايش يافت و رقابتی شديد 
در سطح منطقه ای و بين المللی برای جهت دادن به اين تحوالت در مسير منافع بازيگران 
در گرفت. در اين ميان، رسانه ها در خط مقدم كنش و واكنش های ديپلماتيك قرار داشتند. 
رسانه ها همواره نقشی مهم در پيشبرد سياست خارجی كشورها دارند، مهم ترين نقشی 
كه رسانه ها در فرآيندی سياسی ايفا می كنند پل ارتباطی برای اطاع رسانی و آگاه سازی 
سياست گذاران و جامعه نسبت به ديدگاه های يكديگر و اتفاقات و رويدادهای سياسی 
است. تجربه نشان داده است كه رسانه ها پيش از وظيفه واسطه گری ارتباط، نقش ها و 
كاركردهای وسيع تری را در ارتباطات سياسی به اجرا در می آورند. كه از آن جمله تأثير 
بر افكار عمومی و سپس تأثير بر فرآيند تصميم گيری سياست خارجی است. ابزارهای 
ارتباطی به مثابه كارگزاران فرهنگی در شكل دهی به افكار عمومی تأثير بی بديل دارند به 
همين دليل تحوالت منطقه خاورميانه و شمال آفريقا كه اسام گرايی مهم ترين عامل آن 
بوده است بسترهای تبليغی بسيار عميقی را برای ديپلماسی رسانه ای جمهوری اسامی 
ايجاد كرده اند كه با وجود قدرت باالی شبكه های رقيب رسانه ملی كارنامه ای درخشان 

از عملكرد خود به جای گذارد. 

1. محمد سلطاني فر، »رسانه ها، بحران هاي نوين و جنگ هاي پست مدرن«، 1385، رك: 
www.soltanifar.com

2. سيد رضا نقيب السادات، »تهديدهای رسانه ای غرب و نقش بسيج در رفع تهديدها«، مطالعات بسيج، ش48، 
1389، ص90.
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رسانه ها و بيداری اسالمی 
آنچه در دوران اخير ش��اهد آن هس��تيم، عملكرد رسانه های كش��ورهای اسامی و 
رس��انه های بی طرف- به خصوص با ظهور فناوری های نوين اطاعاتی و ارتباطاتی- در 
راستای هوشيارسازی جوامع مختلف و از جمله جوامع اسامی نسبت به شرايط حيات 

اجتماعی بدون حضور اقتدار غربی است. 
سير تحول وس��ايل ارتباطی، عمدتاً بر كارويژه های هر يك از رسانه ها و در دوره های 
مختلف بوده است. اولين رسانه های جمعی متولدشده و اداره كنندگان آنها، جنبه های 
اطاع رس��انی را مقدم بر ديگر نقش ها و كاركردهای رسانه می دانستند. اين تفكرات تا 
دوران معاصر ادام��ه می يابد و كاركرد اصلی فعاليت های رس��انه ای را در قالب عملكرد 
خبری به نمايش می گذارد. اما تحوالت اجتماعی اهميت اين نقش آفرينی را چند برابر 
می كند. نگاهی به تحوالت پس از دوران رنسانس و تاش غرب برای احيای حيات علمی 
و فرهنگی يونان قديم، كاهش اقتدار كليسا، رفرم و حركت های ضد رفرميستی، تحركات 
جمعيتی، افزايش شهرنشينی، تغيير در نرخ رشد جمعيت، كاهش مرگ و مير، پيدايش 
ش��هرهای جديد، توس��عه تجارت، از آن جهت اهميت دارد كه عطش كسب اخبار در 
غرب را به شكل قابل توجهی افزايش می دهد، رنسانس و سپس رفرم بر كنجكاوی های 
كسب اخبار افزودند، كشفيات بزرگ، افق فكری اروپاييان را وسعت بخشيد و همچنين 
پيشرفت مبادالت بازرگانی و بانكی باعث رونق مبادالت خبری نيز شد. دولت های جديد 

برای امور اداری خويش به ايجاد شبكه های خبری جديد نياز داشتند. 
عاوه بر نيازهای خبری جديد، ايجاد مراكز پستی جديد، ظهور دولت های بزرگ، باال 
رفتن امنيت و نظم، تولد صنعت چاپ به طور نسبتاً وس��يعی باعث توسعه فرآيندهای 
خبرگيری و خبردهی شد. با توسعه صنعت چاپ، بازتوليدی سريع نوشته های خبری 
ميسر شد. پيدايش رس��انه های جديدتر، فرآيندهای عمل رس��انه ای را پيچيده تر كرد 
و حجم توليدات رس��انه ای را باال برد و با افزايش كنترل، س��هم توجه ب��ه اخبار نيز باال 
رفت. البته با تحوالت اجتماعی پديدارش��ده و همچنين تحوالت رسانه ای، كاركردها و 
نقش های اوليه رسانه های جمعی تغيير عمده ای نكرد. وظايف اجتماعی و كاركردهای 
وسايل ارتباط جمعی نظير وظيفه هدايت و راهنمايی، وظيفه خبری و آموزشی و وظيفه 
تفريحی و تبليغی، همچنان مورد تأكيد بود، اما دامنه اين نقش توسعه يافت و رسانه ها 

تبديل به ابزاری برای جنگ افروزی و نقش جنگ طلبانه شدند.1

1. كاظم معتمدنژاد، »بررسی ريشه های تاريخی سلطه ارتباطی غرب در شرق«، رسانه، ش7، 1370، ص18. 
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پوشش رسانه ای رس��انه های جمعی و رس��انه های مدرن زمينه های مختلف حيات 
اجتماعی را در بر می گرفت، اما شيوه س��ازماندهی و ارايه و حجم اين اخبار به شدت از 
ايدئولوژی سلطه مدار غرب تبعيت می كرد. آنها خود را به عنوان آفرينندگان رسانه ها و 
مبدع اين فناوری محق می ديدند تا سهم اخبار را به نفع خود و جريان ارايه را از غرب به 
شرق و نوع اخبار را مثبت به نفع خود و منفی به نفع غير جلوه دهند. اين عمل رسانه ای 
نابرابری های گوناگونی را در عرصه عمل رس��انه ای پديد آورد و باعث ظهور رسانه های 
خبری آزاد و غير وابسته به نظام سرمايه داری غرب شد و محصول فعاليت ايشان پوشش 

بدون غرض و صادقانه اخبار در جهان شد.1 
اين امر زمانی رخ داد كه غرب از تغيير در استراتژی های نفوذ خود در شرق خبر می داد 
و راه های جديد سلطه را به اجرا گذارده بود. در اين وادی، حركت های انقاب در منطقه 
خاورميانه و ش��مال آفريقا و ديگر مناطق جهان، به تبعيت از انقاب اسامی و افزايش 
تمايات ضد امپرياليستی و ضد غربی، راه انقاب اسامی و حضرت امام خمينی)ره( را 
در پيش گرفته و از تحوالت عميق در باور، انديش��ه و نظام حاكم در كشورهای خويش 
خبر می دادند. رسانه های بی طرف و مستقل و همچنين رسانه های كشورهای اسامی 
آزاد اين جريان انقابی و بيداری مسلمانان جهان برای رهايی از سلطه غرب را پوشش 

خبری دادند.2 
حدود سه سال است كه از آغاز انقاب های عربی موس��وم به جريان بيداری اسامی 
يا به تعبير رسانه های غربی، »بهار عربی« می گذرد و در اين بين تحليل ها و گفتارهای 
زيادی درباره چرايی اين انقاب ها و تأثيرپذيری آنها از رسانه ها بيان گرديده است. در 
طول دوران انقاب های عرب��ی كه هم اكنون نيز ادامه دارد و اگرچه در چند كش��ور به 
گونه هايی مختلف تا حدی به سرانجام رسيده اما بی ش��ك تا رسيدن به نقطه مطلوب 
فاصله بسياری دارد، نقش و جايگاه رس��انه ها بيش از پيش اهميت خود را نشان داد و 
اگر می بينيم مردم منطقه اكنون شبكه الجزيره را حامی انقاب ها می نامند خود از آن 
حكايت دارد كه اين شبكه در اطاع رسانی و هماهنگی انقابيون و رساندن صدايشان 
به جهانيان توانسته است رضايت عمده انقابيون را برای خود كسب كند؛ به طوری كه 
به قول برخی از كارشناسان اكنون جايگاه امير قطر كه امتيازدار شبكه الجزيره است، در 

1. سيد رضا نقيب السادات و الهام اظهری، »جريان شناسی بيداری اسامی با رويكرد تبليغات انتخاباتی«، بيداری 
اسامی، س1، ش2، 1391، ص64. 

2. سيد رضا نقيب السادات، »رس��انه های فراگير خبری و بيداری اس��امی«، مجموعه مقاالت مهدويت، مركز 
همايش های بين المللی صدا و سيما، 1390، ص7. 
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عرصه ديپلماسی بسيار پايين تر از الجزيره می باشد.
امروزه توجه افكار عمومی در اقصی نقاط جهان به همين رسانه های گروهی معطوف 
است و ساختاربندی ذهنيت جهانی در گرو چگونگی اطاع رسانی و آگاهی بخشی همين 
رسانه هاس��ت، تا جايی كه بر خاف گذش��ته كه ارتش های قدرتمند، معيار ابرقدرتی 
كشورها محسوب شده و يا اينكه بين قدرت ها، رده بندی می كردند، امروز كسی ترديد 
ندارد كه مهم ترين معيار رتبه بندی كش��ورها و قدرت های جهانی، ميزان حوزه نفوذ و 

تنوع فعاليت های رسانه های منتسب به اين كشورهاست. 
سرمايه گذاری بس��يار گسترده صهيونيس��م بين الملل در انحصار رس��انه های دنيا و 
خريداری اكثر خبرگزاری ها و شبكه های بين المللی توسط آنها و سوءاستفاده های كان 
ابرقدرت ها از رسانه های بين المللی و راه اندازی گسترده و متنوع شبكه های ماهواره ای 
و فعاليت های 24س��اعته غالب آنها با تم��ام هزينه های گزافی كه متوجه كش��ورهای 
حمايت كننده می گردد، همه و همه گويای نقش تعيين كننده رس��انه های ارتباطی در 

پيروزی ها و شكست های سياسی و فرهنگی و حتی نظامی دول است.
امروزه تقريباً اكثر كارشناسان به اهميت همه جانبه رسانه های جمعی در شكل گيری، 
توسعه، فراگيری و صدور و سرايت بيداری اسامی از يك كشور به ساير كشورها اذعان 
دارند زيرا با انعكاس رويدادهای اعتراضی در يك كشور، بافاصله شاهد آن بوده ايم كه 
هم به لحاظ س��اختاری و هم به لحاظ محتوايی و هم به لحاظ روش مندی، نهضت های 
بيداری اسامی در ديگر كشورهای مسلمان منطقه شكل گرفته و نتايج تقريباً مشابهی 
نيز حاصل شد كه سقوط ديكتاتورهای تونس، مصر و ليبی يكی از نمونه های اين حوادث 

مشابه اند. 
رسانه ها در هدايت و سازماندهی جنبش ها در منطقه نقشی بسزا داشتند. اين نقش را 

می توان در بندهای ذيل خاصه كرد: 
- برجسته سازی چالش های سياسی- اجتماعی و اقتصادی كشورهای غربی؛
- افزايش سطح آگاهی مردم نسبت به مسائل سياسی- اجتماعی و فرهنگی؛

- افزايش مطالبات مردمی؛
- معماری فكری و هدايت كننده و ايدئولوژيك تحوالت؛

- افزايش سطح حضور شهروندان به عنوان بازيگران مهم در مقابل نقش دولت؛
- هماهنگ كننده درخواست ها، مطالبات و برنامه ريزی ها.1

1. محمدرضا رياحی، بيداری اسامی و نقش رسانه ملی، تهران، مركز پژوهش های صدا و سيما، 1392، ص119. 
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رسانه ملی 
سازمان صدا و سيماي جمهوري اس��امی  ايران )رسانه ملي( همان گونه كه از نام آن 
برمی آيد از دو بخش راديو و تلويزيون تشكيل گرديده اس��ت. دو بخشي كه در ابتدا به 
طور مجزا تأسيس شده و به فعاليت پرداخته اند. البته راديو از قدمت بيشتري نسبت به 

تلويزيون برخوردار است.
در سال 1350 زمينه براي ادغام راديو ايران و سازمان تلويزيون ملي ايران فراهم شده 
و واحدي با نام سازمان »راديو- تلويزيون ملي ايران« رسماً آغاز به كار نمود. در جريان 
انقاب اسامي، سازمان راديو و تلويزيون ايران از نخستين پايگاه هايي بود كه به دست 
نيروهاي پر توان انقاب افتاد و پس از پيروزي انقاب در 22 بهمن 1357 به س��ازمان 
صدا و سيماي جمهوري اسامی  ايران تغيير نام يافت. رهبري كبير انقاب نيز در همان 
نخستين روزهاي پس از پيروزي انقاب صدا و سيما را يك »دانشگاه عمومي« ناميد و 
همين عنوان بار سنگيني از مس��ئوليت را بر عهده مديران و كاركنان اين نهاد فرهنگي 

قرار داده است. 
»رسانه ملي« عنواني است كه مقام معظم رهبري آيت اهلل خامنه اي در سال هاي اخير با 
توجه به ويژگي ها و رسالت سازمان مزبور به آن اطاق نموده اند. از آن جايي كه سازمان 
مزبور در طول سال هاي پس از انقاب، به ش��كلي انحصاري در سطح ملي فعاليت هاي 
مربوط به اين حوزه را عهده دار بوده است، جهت تأمين نيازهاي مخاطبان و لحاظ شرايط 
ملي و بين المللي در راستاي حفظ منافع ملي و مصلحت نظام، رشد و توسعه پر شتابي را 
در بخش توليد برنامه ها و پوشش شبكه هاي راديويي و تلويزيوني طي سال هاي 1357 
تا 1387 تجربه نموده است. به طوري كه تا س��ال 85 سازمان صدا و سيما داراي 100 
شبكه راديو/ تلويزيون درون مرزي، برون مرزي، سراسري، استاني، محلي و راديو شهري 

بوده است.1
رس��انه ملي س��ازماني اس��ت كه خدمات خود را به طيف وسيعي از مش��تريان ارايه 
می دهد. در بيان كلي، تمامی  آحاد مردم در سراسر كشور و حتي خارج از كشور با توجه 
به تنوع زياد فرهنگي، اقليمي، زباني و... و همچنين ش��ركت ها، كارخانجات، صنايع و 
گروه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشي، علمی  و... مشتريان 
و مصرف كنندگان نهايي خدمات اين س��ازمان می باش��ند. از س��وي ديگر، با توجه به 

1. اسماعيل كاوسي و سيد محمود هاشمي، »ارزيابي نقش رسانه ملي در تحقق مهندسي فرهنگ سازماني«، 
مطالعات رسانه، س6، ش13، تابستان 1390، ص91-92. 
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سياست هاي كلي اين سازمان، تمام اركان نظام جمهوري اسامي، مشتريان و ذي نفعان 
اين سازمان تلقي مي شوند. همچنين فعاليت هاي سازمان به گونه اي است كه با طيف 
وس��يعي از تأمين كنندگان و برنامه س��ازان در داخل و خارج از كشور در ارتباط است و 
از اين رو، زنجيره عرضه خدمات و جامعه مخاطبين آن بس��يار گسترده است و قابليت 

تأثيرگذاري زيادي در سطح جامعه دارد.1
سازمان رسانه اي به معناي وسيع كلمه، از مهم ترين س��ازمان هاي جامعه امروزي به 
شمار می روند و از جهات مختلفي از ديگر سازمان ها متمايز می شوند. اولين وجه تمايز 
اين سازمان ها، به ماهيت چند وجهي و چند كاركردي آنها مربوط می شود. شايد كمتر 
سازماني را بتوان ياد كرد كه همزمان، داراي ماهيت و كاركردهای سياسي، اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي باشد. وجه بعدي تمايز سازمان رسانه اي به ماهيت دريافت كنندگان 
خدمات آنها يعني مخاطبان برمی گردد كه هم از نظر كميت و گستردگي و هم از لحاظ 
تنوع بسيار، حايز اهميت اند. رسانه هاي جمعي از مخاطبان گسترده يا به عبارت بهتر، از 
مخاطبان انبوه و توده واري برخوردارند كه برآورده ساختن نيازها، عايق و تمايات آنان 
كاري دشوار است. دشواري در تعيين مخاطب هدف را نيز بايد بر اين وجه از ويژگي هاي 
سازمان رس��انه اي افزود. واقعيت اين اس��ت كه امروزه مهم ترين، رس��انه هاي جمعي، 

رسانه هاي الكترونيك هستند كه طيف بسيار گسترده اي دارند.2 

اهداف رسانه ملی طبق قانون اساسی 
در مقدمه قانون اساسی كه به برخی از مسائل مهم و زيربنايی نظام اسامی اشاره شده، 
از صدا و سيما و رسالت آن هم نكاتی يادآوری شده است كه پاره ای از وظايف و اهداف 

سازمان مزبور به شرح زير است: 
در مقدمه قانون اساسی می خوانيم كه »وس��ايل ارتباط جمعی )صدا و سيما( بايد در 
جهت روند تكاملی انقاب اسامی، در خدمت اشاعه فرهنگ اسامی قرار گيرد و در اين 
زمينه از برخورد انديشه های متفاوت بهره جويد و از اشاعه و ترويج خصلت های تخريبی 

و ضد اسامی جدا پرهيز كند.« 
همچنين به بعضی از اهداف و وظايف سازمان صدا و سيما بر اساس اسناد به شرح ذيل 

1. اصغر مشبكي و حسين بختياري، »بررسي مسئوليت اجتماعي سازماني در رسانه ملي«، پژوهش هاي ارتباطي، 
س18، ش2، پياپي، 66، 1390، ص179.

2. پيتر پرينگل و مايكل استار، مديريت رس��انه هاي الكترونيكي، ترجمه دكتر طاهر روشندل اربطاني، تهران، 
دانشكده صدا و سيما، 1388. 
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اشاره می كند: 
محور اصلی در برنامه ها و عملكرد صدا و سيما اين است كه بايد همه 
برنامه های آن منطبق بر موازين اسامی بوده و صرفاً در راستای مصالح 

كشور و در جهت روند تكاملی انقاب اسامی باشد.
بايد حركت و جهت گيری برنامه های صدا و سيما در خدمت ترويج و 
اشاعه فرهنگ اسامی باشد، يعنی نه تنها برنامه های اين سازمان منطبق 
بر موازين اسامی بلكه بايد سمت و س��و و تاش اين سازمان در جهت 

تبليغ و اشاعه فرهنگ اسام نيز باشد. 
يكی ديگر از وظايف مهم سازمان صدا و س��يما در جمهوری اسامی 
اي��ران، ارايه فرهن��گ و تبلي��غ جامعه الگو و نمونه اس��امی اس��ت تا 
بدين وسيله زمينه های الزم برای صدور انقاب اسامی و جهانی شدن 

آن فراهم آيد.1  

کارکردهای رسانه ملی 
رسانه با كاركردهاي متفاوت خود مانند اطاع رساني، فرهنگ سازي و آموزش می تواند 

در سطح جامعه مؤثر و نقش آفرين باشد: 
اطالع رساني

رسانه ها با انتشار و جابه جايی اخبار و اطاعات در دورن جامعه و اطاع رساني در اين 
زمينه، باعث انتقال جنبه هاي مثبت و منفي هر اتفاقي می شوند. 

فرهنگ سازي
يكي از مهم ترين كاركردهاي رس��انه در س��طح جامع��ه ارايه الگوي مناس��ب براي 
هويت يابي در مخاطبان است. رس��انه ها با ارايه الگوهاي مناسب به جوانان و نوجوانان 
ضمن تكميل فرآيند هويت ياب��ي در آنان، می توانند از طريق توليد و نش��ر برنامه هاي 

خاص، در جهت نشر فرهنگ قانون مداري به جاي قانون گريزي حركت كنند.
آموزش

به لحاظ كاركرد آموزشي، رسانه ها از سهم و نقش قابل ماحظه اي در انتقال مؤلفه هاي 
مثبت و مورد تأييد نظام فرهنگي خود در ميان افراد اجتماع برخوردارند. رس��انه ملي 

1. فيروز ديندار، شهناز هاشمی و داود محمدی، »ارزيابی ديدگاه روحانيون شهرستان اسامشهر از عملكرد دينی 
رسانه ملی«، جهانی رسانه، دوره 6، ش2، شماره پياپی 12، 1390، ص63. 
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جمهوري اسامی  ايران، سازماني خدماتي اس��ت كه با تأمين و پخش برنامه در سطح 
كشور و فراتر از مرزهاي جغرافياي فعاليت می كند. منابع مالي اين سازمان به طور عمده 
از طريق بودجه اي كه از س��وي دولت اختصاص می يابد، تأمين می شود و در مواردي از 

طريق ارايه خدمات خاص به گروه هاي خاص مشتريان، كسب درآمد نيز می نمايد.1

رسانه ملی و بيداری اسالمی 
بيداري اسامی  مقوله اي است كه همزمان با تهاجم همه جانبه غرب در جهان اسام 
و عصر استعمار، شروع شد و از آغاز تا عصر حضرت امام خميني)ره( مراحل گوناگوني را 
پيمود. اين حركت كه مشخصاً با انديشه هاي كساني چون سيد جمال الدين اسدآبادي 
شروع شده بود، همواره در ميان حلقه هاي محدود و معين تبارز يافت و هيچ گاه نتوانست 
به مثابه يك گفتمان مسلط عمل كند. حتي در زماني كه اين جريان توسط كساني چون 
حسن البنا و سيد قطب در مصر، ابعاد گسترده تري يافت، باز هم نتوانست وارد زندگي 

همه توده هاي مسلمان شود و طرحي نو دراندازد.
موضع ش��بكه های برون مرزی جمهوری اس��امی ايران در دوره پس از انقاب های 
مردمی و حركت های بيداری اس��امی در كشورهای مس��لمان خاورميانه، پشتيبانی 
محكم و قاطع از اي��ن حركت ها بود. حماي��ت از منافع مردم و انتق��اد از حكومت های 
ديكتاتوری يكی از مزيت های مهم رسانه های برون مرزی كشورمان، در رصد تحوالت 
جهان عرب اس��ت. اين عامل موجب جذب مخاطبان اين شبكه هاس��ت. بس��ياری از 
رس��انه های بين المللی، اين حركت ها را ش��ورش و حركت های مقطعی اعتراض آميز 
خواندند، اما رسانه ملی در حوزه برون مرزی از آن به عنوان انقاب ياد كرد. اين مزيتی 
نسبی برای رس��انه های برون مرزی جمهوری اسامی در پوش��ش و انعكاس تحوالت 

منطقه بود.2 
چنانچه دكتر علی اكبر واليتی، با توجه به اهتمام معاونت سيما برای انعكاس شايسته 
رويدادهای بيداری اسامی از مديران صدا و سيما خواست كه به عنوان عيون جمهوری 
اسامی كه توطئه های رسانه ای بيگانگان را نظاره گرند و مصالح رسانه ای را می شناسند، 
با ديدگاه های كارشناسی رسانه ای مجمع جهانی بيداری اسامی را بيش از پيش ياری 

كنند.3

1. اصغر مشبكي و حسين بختياري، همان، 1390، ص185-186. 
2. محمدرضا رياحی، همان، ص124.

 http://www.momtaznews.com :3. »تأثير رسانه ملی بر بيداری اسامی«، 1392، رك
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همچنين به گزارش ممتازنيوز به نقل از باش��گاه خبرنگاران ج��وان، معين آبادی در 
گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران مطرح كرد كه شبكه های جمهوری اسامی ايران تأثير 
بسزايی در گسترش بيداری اسامی در عرصه بين المللی دارند. وی تصريح كرد: غرب 
برای جلوگيری از گس��ترش پيام واالی انقاب اسامی ايران در جهان مبادرت به قطع 
شبكه های برون مرزی جمهوری اس��امی ايران را انجام داد. چرا كه غرب به اين نتيجه 
رسيده، شبكه های جمهوری اسامی ايران تأثير بسزايی در گسترش بيداری اسامی در 
عرصه بين المللی دارند. وی با اشاره به اينكه شبكه های برون مرزی ايران سبك جديدی 
در دنيای رسانه ايجاد كرده اند، افزود: جمهوری اسامی ايران بايد به اهداف واالی خود 

در عرصه ارتباطات و پاسداری از حقوق خود ادامه دهد.1 

نقش شبکه های برون مرزی رسانه ملی در بيداری اسالمی 
رس��انه ملی از همان ابتدای ش��كل گيری اعتراضات در كش��ور تونس ام��روز با تهيه 
گزارش ها و تحليل های متنوع خبری سعی كرد تا حد امكان با تحوالت منطقه همراهی 
نمايد. شبكه های بين المللی خبری ايرانی همزمان با ش��روع تحوالت و شعله ور شدن 
اعتراضات مردمی در كشورهای شمال آفريقا و خاورميانه به پوشش خبری اين تحوالت 

پرداختند. 
جمهوری اس��امی ايران نيز به منظور حمايت از حركت های اصيل مردمی و جريان 
بيداری اسامی و نيز بی  اثر كردن تاش های ضد ايرانی رسانه های غربی/ عربی تاكنون 
كوشيده است كه عاوه بر كانال ديپلماسی رس��می از كانال ديپلماسی غير رسمی در 
قالب »ديپلماسی رس��انه ای« بهره ببرد. در اين ميان ش��بكه خبری »العالم« به عنوان 
يكی از اولين شبكه های عرب زبان غير عربی در دنيا، نقش پيشرو و انقابی ای را در اين 

مسير بر عهده داشته و دارد. 
شبكه خبری العالم 

اين ش��بكه عرب زبان كه بخش عمده مخاطبان خود را در منطقه خاورميانه و جهان 
عرب تعريف می كند، با توجه به رويكرد متفاوتش در مواجهه با حوادث مختلف، به ويژه 

بيداری اسامی توانسته است نظر بينندگان بسياری را به خودش جلب كند. 
شبكه العالم از طريق ديپلماسی رسانه ای كوش��ش نمود سياست خارجی جمهوری 

1. »تأثير بسزای شبكه های ايران در گسترش بيداری اسامی«، 1392، رك:
 http://www.momtaznews.com 
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اس��امی ايران در قبال انقاب های منطقه در قالب مفهوم بيداری اسامی را منعكس 
نمايد. در اين باره سايت خبری »egypty« در مقاله ای نوشت: 

شبكه خبری ايرانی العالم همزمان با س��ی و دومين سالگرد پيروزی 
انقاب اسامی، اقدام به مقايسه انقاب ملت آزاده مصر با انقاب اسامی 
در ايران نمود و انقاب اسامی ايران را الگوی تمام ملت ها برای هر گونه 

اقدام ضد رژيم های خودكامه و دست نشانده دانست. 
شبكه خبری العالم كه به زبان عربی پخش می ش��ود در يكی از برنامه های خود اقدام 
به مقايسه اظهارات محمدرضا پهلوی شاه مخلوع ايران در زمان انقاب اسامی به سال 
1357 با اظهارات مبارك در آغاز تظاهرات در مصر كرد. آنگاه به مقايسه دو ملت ايران 

و مصر در تظاهرات خيابانی پرداخت.
اين شبكه ايرانی، از تحوالت اخير در مصر به شدت استقبال كرد و سقوط نظام در مصر 
را يكی از دستاوردهای انقاب ايران برش��مرد و آن را زمينه ساز شكل گيری خاورميانه 
اسامی دانس��ت. در حالی كه رس��انه های بين المللی و همچنين رسانه های منطقه در 
راستای سياست های يك بام و دو هوای خود و برخاف اصول اطاع رسانی بين المللی 
از پوشش اخبار بحرين و اعتراضات مردمی در اين كشور چشم پوشی نمودند، اين تنها 
ش��بكه العالم بود كه بار اين اطاع رس��انی را بر دوش كش��يد و اين باعث شد تا برخی 
رسانه های عربی از اقدام العالم برآشفتند. از اين رو، پس از تاش شبكه العالم برای ايفای 
رسالت اطاع رس��انی خود در انعكاس خيزش های مردمی، رس��انه های عربی به ايجاد 
جنگ رسانه ای عليه اين ش��بكه مبادرت نمودند. به عنوان مثال حذف ناعادالنه العالم 
از روی ماهواره »نيل ست« و »عرب س��ت« را می توان نمونه ای از اوج خشم مقام های 
مصری و سعودی دانست زيرا كامًا مشهود بود كه پوش��ش گسترده تحوالت بيداری 
اسامی در كشورهای عربی مهم ترين دستور كار العالم بود و به رغم تمام مشكات گاه 
اتفاق می افتاد كه تصاوير اختصاصی اين شبكه به عنوان منبع اصلی مورد استناد ساير 

شبكه های تصويری دنيا قرار می گرفت.
با آغاز تحوالت جريان س��از در كشورهای خاورميانه و ش��مال آفريقا، شبكه العالم به 
سرعت وارد كارزار اطاع رسانی از اين رويدادهای سيل آسا شد؛ و در كشورهای مختلف 

به پوشش خبری پرداخت.
شبكه العالم با شعله ور ش��دن جرقه اعتراضات مردمی در تونس، تا فرار ديكتاتور اين 
كشور گزارش لحظه به لحظه از رويدادهای آن را آغاز كرد. اين پوشش خبری در حالی 
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انجام می گرفت كه اجازه فعاليت به تيم های خبری اين شبكه داده نمی شد. 
اين شبكه همزمان با وقوع انقاب مردمی تونس و مصر برنامه های عادی خود را قطع 
نمود و به پخش لحظه به لحظه و كامل تحوالت اين دو كشور پرداخت. العالم كه نخست 
از طريق دفتر خود در قاهره تنها با دو خبرنگار تحوالت اين كشور را پوشش می داد، در 
پی آغاز انقاب مردم، در شهرهای اسكندريه، السويس، البحيره، االسماعيليه، دمياط، 
الشرقيه، الفيوم و الميناء خبرنگاران جديدی را به كار گرفت. اين شبكه با به كارگيری 
تعداد قابل توجهی خبرنگار در آن كشور و به ويژه دوازده خبرنگار در شهرهای مختلف 
مصر، گستره پوشش خود را تا سطح ده استان در اين كشور توسعه داد. پوشش گسترده 
شبكه العالم در حالی صورت می گرفت كه ش��بكه های دولتی مصر هشدار می دادند با 

عوامل آشوب های مصر يعنی رسانه های خارجی مبارزه می كنند.
در نتيجه هواداران مبارك هر جا خبرنگاری خارجی می ديدند به آنها حمله و وسايل 
گزارش��گری آنها را منهدم می كردند. به اين ترتيب طرفداران رژي��م مبارك، با حمله 
به خبرنگاران ش��بكه العالم آنها را در چن��د مرحله مورد تعرض قرار دادند. شكس��تن 
دوربين های خبرنگاران اعزامی اين ش��بكه و يورش به اس��توديو در حال پخش زنده و 
مضروب س��اختن كارش��ناس برنامه از جمله اين موارد بود. در جريان پوشش خيزش 
انقابی مردم بحرين نيز شبكه العالم به طور فعال ظاهر شد تا جايی كه هكرها به پايگاه 
اينترنتی اين ش��بكه حمله كردند و سپس پخش اين ش��بكه بر روی ماهواره با تهاجم 

گسترده امواج پارازيت مواجه شد. 
دولت مبارك نيز به مقابله با خبررس��انی رس��انه ها از اعتراض��ات مردمی پرداخت و 
خبرن��گاران و تيم های خبررس��انی، جزو اهداف حمل��ه نيروهای امنيت��ی و نيروهای 
وابسته به حكومت مصر قرار گرفتند. رس��انه های غربی و برخی شبكه های عربی كه با 
محافظه كاری بيش��تری اخبار مصر را پوش��ش می دهند، با آزادی بيشتری به فعاليت 
خبری مشغول بودند، اما فشار و اعمال خشونت عليه خبرنگاران و تيم های خبری شبكه 

العالم به مراتب شديدتر بود.
در پی حمله نيروهای امنيتی مصر، احمد س��يوفی، مدير دفتر شبكه العالم در قاهره 
و تصويربردار اين شبكه مجروح و به بيمارستان منتقل شدند. همچنين دفتر العالم در 
قاهره، تهديد به آتش سوزی شد. البته در اين باره بايد گفت پيش از اين تهديد، افرادی 
وابس��ته به حكومت مبارك به تيم خبری العالم در ميدان التحرير قاهره يورش بردند و 

شريف منصور خبرنگار العالم را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
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گروهی ديگر از نيروهای رژيم حس��نی مبارك به تيم ش��بكه خبری العالم در ش��هر 
اسكندريه مصر حمله ور ش��ده و اعضای خبری و تصويری آن را مورد ضرب و شتم قرار 
دادند. اين نيروها همچنين دوربين های تيم خبری العالم را شكسته و برخی تجهيزات 
آن را ضبط كرده و با خود بردند. اين در حالی بود كه تيم خبری العالم، می خواسته است 

گزارش تجمع بزرگ مردمی در ميدان التحرير مصر را بازتاب دهد.
ش��بكه العالم از آغاز خيزش مردمی در بحرين در س��كوت ساير رس��انه های خبری 
بين المللی و منطقه ای در هنگام سركوب شديد اعتراضات مردمی به اطاع رسانی شفاف، 
دقيق و بررسی كارشناسی در برنامه های مختلف خود در بخش های خبری و تحليلی به 

صورت ويژه به اين موضوع پرداخته است. 
اين شبكه در بحرين در حالی به فرستادن تصوير و خبر مشغول است كه مجوزی برای 
فعاليت خبری اين شبكه به صورت رسمی صادر نش��ده است و خبرنگاران العالم بدون 
نشان دادن چهره خود خبررسانی می نمايند. ناگفته نماند كه حضور العالم، به رغم اين 
محدوديت ها در بحرين بسيار مطلوب است، به گونه ای كه انقابيون بحرينی، چندين بار 

از پوشش اين شبكه در بحرين تشكر نمودند. 
در اين راس��تا، »گروه جوانان انقاب 14 فوريه بحرين« در پيامی از پوشش رسانه ای 
بسيار عالی العالم از مظلوميت مردم شيعه و سنی بحرينی- كه مورد بی مهری رسانه های 
جهان عرب و غرب قرار گرفته اند- تشكر نمود كه در بخشی از آن اشاره شده است: »امروز 
همه ملت ها از اين كه شبكه العالم اطاع رس��انی دقيقی از رخدادهای جاری می كند، 
سربلند و خرسندند و ما در ميدان اللولو منامه از طرف همه جوانان بحرينی بر شما درود 
و تحيت می فرستيم.« اين تشكل همچنين با فرستادن متن تقديری برای شبكه العالم 
ضمن تشكر از همراهی رسانه ای ش��بكه العالم در پوشش خبری حركت مردمی شيعه 
و سنی در بحرين عليه ظلم و اس��تبداد، اين موضوع را از آن جهت دارای اهميت بسيار 
برشمرد كه شبكه های ماهواره ای عربی نيز با پيروی از حكام بحرينی، اين رويدادها را 
در بايكوت خبری قرار دادند و انقاب مردمی اين كشور را كه با تجمع اعتراضی ششصد 

هزار نفری انجام می گرفت، ناديده انگاشتند. 
عملكرد العالم در بحرين همچنين موجب شد، شبكه رقيبی همچون »بی بی سی« در 
وب سايت عربی خود، بر تاش العالم در تأثيرگذاری در تحوالت منطقه صحه بگذارد. در 
اين باره بايد گفت در كنار چادرهای برافراشته شده توسط معترضان بحرينی، خيمه های 
جديدی نيز توسط شبكه های ماهواره ای افكنده شده بود. ش��بكه های العالم و المنار، 
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دو شبكه ای هس��تند كه در بازتاب تحوالت و ناآرامی های بحرين در ميدان اللولو نقش 
بسزايی ايفا كرده اند و همچنين نقش مؤثری در جلب توجه مخاطبين دارند.

در ليبی نيز شبكه العالم تحت فشار سنگينی به خبررسانی از رويدادهای خونين اين 
كشور می پردازد. افزون بر خطراتی كه در اثر نبردهای مسلحانه در ليبی عليه گروه های 
خبری وجود دارد، فش��ارهای نيروه��ای امنيتی معمر قذافی نيز موانع بس��ياری برای 
فعاليت خبری العالم ايجاد كرده است. دوربين خبرنگار العالم عدنان بورينی در هنگام 
اعزام به شهر بن غازی كه در كنترل انقابيون ليبی است، به دست نيروهای امنيتی ضبط 
شد، ولی با وجود اين، العالم برای پوشش كامل تر رخدادهای ليبی لطفی قراص خبرنگار 

خود در تونس را به طرابلس فرستاده است. 
در همين راستا، يكی از رهبران اخوان المس��لمين ليبی نيز با تقدير از شبكه العالم بر 
اهميت نقش اين شبكه در افشای حقايق اين كشور، درباره كشتار شهروندان ليبيايی به 
دست مزدوران بيگانه تأكيد كرد. سليمان عبدالقادر اظهار داشت: برخی از كشورها به 

دنبال آن هستند تا حقايق را پنهان كنند، ولی اين محاصره بايد شكسته شود.
العال��م در يمن نيز با وج��ود جلوگي��ری حكومت عب��داهلل صالح، نقش وي��ژه ای در 
اطاع رسانی جنبش اعتراضی اين كش��ور بر عهده دارد. اين شبكه به رغم فشار شديد 
حكومت اين كشور برای جلوگيری از فعاليت خبری اين شبكه، می خواهد دو خبرنگار 

به جنوب )شهر عدن( و شمال )منطقه حوثی ها( اين كشور بفرستد. 
العالم هم اكنون پوش��ش جنبش اعتراضی عربس��تان س��عودی را نيز با وجود اجازه 
نداشتن فعاليت خبری اين شبكه از راه منابع بومی، به صورت ويژه ای پيگيری می كند. 

 )Press Tv( پرس تی وی
شبكه تلويزيونی وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسامی ايران و اولين شبكه خبری 
تلويزيونی انگليسی زبان ايرانی اس��ت كه در 17تير 1386 افتتاح شد. پايگاه اصلی اين 
شبكه در تهران است. اين شبكه خبرنگاران مقيم بس��ياری در نقاط استراتژيك و مهم 

جهان مستقر كرده  است.1
شعار اين شبكه »خبر از نگاه جديد« برای شكستن سلطه رسانه های گروهی غربی است. 

پرس تی وی ساير اهداف خود را به شرح زير اعام كرده  است: 
- شكستن انحصار قوی رسانه های غربی؛ 

- به وجود آوردن پلی ميان فرهنگ های مختلف؛ 

http://fa.wikipedia.org/wiki :1. ويكی پديا، پرس تی وی، 1392، رك
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- تأكيد بر نمايش تفاوت ها و مشتركات سياسی و فرهنگی با توجه به شرايط انسانی. 
همچنين پرس تی وی اعام كرده كه اين شبكه تحليل دقيقی از رويدادها را ارايه خواهد 

كرد، با اين هدف كه سوی ديگر داستان را به نمايش بگذارد.1
ديگر رسانه هاي برون مرزي ايران، از جمله پرس تي وي هم پوشش بسيار خوبي را درباره 
اين حوادث انجام دادند. شبكه پرس تی وی گروه های خبری را در قاهره- تونس و مناطق 
شرق ليبی تقويت كرد. پوشش گس��ترده تحوالت بيداری اسامی در كشورهای عربی 
مهم ترين دستور كار پرس تی وی بوده است. تصاوير اختصاصی اين شبكه گاه به عنوان 

منبع اصلی مورد استناد ساير شبكه های تصويری دنيا قرار می گيرد.2
تأثير مثبت ش��بكه  »پرس تی وی«، در حوزه  تحت پوش��ش اين ش��بكه  بر هيچ  كس 
پوشيده نيست. عملكرد صحيح اين شبكه در جنبش بيداری اسامی كشورهای منطقه 
و همچنين مسائل سوريه، در حوزه اروپا، امريكا اين شبكه ها را به منبع مورد وثوقی برای 
مخاطبان خود تبديل نموده است. همين امر هم موجب ش��ده تا اين شبكه ها از سوی 
دشمنان قسم خورده انقاب و سرويس های صهيونيستی با تحريم روبه رو و از روی اغلب 
فرستنده های ماهواره ای حذف شوند؛ كه اين خود يعنی به تعارض رسانيدن شعار و عمل 

مدعيان »آزادی بيان«.3
شبكه سحر 

شبكه جهانی سحر اولين شبكه تلويزيونی برون مرزی سيمای جمهوری اسامی ايران 
است كه در تاريخ 25آبان 1376 صورت رسمی فعاليت خود را آغاز كرد. اين شبكه دو 
كاناله متشكل از 6 مينی شبكه يا در اصطاح؛ س��يما )تلويزيون( به شش زبان مختلف 
است كه عبارت اند از: سيمای آذربايجانی، س��يمای انگليسی، سيمای فرانسه، سيمای 
كردی، سيمای بوسنيايی و سيمای اردو؛ هر يك از اين ش��ش سيما، برنامه هايی ويژه 
مخاطبان خود توليد و پخش می كنند و ش��ش زبانه بودن شبكه سحر به معنای پخش 

برنامه های واحد به شش زبان نيست. 
شبكه سحر تلويزيون ايرانی، برای مخاطبان غير ايرانی و با ساختار يك شبكه عمومی 
است كه نه تنها به پخش اخبار و برنامه های سياسی تحليلی و گفت وگومحور می پردازد، 

1. شبكه تلويزيوني »پرس تي وي« دوشنبه افتتاح مي شود، 1386، رك:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=86040604

2. »پوشش خبری تلويزيونی بيداری اسامی از نظر تا عمل«، 1390، رك:
 http://www.avapress.com/vdcfmxd0.w6dejagiiw.txt
http://sutitr.ir/n/19 :3. محسن دوستی، »مروری بر پرونده فعاليت شبكه های برون مرزی«، 1392، رك
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كه توليد و پخش قالب های مختلف برنامه سازی تلويزيونی از مستند، تركيبی، نمايشی 
و... را در موضوعات گوناگون سياس��ی، اجتماعی، فرهنگی و معارف دينی و... را نيز در 

تركيب بندی ساختار و محتوای برنامه های خود رعايت می كند. 
اين موضوع حتی در قشرهای مختلف بينندگان نيز مورد توجه قرار می گيرد و سحر 
برنامه هايی ويژه كودكان، نوجوانان، جوانان، خانواده ها و زنان و... را نيز تدارك می بيند 
و به پخش می رساند. محور اصلی در ساختار و محتواسازی برای شبكه سحر را توجه به 
مأموريت های اين شبكه در قالب و بسته بندی های رسانه ای مناسب مخاطبان هر سيما 

تشكيل می دهد.
برنامه های شبكه سحر تا پيش از اواخر س��ال 1384 شمسی روی دو كانال سحر يك 
و دو و از طريق  هات برد قابل دريافت بود. در پی تعطيلی پخش برنامه های سحر يك به 
دليل پخش سريال ضد صهيونيستی »چشمان آبی زهرا«، شبكه سحر برای مدتی از يك 
كانال ماهواره ای پخش شد و با افتتاح مجدد كانال دوم شبكه در يازدهم دی 1388، هم 
اكنون كانال يك شبكه سحر بيست ساعته و كانال دو آن بيست و چهار ساعته به توليد 

و پخش برنامه می پردازند.
سيمای كردی نه ساعت زمان پخش روزانه را داراست و در كنار آن سيمای آذربايجانی 
با هشت و نيم ساعت، سيمای انگليسی با هفت ساعت، سيمای فرانسوی با شش و نيم 
ساعت، سيمای بوسنيايی با پنج ساعت و سيمای اردو با هشت ساعت پخش در شبانه روز، 
اوقات بينندگان ويژه خود در گستره های جغرافياتی متفاوت را پر می كنند. سه سيمای 
آذربايجانی، فرانسوی و بوسنيايی از كانال يك س��حر و سه سيمای انگليسی، كردی و 
اردو نيز از كانال دو اين شبكه پخش می شوند. كاركنان شبكه سحر متشكل از مليت های 
ايرانی و غير ايرانی بوده و معرفی سيمای واقعی و دور از جنجال ها و سياه نمايی های غرب، 

در خصوص اسام و جمهوری اسامی ايران را هدف غايی خود می دانند. 
ش��بكه تلويزيونی س��حر، بازتاب و تحليل رويدادها و واقعيت های جهان را با نگاهی 
ديگراندي��ش و متفاوت با مش��ی و نقطه نظرات قدرت ه��ای بزرگ و بي��رون از چنبره 
رس��انه های س��لطه جوی غرب دنبال می كن��د و به همي��ن دليل در مي��ان بينندگان 

حقيقت جوی خود در سراسر جهان محبوبيت دارد.
با شروع وقايع و تحوالت موسوم به بيداری اسامی ش��بكه سحر تاش كرد در قالب 
برنامه های مختلف ب��ه انعكاس اين رويداد بپ��ردازد. به عنوان نمون��ه برنامه »بيداری 
اس��امی«، به تهيه كنندگی مهدی هماتاش برای پخش از كانال يك ش��بكه سحر در 
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52 قس��مت توليد و پخش می گردد. كه با توجه به اهميت موضوع انقاب های منطقه 
كه ريشه در انقاب شكوهمند اس��امی دارد، اين برنامه به موضوع بيداری اسامی در 
منطقه خاورميانه به خصوص كش��ورهای درگير در اين جريان می پردازد. اين برنامه از 
دو بخش خبر و تفسير اتفاق ها تشكيل شده اس��ت كه دارای سه بخش خبری و چهار 

قسمت تفسيری است.1
همچنين »كانون توجه«2 عنوان برنامه هفتگی سيمای انگليسی شبكه سحر است كه 
به بررسی مسائل، رخدادها و تحوالت سياسی كشورهای منطقه می پردازد. محورهايی 
همچون »بررس��ی تحوالت دوس��اله اخير در منطق��ه«، »ثمرات دموكراس��ی در اين 
كشورها«، »انتظارات انقابيون«، »نقش رهبری و اسام در اين انقاب ها«، »امنيت و 
آرامش در منطقه«، »وحدت گروه های مختلف« و »كارش��كنی دشمنان« مورد بحث 
و بررس��ی قرار می گيرد. محورهای مرتبط با موضوع هر برنامه در گفت وگوی مجری با 

كارشناس مسائل سياسی در استوديو مطرح شده و مورد تبادل نظر قرار می گيرد.3
شبكه الكوثر 

پيشينه شبكه جهانی الكوثر به پيروزی انقاب اس��امی ايران برمی گردد. جمهوری 
اسامی ايران با هدف حضور در عرصه های بين المللی و تحت پوشش قرار دادن جهان 
عرب ضرورت تأسيس يك شبكه عربی زبان را احساس نمود. در آغاز الكوثر با نام سيمای 
عربی يك ساعت و نيم پخش داشت، در سال 1384 الكوثر به عنوان يك شبكه ماهواره ای 
مستقل و با 14 س��اعت پخش كار خود را ادامه داد. الكوثر در س��ال 1389 و با آغاز ماه 
مبارك رمضان 24 ساعته ش��د. ظهور تدريجی نزديك به 800 شبكه عربی و از طرفی 
حجم گسترده مخاطبان شيعی و افزايش انتظارات آنان كه تنها به ايران اسامی چشم 
دوخته اند الكوثر را بر آن داشت كه روز به روز به محتوای برنامه ها و نيز ساعات پخش خود 
بيافزايد. ش��بكه الكوثر در حال حاضر به عنوان شبكه معارف اهل بيت)ع( با 24 ساعت 

پخش برنامه در شبانه روز فعاليت می كند.4 
در شبكه الكوثر انقاب های عربی و موج بيداری اسامی موضوع برنامه ای تحت عنوان 
»عصر الثورات« اس��ت. اين برنامه در 26 قس��مت 50 دقيقه ای در اس��توديوی بيروت 

1. »شبكه سحر به »بيداری اسامی« می پردازد«، ممتازنيوز، 1392، رك:
 http://www.momtaznews.com
2. center stage 

3. كالبدشكافی انقاب های شمال آفريقا از ليبی تا نيل در شبكه سحر، سايت سينما خبر، 1392، رك: 
http://www.cinemakhabar.ir/NewsDetails.aspx?ID=48235

 http://farsi.alkawthartv :4. »پيشينه شبكه جهانی الكوثر«، 1392، رك
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شبكه الكوثر تهيه شده و سعی شده تا تمام جوانب بيداری اسامی و انقاب های عربی و 
عوامل مؤثر در ايجاد آن را در كشورهای منطقه مورد بررسی و تحليل قرار دهد. مواردی 
همچون نقش علمای دين، نقش جوانان، نقش زنان، نقش رس��انه ها و اينترنت، نقش 
مساجد و... در ش��كل گيری انقاب های اخير از جمله مواردی است كه در برنامه عصر 
الثورات مورد بررسی قرار می گيرد. عاوه بر آن مرور و نقد اشكاالتی مانند فتاوای افراطی، 
فتنه انگيزی مذهبی و... نيز در دس��تور كار برنامه قرار دارد و با استفاده از نظريات بيش 
از80 شخصيت فرهنگی و سياسی جهان عرب، مفاهيمی چون حكومت اسامی، اسام 
اصيل محمدی، تعامل دين و سياست و اصل وحدت اسامی به بينندگان ارايه می شود. 
شبكه جهانی الكوثر از ابتدای شكل گيری نهضت بيداری اسامی با اين انقاب ها همراه 
بوده و برنامه های مختلفی را در اين خصوص و در قالب های مستند، ميزگرد، كليپ و... 

تهيه و پخش كرده است.1
به گفته مدير شبكه الكوثر علی خندق آبادی، شبكه الكوثر جنبه های نظری انقاب ها 
و بيداری های اس��امی را مورد تحليل قرار می دهد. بنا به گفت��ه وی اگر بنا به تحليل 
تحليل گران، بيداری اسامی ملهم از انقاب اسامی ايران بوده است پس شبكه الكوثر 
می تواند نظريات حكومتی ايران را در اين انقاب ها بس��ط دهد؛ چرا كه در حوزه دين و 
انديشه و نظر سؤاالت زيادی در كشورهای ميزبان بيداری اسامی وجود دارد كه شبكه 
جهانی الكوثر موظف به پاسخ دادن به آنهاست و شبكه الكوثر جنبه های نظری انقاب ها 

و بيداری های اسامی را مورد تحليل قرار می دهد.2

نقش رادیوهای برون مرزی رسانه ملی در بيداری اسالمی
فعاليت راديو در ايران با افتتاح نخس��تين فرستنده هاي بي س��يم در تهران آغاز شد. 
نخستين فرستنده بي سيم موج بلند تهران با قدرت 20 كيلووات و طول دكل 120 متر، 

در ساعت 3 بعد از ظهر روز ششم ارديبهشت ماه سال 1305 شروع به كار كرد.
راديو در بعد از انقاب و به  ويژه روزهاي سخت و پرالتهاب هجوم عراق به ايران، نقش مهم 
و كليدي در ايجاد آرامش، اطاع رساني سريع و حفظ اتحاد ملي ايفا كرد. مردم، مهم ترين 
خبرها را پيش از هر رسانه اي ديگر از راديو مي شنيدند، با آژير آن به پناهگاه ها مي رفتند و با 

1. »شبكه الكوثر انقاب های عربی را بررسی می كند«، 1392، برگرفته از سايت باشگاه خبرنگاران، رك: 
http://www.yjc.ir/fa/news

2. »جنبه های نظری بيداری اسامی را تحليل می كنيم«، 1392، برگرفته از تلتكس اينترنتی مهر، رك:
http://www.mehrnews.com/TextVersionDetail/1650517
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اخبار اعام پيروزي در جنگ، شاد مي شدند. روند توسعه  راديو بعد از پايان جنگ تحميلي 
شتاب مضاعفي گرفت. تأسيس شبكه هاي گوناگون ملي با رويكردهاي طبقه بندي شده  
اجتماعي، ايجاد شبكه هاي تخصصي و تقويت و گسترش شبكه هاي استاني از سياست هاي 

كان راديو در اين سال ها بوده  است كه با جديت تا به امروز دنبال مي شود.1
راديو به عنوان رسانه صوتی، كه پيام را به صورت امواج به مخاطبان می رساند، دارای 

ويژگی های ذيل است:
- ارزانی و در دسترس بودن همگان؛

- حجم كم، سبك، قابليت حمل و نقل، نداشتن محدوديت مكانی؛
- طرز كار ساده و كاربرد آسان؛

- امكان استفاده انفرادی؛
- امكان كاركردن با برق و باطری؛

- قابليت استفاده در موقعيت های گوناگون، در حال كار، رانندگی، آشپزی و مانند آن.2 
در جريان بيداری اس��امی منطقه راديو نقش غير قابل انكاری در پيش��برد انقاب و 

همچنين اطاع رسانی به مردم داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسين صوفی معاون صدای رسانه ملی كه به عنوان 
ميهمان ويژه برنامه ش��هر قرآن در غرفه رادي��و قرآن حضور يافت با اش��اره به برنامه ها و 
فعاليت های قرآنی و رس��انه ای راديو قرآن گفت: بعد از بيداری اسامی جوانانی كه برای 
بازديد از كش��ورمان به ايران می آيند ايران را به عنوان يك كشور اسامی كه می تواند به 
عنوان يك الگوی مناسب مدنظر قرار گيرد نگاه می كنند و در اين ميان راديو در بيداری 
اسامی با اطاع رسانی وسيع همواره در كنار همه كشورهای اسامی حضور داشته است.3

انعکاس پيام بيداري اسالمی در شبکه هاي رادیویي
به گزارش جام جم آناين به نقل از روابط عمومی صدا، بيداری اس��امی در دهه های 
اخير بين مسلمانان س��اير كشورهای اسامی پديده ايست كه ش��گفتی آفريده و در به 
وجود آمدن آن ابعاد مختلفی نقش داشته اند كه از زمان ش��روع اين حركت و جريان، 
بررسی، تجزيه و تحليل و شفاف س��ازی ابعاد آن برای مخاطبان همواره در دستور كار 

http://www.rfi.ir/x :1. »تاريخچه راديو در ايران«، 1392، رك
2. محمدحسين امير تيموری، رسانه های آموزشی، شيراز، ساسان، 1377، ص192. 

3. »راديو در بيداری اسامی نقش فعالی داشته است«، 1392، رك:
  http://www.mehrnews.com/detail/News/1657921
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شبكه های راديو قرار گرفته و در اين راستا برنامه های مختلفی تهيه گرديده و به سمع 
مخاطبان رسيده اس��ت و در ادامه ش��بكه های راديويی در خصوص پوشش نخستين 
اجاس بين المللی بيداری اسامی كه در روزهای شنبه و يكشنبه 26 و 27 شهريورماه 
در سالن همايش بين المللی صدا و سيما برگزار شد اقدام به توليد برنامه هايی كرده اند 

كه نام شبكه ها، برنامه ها، تاريخ و ساعت پخش آنها عبارت اند از: 
راديو ايران: برنامه بيداری اس��امی، از س��اعت 10 تا 12:30 كه اين برنامه به صورت 
زنده و مستقيم افتتاحيه نخستين اجاس بين المللی بيداری اسامی را پخش می كند.

راديو معارف: نس��بت به پخش مستقيم مراسم افتتاحيه از س��اعت 10:30 تا 12:30 
اقدام می كند.

راديو قرآن: برنامه صبح ايمان، 90/6/26، 7 الی 8 صبح، در قالب گزارش. 
راديو صدای آشنا: برنامه عصر بيداری، 90/6/26، زنده از محل كنفرانس، ساعت 9:30 

الی 12:30. 
راديو پيام: پخش آنونس بين برنامه ها به صورت مداوم. 

راديو اينترنتی ايران ص��دا: برنامه نهضت بيداری، س��اعت 10 الی 13 به صورت زنده 
و مس��تقيم به همراه تحليل و تبيين رويدادهای منطقه- برنامه طايه بيداری، ساعت 
13 الی 16 كه به صورت زنده به تبيين نقش مردم كشورهای اسامی بعد از سرنگونی 

ديكتاتورها در تحقق مردم ساالری دينی می پردازد. 
راديو گفت وگو: برنامه گفت وگوی روز كه به صورت ويژه به بيداری اسامی می پردازد 

و در تاريخ 26 و 27 شهريورماه ساعت 6 الی 7:15 پخش می شود. 
راديو فرهنگ: برنامه صبح بيداری كه به صورت گزارش با حضور كارشناس و برقراری 
ارتباط تلفنی از س��اعت 8:30 الی 11:30 پخش می ش��ود و به تأثي��ر فرهنگی انقاب 

اسامی ايران بر بيداری اسامی منطقه می پردازد.1

بيداری اسالمی و رادیو اینترنتی المصطفی 
هچنين راديو اينترنتی المصطفی به پخش برنامه تحليلی بيداری اس��امی با حضور 
كارشناسانی از كشور های اس��امی می پردازد؛ كه به گزارش خبرگزاری آريا به نقل از 
مركز خبر حوزه، اين مجموعه برنامه در 25 قسمت و با حضور كارشناسانی از كشورهای 

1. »انعكاس پيام بيداري اسامي در شبكه هاي راديويي«، 1390، رك:
 http://khabarfarsi.com/ext/1131922
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اسامی تهيه و توليد شده اس��ت. بيداری اسامی اس��باب و علل، انقاب های اسامی 
يا مطالبات قومی، نق��ش علما و متفكران در بيداری اس��امی، مواجهه غرب با بيداری 
اسامی، بيداری اسامی ش��عارها و خواسته ها، بيداری اس��امی آثار و نتايج، بيداری 
اسامی فرصت ها و تهديدهای پيش رو، بيداری اس��امی و انقاب اسامی ايران و... از 
جمله سرفصل هايی اس��ت كه در اين مجموعه بدان پرداخته می شود. اين گفت وگوها 
با تأكيد ويژه بر آگاهی بخش��ی در زمينه درك صحيح و به دور از افراط و تفريط ماهيت 

بيداری اسامی، در چند سرفصل اساسی سامان يافته است.1 

بيداری اسالمی در کانال ندای اسالم رادیو معارف 
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از روابط عمومی راديو معارف، مطالعه بيداری اسامی 
و بررسی و تجزيه و تحليل آن از مدت ها پيش در دستور كار قدرت هايی قرار گرفته كه 
از آن احساس بيم و هراس داشته اند و هم اينان برای فهم و شناسايی بيداری اسامی و 
يافتن راه های مقابله با اين حركت در تاش هستند كه اين پيشرفت و بيداری امت اسام 

در جهان را سركوب و خاموش نموده و بر آنها حكومت كنند. 
كانال ندای اسام راديو معارف در راستای آشناسازی مخاطبان انگليسی زبان با اهداف 
جنبش های بيداری اسامی و همچنين بررسی اهداف و نتايج شانزدهمين اجاس سران 
غير متعهدها در تهران ويژه برنامه »بيداری اسامی Islamic Awakening« را در 

17 برنامه روی آنتن برد.
در اين برنامه با تحليل بيانات مق��ام معظم رهبری در اجاس س��ران غير متعهدها، 
محوره��ای موضوعی احي��ای جنبش ع��دم تعهد و ادام��ه حركت آن، اس��توار كردن 
همكاری های بين المللی، دستيابی به نظام بين المللی جديد، برقراری صلح بين المللی، 
انرژی صلح آميز هسته ای، مس��ئله فلس��طين و نجات جهان از ناامنی در ميزگردی با 

كارشناسی مهدی ترابی، اعجاز حسين و قدرت اهلل حسنی بررسی شد. 
ويژه برنامه 17 قسمتی »بيداری اسامی« به تهيه كنندگی و سردبيری مرتضی نمازی 
از 19شهريور روزهای دوشنبه   و پنج شنبه  ساعت 7:50 از كانال ندای اسام راديو معارف 

پخش شد.2

1. »آغاز پخش برنامه بيداری اسامی در راديو المصطفی«، 1392، رك:
 http://www.momtaznews.com/%

2. »بيداری اسامی در كانال ندای اسام راديو معارف«، 1391، رك:
 http://www.rasanews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=137901
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بخش بيداری اسالمی در سایت رادیو آلبانی 
به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، سيد كاظم رضايی مدير برنامه های راديو آلبانيايی 
خبر از راه اندازی بخش »بيداری اسامی« با موضوعاتی از جمله مقاالت، عكس و فيلم 
مرتبط با موضوع در سايت راديو داد. راديو آلبانی در آبان ماه سال 75 كار خود را آغاز كرد 
و اكنون توانسته است با سه ساعت پخش برنامه عاقه مندان زيادی را به خود جلب كند.
بر اساس اين گزارش، مخاطبان اين راديو به جمعيتی بالغ بر هفت ميليون نفر می رسند 

كه بيشتر در كشور آلبانی، مقدونيه و كوزوو زندگی می كنند.
در توليد برنامه ها و ارايه اخبار و اطاعات از مناب��ع متنوعی چون تحريريه خبر دفتر 
معاونت برون مرزی در مقدونيه، تحريريه خب��ر اداره كل اروپا و امريكا، تحريريه خبر و 
تفسير معاونت برون مرزی، فرهنگ و معارف معاونت، سايت های منطقه بالكان و ساير 
خبرگزاری های داخلی و خارجی و گزارش ها و مصاحبه های ارسالی توسط خبرنگاران 

محلی در آلبانی، كوزوو و مقدونيه به راديو استفاده می شود.
مخاطبان آلبانيايی زبان از طريق سايت راديو آلبانيايی می توانند برنامه های راديو را 
دريافت كنند؛ در صفحه اصلی سايت راديو، كليه اخبار روزانه همراه با عكس و فيلم به 

صورت آناين قابل دريافت است.
برنامه های ديگر راديو شامل برنامه های توليدی، گزارش و مصاحبه نيز در اين سايت 
قابل دريافت است؛ در سايت راديو، به مناس��بت های مختلف از جمله رمضان، محرم، 
بيداری اسامی، اسام ستيزی در غرب و يازدهم سپتامبر، بخش ويژه ای به آن اختصاص 

داده شده است.1

نتيجه گيری 
رس��انه ها در دنيای امروز، فكر، فرهنگ، رفتار و در حقيقت هويت فرهنگی جوامع را 
شكل می دهند و می توانند در بهبود وضعيت زندگی انس��ان و گسترش صلح و امنيت 
جهانی، مؤثر و زمينه س��از ارتقای اخاق و معنويت باشند، مش��روط بر آنكه مديريت 
و برنامه س��ازی رس��انه ای بر اس��اس عدالت، اخاق، فضليت و تكيه بر مفاهيم انسانی 
باش��د، اما اگر برنامه سازی و مديريت رسانه ها بر اس��اس منافع كمپانی های اقتصادی، 
سرمايه ساالران بين المللی، قدرتمندان تماميت خواه و انحصارطلب باشد، جز ابزار هايی 

1. »بخش بيداری اسامی در سايت راديو آلبانی راه اندازی شد«، 1391، رك:
  http://tabyin.ir/node/14304
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در اختيار صاحبان زر و زور و تزوير نيستند و عمًا موجب فروپاشی اخاق، فرهنگ، دين 
و كرامت انسانی خواهند شد. 

همزمان با شروع تحوالت در شمال آفريقا و خاورميانه و اعتراضات مردمی، شبكه های 
خبری بين المللی ايرانی نيز به پوش��ش  گس��ترده تح��والت پرداختند. رس��انه ملی با 
بهره گيری از شبكه های برون مرزی خود توانست پوشش خبری و تحليلی قابل قبولی 
را از وقايع به عمل آورد. حض��ور در صحنه از همان ابتدای حادثه و ادامه گزارش��ات تا 
حصول نتايج در كشورهای مختلف از نكات قوت امر بود. ليكن در مقايسه با شبكه های 
»بی بی سی« و »الجزيره« كه امكان حضور مستقيم و نصب تجهيزات رسانه ای حرفه ای 
و گس��ترده در مكان های متعدد به خصوص ميادين را داش��تند فاصله زيادی با نقطه 
مطلوب احساس می شود. اين امر باعث ش��د كه در اكثر مواقع رسانه ملی چه در حوزه 
ش��بكه های برون مرزی و چه در پوش��ش اخبار برای مخاطبين داخل��ی به عنوان يك 
شبكه مصرف كننده محسوب شود و كمتر امكان مخابره اخبار دست اول برای آن ميسر 
باشد. بی شك اين امر به محدوديت های گسترده ای كه حكومت های كشورهای عربی 
درگير با خيزش های اسامی مردمی برای شبكه های جمهوری اسامی ايجاد نمودند 
برمی گردد. با اين حال، در يك جمع بندی كلی از عملكرد شبكه های برون مرزی رسانه 
ملی در بيداری اسامی می توان گفت كه با توجه به همه محدوديت هايی كه وجود دارد، 

عملكرد رسانه ملی قابل قبول است. 
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نظری اجمالی به ادعاهای بدون دليل در خاطرات 
هاشمی رفسنجانی

داوود اميری گيالنی
چکيده 

نوشتار حاضر پس از ذكر پيشينه  ای از نحوه شكل  گيری نهضت امام، به بيان نگرش امام 
در نكوهش تاريخ  نگاری جانبدارانه و همراه با غلو و اغراق پرداخته و سبك خاطره نويسی 
آقای هاشمی رفسنجانی كه غلو، اختصارنويسی و ابهام از شاخصه های اصلی آن به شمار 
می رود را مورد نقد قرار می دهد. مجموعه خاطرات ايش��ان به حدی مبهم و كلی است 
كه برخی از آنها فاقد هر گونه اعتنا و ارزش گذاری تاريخی بوده و به نوعی شامل روايت 
مسائل آن دوران از نگاه خاص ايشان است كه خالی از اش��تباه و غلو نيست و نمی توان 
نوش��ته های او را منبع قابل اعتمادی برای تاريخ انقاب قلمداد نمود. محور بررسی ها 
در مقاله حاضر، كتاب هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه است كه اولين كتاب از سلسله 
كتاب های خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی اس��ت. بديهی است در صورتی كه مبانی 
تاريخ نگاری هاش��می در اين كتاب مورد نقد قرار گيرد چراغی برای مطالعه كتاب های 
بعدی اش خواهد ش��د. بخش اصلی مقاله در دو محور، ابتدا ادعاهايی كه آقای هاشمی 
از حضور و ميزان تأثيرگذاری خود در دوران مبارزات نقل كرده  اند و سپس نقل  قول از 
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نظرات و ديدگاه های گروه  ها، سازمان ها و اش��خاص از جمله حضرت امام خمينی)ره( 
كه توسط ايشان مطرح شده است، مورد بررسی قرار می گيرد و در ادامه برخی تناقضات 

تاريخی موجود در خاطرات وی نيز بيان شده است. 
کليدواژه ها: هاشمی رفسنجانی، خاطرات، دوران مبارزه، ادعاها، نقد تاريخ نگاری. 

مقدمه
از آنجايی كه كتاب های خاطرات ياران و نزديكان امام خمينی)ره( يكی از منابع مهم 
در وقايع نگاری تاريخ انقاب اسامی به ش��مار می رود، بررسی هر يك از آنها و ارزيابی 
صداقت نويسندگان شان از طريق تطبيق خاطرات موجود با واقعيت های خارجی و اسناد 
تاريخی، خواهد توانست ميزان صدق و كذب ادعاهای آنها را روشن ساخته و نشان دهد 
كه بيان واقعه ای تاريخی نيازمند استناد و مدارك مستدل و قابل وثوق است و با بيان يك 
خاطره غير مستند از يك شخص، نمی توان يك ادعای تاريخی را اثبات يا ابطال نمود. 

پيش بينی شكل گيری ادعاها در آينده انقاب اسامی چيزی نيست كه از نگاه تيزبينانه 
حضرت امام خمينی)ره( مغفول مانده باشد. ايشان با درك اين مسئله، هر گونه ادعايی 
مبنی بر سهم داشتن اشخاص و گروه های مختلف در پيروزی را متذكر شده و فرموده اند: 
در پيروزی طمع ها زياد است. در پيروزی آمال و آرزوها زياد است. برای 
بهره برداری و برای ثبت پيروزی در تاريخ به اس��م خودشان، دموكرات 
می گويد كه م��ا بوديم، كمونيس��ت می گويد كه ما بوديم؛ و اش��خاص 
هم ممكن اس��ت كه هر كدام ادعا كنند كه نخير، ما پيروزی را تحصيل 

كرديم...1
همان طور كه می بينيم امام)ره( منشأ برانگيختن طمع ها، آرزوها و مايه  بهره برداری 
گروه ها و اشخاص برای ثبت پيروزی در تاريخ به نام خودشان را تحقق پيروزی می دانند. 
هر كدام از اين گروه ها برای اس��تفاده بيش��تر از مزايای پيروزی ها مدعی داشتن سهم 
بيشتر در آن هس��تند و ش��ايد همين امر موجب بروز ادعاهای غير واقع در اطراف آنان 

گرديده است.
امام در ادامه اين فراز، صاحبان اصلی پيروزی های بدست آمده را قاطبه مردم دانسته 

و می فرمايند: 
... در صورتی كه كسانی كه چشمشان را باز كنند می دانند كه ماها هيچ 

1. صحيفه امام، ج14، ص89-90. 
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دخالت نداش��تيم. اين ملت و ارتش و سپاه و ساير قوايی بودند كه با هم 
متحد شدند و اين پيروزی را به دست آوردند.1

يعنی هر يك از ادعاهای مطرح ش��ده توسط گروه ها و اش��خاص، می بايست به دقت 
مورد ارزيابی و صحت سنجی تاريخی قرار گرفته و ادعای دخالت و تأثير هر يك از آنها 
كه ممكن است در قالب مصاحبه و يا كتب تاريخی و خاطرات بيان گردد مورد بررسی 
قرار گيرد تا راه برای كسانی كه به گزاف، خود را سهام دار انحصاری انقاب و جمهوری 

اسامی می دانند بسته شود. 
يكی از روش هايی كه توس��ط سياس��تمداران هر كش��ور برای ثب��ت اتفاقات دوران 
فعاليت شان انجام می گيرد نوشتن خاطرات است، كه سعی می كنند با چاپ آن در زمان 
مقتضی در تاريخ نگاری و نقل وقايع مهم در كشورش��ان نقش ايف��ا كنند. از جمله اين 
كتاب ها، سلسله كتاب های خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی است كه توسط ايشان به 
رشته تحرير درآمده و برگرفته از خاطرات و روزنوشت های او در سال های قبل و بعد از 
پيروزی انقاب می باشد و قابليت تبديل شدن به يكی از منابع مهم برای تاريخ انقاب 
را داراست. در اين پژوهش هر چند محوريت نقدها به كتاب دوران مبارزه آقای هاشمی 
برمی گردد ولی دامنه نقد لزوماً مختص و محدود به اين كتاب نبوده، مجموعه خاطرات 

وی را شامل می شود.

دیدگاه امام درباره سبک تاریخ نگاری 
با آغ��از نهضت امام خمينی)ره( در س��ال 42 و علنی ش��دن مبارزه ب��ا رژيم پهلوی، 
شخصيت ها و گروه های بسياری با ديدگاه های سياسی و اجتماعی مختلف در مبارزات 
عليه رژيم پهلوی حضور يافتند كه ب��ا پذيرش رهبری حكيمان��ه و معنوی امام راحل 
پای در راه مبارزه نهادند. قاطبه مبارزين و توده های مردم گوش به س��خنان راهگشای 
حضرت امام دادند و در مس��ير ايش��ان مبارزه را پيش بردند ولی در اين ميان برخی در 
عرض نظرات امام، برای خويش شأن مبارزاتی در سطح رهبری مبارزه قائل بوده، و در 
برخی موضوعات مهم، از فهم و پذيرش راه و انديش��ه مبارزاتی ايشان بازماندند يا عمداً 
استنكاف ورزيدند! كه برخی از آنها شايد تا زمان پيروزی انقاب و بعد از آن نيز نتوانستند 
به دليل دوری از افق مترقی انديشه حضرت امام خمينی)ره(، آرای ايشان را درك نمايند 
و همين دوری باعث انحراف در نوع مبارزه آنان نيز شد كه اين مسئله بعدها يا به انحطاط 

1. همان. 
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آنان انجاميد مانند منافقين و يا به اعترافش��ان به 
اشتباه كاری شان منجر شد مانند كمك های آقای 
هاشمی رفسنجانی به مبارزه مسلحانه عليه رژيم 

پهلوی1 كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت.
بيان خاطرات دوران مبارزه توسط افراد برجسته 
و نزديك به حضرت امام)ره( از جمله آقای هاشمی 
رفس��نجانی به دليل تفاوت دي��دگاه او با امام2 در 
برخورد با رويدادهای گوناگ��ون- كه از جمله آنها 
مقوله رابطه با امريكا يا كمك به مبارزين مسلحانه 
در قبل از انقاب را می توان نام برد- خود از جايگاه 
ويژه ای برخوردار است كه نيازمند بررسی و راستی آزمايی می باشد تا از تأثيرات منفی 

اغراق و غلو در خاطره گويی و خاطره نگاری كم شود. 
با جست وجويی كوتاه در انديشه و مواضع معمار كبير انقاب اسامي نسبت به مقوله 
تاريخ، به آسانی می توان به حساسيت فراوان ايشان در نوشتن تاريخ و توجه دادن همگان 
در بيان واقعيات در نقل قول ها را به خوبی مش��اهده كرد، حضرت امام خمينی)ره( در 

اين باره می فرمايند:
بايد خود را وادار كنيد و عادت دهيد كه در نوشتن تاريخ حب و بغض را 
كنار بگذاريد و واقعيت ها را بنويسيد، هر چند به ضرر خودتان يا به ضرر 

كساني باشد كه به آنان عاقه منديد.3
با توجه به اين فراز، روشن است كه هيچ كس از تيغ نقد تاريخ پژوهان منصف در امان 
نيست و در هاله ای از قداس��ت قرار نخواهد گرفت. فلذا نقد منصفانه و مستند خاطرات 
آقای هاشمی نه تنها عملی مذموم نيست بلكه امری ضروری و تكليفی برای پژوهشگران 

تاريخ محسوب می شود. 
همچنين در بخش ديگری از س��خن امام، پرهي��ز از گزاف گوي��ی، كتمان حقيقت، 

1. هاشمی رفسنجانی با اشاره به كمك هايش به منافقين می نويسد: »ما سه، چهار سالی به اينها كمك كرديم، 
حاال می بينيم سر از كفر درمی آورند.« )اكبر هاشمی رفسنجانی، هاشمی رفسنجانی؛ دوران مبارزه، تهران، دفتر 

نشر معارف انقاب، 1384، ج1، ص248.(
2. هاشمی درباره اشتباهش در حمايت و پشتيبانی از منافقين می نويسد: »من خودم وقتی سال های اول اينها 
ضربه  خوردند، در نامه ای از امام خواسته بودم كه تأييدشان كنند و تأكيد داشتم كه اينها بچه های خوبی هستند. 

اما امام تأييدی نفرمودند.« )اكبر هاشمی رفسنجانی، همان.(
3. سيد حميد روحانی، نهضت امام خميني)ره(، ج1، ص11.

امام خميني)ره(: در پيروزی 
طمع ها زیاد است. در پيروزی 
آمال و آرزوها زیاد است. برای 
بهره برداری و برای ثبت پيروزی 
در تاریخ به اسم خودشان، 
دموکرات می گوید که ما بودیم، 
کمونيست می گوید که ما بودیم؛ 
و اشخاص هم ممکن است که 
هر کدام ادعا کنند که نخير، ما 

پيروزی را تحصيل کردیم...
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غرض ورزی، مبالغه گويی، اغراق و پرده پوشی، از امور مهم ديگری است كه در نظر ايشان 
بايد در واگويه وقايع تاريخی لحاظ شود: 

مورخي كه براي خدا قلم مي زند، نه گزاف مي گويد و نه كتمان حقايق 
مي كند. اگر مي خواهيد تاريخي كه مي نويسيد براي اسام و مسلمين 
مفيد باشد، بايد به دور از غرض ورزي باشد، سعي كنيد مورخ بي غرضي 
باشيد، مسائل و حوادث را آن طور كه واقع شده است شرح دهيد. نوشته 
شما مبالغه آميز نباشد، پرده پوشي هم در آن نشده باشد، نه اغراق و نه 

انكار...1
همان طور كه پيداست ايشان با تذكر درباره آس��يب های تاريخ نگاری، غلو و اغراق را 
يكی از بزرگترين راه های به انحراف كشاندن تاريخ انقاب می داند. مسلم است كه وقتی 
اين آسيب ها در تاريخ نگاری مكتوب مطرح است به طريق اولی در تاريخ شفاهی احتياط 
بيشتری را الزم می آورد. به عبارت ديگر نه تنها اين مناط )پرهيز از غلو و اغراق( در مورد 
تاريخ مكتوب وجود دارد كه قابل تس��ری به تاريخ شفاهی نيز هست و بلكه از جهتی به 
دليل اينكه اين نوع تاريخ نگاری بيشتر در معرض تغيير است شايد بتوان احتياط در آن 

را اولويت دارتر از شيوه های ديگر نيز دانست. 

سبک خاطره نگاری آقای هاشمی رفسنجانی 
سبك خاطره نگاری آقای هاشمی مسئله ای است كه پيش از ورود به محتوای خاطرات 
و صحت سنجی آنها، ذهن هر تاريخ پژوهی را به خود مشغول می كند؛ بيان مبهم و كلی، 
پرهيز از بيان دقيق تاريخ رويدادها، پرهيز از ذكر واسطه های نقل  قول ها و محتوای دقيق 
جلسات دو نفره يا بيش��تر كه طرفين آن- غير از ايش��ان- در قيد حيات يا در دسترس 
نيستند، همه و همه موجب ابهامات فراوانی در خاطره نگاری ايشان است. دكتر سليمی 
نمين- منتقد و پژوهشگر حوزه تاريخ معاصر- در ضمن نقد خاطرات آقای هاشمی، به 

اين نقد محوری پرداخته، در زمينه سبك خاطره نگاری وی چنين می گويد: 
هر چند ايش��ان در كتاب به سوی سرنوشت ش��ايد بيش از خاطرات 
سال های قبل خويش شيوه اختصارنويس��ی را به كار می گيرد و حتی 
در ارتباط با برخ��ی موضوعات كه مايل نيس��ت خواننده به برداش��ت 
روشنی دست يابد به مبهم نويسی گرايش می يابد. توسل به اين روش، 

1. همان.
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مطالعه كنندگان اثر را ناخودآگاه به س��وی تصورات ذهنی و گمانه زنی 
س��وق می دهد. همچنين هر چه نگارنده به اليه های درونی نزديك تر 
می شود از قلم افتادگی ها فزونی می يابد كه البته برای كسانی كه به طور 

تخصصی به تاريخ نمی پردازند چندان ملموس نيست.1
آقای هاشمی در بيان خاطرات خويش ش��يوه اختصارنويسی را برگزيده اند و حتی در 
بسياری از اتفاقات و مسائل به مبهم نويسی نيز رو می آورند كه با بيان چند نمونه از كتاب 

دوران مبارزه بحث را پی می گيريم: 
وقتی خطر- در جريان رفراندم و مقابله مس��تقيم با شاه- جدی شد، 

رفته رفته خيلی ها به بهانه ای عقب نشينی كردند.2
محور ش��دن روحانيت در مبارزه برای آنها- جبهه ملی- گران و غير 
قابل تحمل بود؛ البته مردم فريب نخوردن��د؛ تنها معدودی خواص اثر 

محدودی گذاشتند.3
... با بعضی ديگر از علما ماقات كردند و گفتند اگر می  خواهيد برويد، به 
زودی پاسپورت می دهيم، بی سر و صدا برويد؛ شايد بعضی هم بی عاقه 

نبودند كه به اين بهانه مثًا كربايی بروند و...4
اين امر- بيان ناقص خاطرات و يا گفتن بخشی از آن بدون نام بردن از اشخاص- نه تنها 
به روشن شدن موضوعات منتهی نشده بلكه در بس��ياری موارد به دليل بيان قسمتی 
از وقايع، موجب ش��كل گيری تصورات ناصحيح و غير واقعی نس��بت به مسائل مختلف 
می شود و ممكن است درك حقيقت را برای خوانندگان مطالب دشوارتر گرداند. از آن 
دست می توان استفاده نابجا از واژه های مبهم و كلی اشاره كرد مانند: ديگران، بعضی ها، 
خيلی ها، همان،5 گروهی،6 »...«7 و موارد ديگر، كه از نمونه بارز مبهم نويسی در اين كتاب 
هستند. نمونه های فراوانی از نقل ابهام آميز وقايع تاريخی، در سرتاسر كتاب خاطرات وی 

http://www.irdc.ir/fa/content/2323/default.aspx :1. سايت مركز اسناد انقاب اسامی، رك
2. اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص135.

3. همان، ص136.

4. همان، ص145.
5. او چنين می نويس��د: »جمعی از دوس��تان هم ضمن وفاداری به مب��ارزه، وقت خود را ص��رف تربيت نيرو و 
كادرسازی می كردند... بعد از پيروزی همان دوستان گفتند حاال ما فهميديم كه منطق شما درست بود..« )همان، 

ص188.( همان
6. همان، ص197.

7. گذاشتن خط چين »...« نيز كه نشان از نقل ناتمام مسائل و حذف تعمدی روايت بخشی از حوادث است نيز 
يكی ديگر از ادات ابهام در خاطرات ايشان است.
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ديده می شود كه در ادامه به برخی از آنها با ذكر شاهد مثال اشاره می كنيم: 
امام با همكاری ديگران تدبيری انديشيدند...1

هر چند كه برای بعضی موجب ترس و وحشت شد و كسانی نيز صحنه 
را ترك كردند...2

اين تصميم و تصميم ديگر امام در م��ورد عضويت من در هيئت حل 
مشكل نفت برای خيلی ها پيامی داشت.3

يا در جايی ديگر در هنگام حضورشان در پادگان ادعا می كنند كه علما و شخصيت های 
سرشناس به ماقات ايشان می آمدند ولی نامی از آنها نمی برند. و همچنين استفاده از 
ضمير »ما« بدون اينكه قبًا مرجع ضمير را معرفی نمايند كه از آن نمونه نيز می توان به 
اين مطلب اشاره كرد كه »... و جمع ما كانون اصلی هدايت اين موج تازه بود.«4 و يا آنجا 
كه نقل می كنند: »... آن روزها رابطه ما با نهضت آزادی رابطه خوبی بود.«5 كه مشخص 

نيست منظور از ما مجموعه مبارزين بوده اند يا شخص ايشان و يا گروه ديگر.

خاطرات و ادعاهای بدون دليل 
گذشته از شيوه خاطره نويسی، سؤال اساسی در صحت ادعاهاست كه ايشان در رابطه 
با حضور خود در مبارزات قبل انقاب و نقش برجسته خود در پيروزی انقاب در كتاب 
دوران مبارزه القا می كنند و هر يك قابل صحت س��نجی و بررس��ی دقيق و موشكافانه 

می باشند. 
ادعاهای آقای هاش��می را می توان به دو محور تقس��يم نمود: مح��ور اول، خاطراتی 
كه نس��بت به حضور خود در مراحل و برهه های مختلف تاريخ انقاب بيان كرده اند؛ و 
محور دوم نقل نظرات و ديدگاه های گروه ها، سازمان ها و اشخاص از جمله حضرت امام 

خمينی)ره( كه توسط ايشان مطرح شده است. 
الف. ادعاهای بدون سند و متناقض درباره شخص راوی 

اين بخش شامل قسمتی از خاطرات هاشمی اس��ت كه مصاديق متعددی از ادعاهای 
بی س��ند در آنها يافت می ش��ود ك��ه به برخ��ی از آنها با ذك��ر ابهامات و پرس��ش های 

1. اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص133.
2. همان، ص146.
3. همان، ص335.
4. همان، ص196.
5. همان، ص235.
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پيرامونی شان خواهيم پرداخت.
1. از آغاز به قدرت رس��يدن رژيم پهلوی علما و روحانيون به صورت مداوم مخالفت و 
مبارزه با اين رژيم را در اولويت های اول ش��ان قرار داده بودند. همين مسئله باعث شده 
بود تا روحانيون همواره با تهديد، تبعيد، حبس و ترور از سوی رژيم پهلوی روبه رو بودند 
و اين مسئله در تمام دوره حاكميت پهلوی ها- چه رضاشاه و چه محمدرضاشاه- ادامه 
داشت. ولی آقای هاشمی در ادعايی خودپسندانه و بدون سند، خود را اولين فردی كه در 

جريان مبارزه با خانواده پهلوی بازداشت شده است معرفی می كند.
در واقع اولين بازداشت من، سال ها پيش از ش��روع نهضت و احتماالً 

اولين بازداشت يك طلبه در رابطه با مبارزه عليه خانواده پهلوی بود.1
و در آن اولين دستگيری خودشان توسط رژيم پهلوی را اولين بازداشت يك طلبه در 
جريان مبارزه با خاندان پهلوی نشان داده اند. آقای هاشمی در القای نقش خود در اين 
ادعا آنقدر دستپاچه عمل كرده اند كه گويا فراموش شان شده كه در چند صفحه قبل، از 
مبارزات شهيد نواب تا چند سال پيش از نهضت امام سخن به ميان آورده كه در پايان نيز 
منجر به دستگيری و اعدام او توسط رژيم گشت.2 همچنين به همراه نواب صفوی ده ها 
تن از طاب و اعضای فداييان اسام دستگير شدند كه بعضی شان به شهادت رسيدند و 
بسياری ديگر سال ها در زندان های رژيم به سر بردند كه از آن جمله سيد عبدالحسين 
واحدی، سيد محمد واحدی، س��يد علی ميرعبدالعظيمی، جعفر ش��جونی3 و...، طعم 
زندان و شكنجه رژيم پهلوی را چشيده اند. در فاصله شهادت نواب صفوی تا آغاز نهضت 
امام كه تقريباً 7 س��ال است طاب و روحانيون بس��ياری در راه مبارزه با رژيم دستگير 
و زندانی شدند كه در زمره آنها شهيد س��يد يونس رودباری- اولين شهيد نهضت امام 
خمينی)ره(- بود چند س��ال پيش از آغاز نهضت و زمانی كه در حوزه مش��هد تحصيل 
می كرد، به خاطر مبارزات سياسی اش نه تنها بازداش��ت بلكه به مدت 3 ماه- و به نقلی 

ديگر به مدت 2 سال- تبعيد شده بود.4
هاشمی در قسمتی ديگر از خاطراتش در جريان سربازگيری نيز چنين آورده است: 

گويا اولين فردی كه به اين منظور- اعزام طاب به سربازی- بازداشت 

1. همان، ص146.
2. همان، ص109. 

3. برای اطاعات بيشتر در زمينه طاب دستگير شده در نهضت فداييان اسام، رك: روح اهلل بهرامی )به كوشش(، 
فداييان اسام؛ اسنادی از مبارزات جمعيت فداييان اسام، تهران، خانه كتاب، 1391.

4. فرهنگنامه روحانيون معاصر امام، مدخل حس��ينی رودباری، س��يد يونس )حجت االسام(، داود قاسم پور؛ 
شهدای روحانيت در يكصد سال اخير، ج1، ربانی خلخالی، قم، مكتب الحسين، 1402ق، ص222.
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شد خود من بودم.1
اين گونه خاطره گويی بيش��تر از اينكه مورد نقد 
منتقدان تاريخی باشد شايد به ضرر خود نويسنده 
اس��ت و به نوعی باورپذيری ديگر ادعاهای ايشان 
در خاطرات را برای هر خوانن��ده منصفی غير قابل 
قبول ك��رده و اطمينان خوانندگان را از نويس��نده 
سلب می نمايد؛ به عنوان نمونه باورپذيری مجموعه 
خاطراتی كه حاكی از موفقيت های ايشان در دوران 
س��ربازی و در پادگان باغ ش��اه بوده2- كه به نوعی 
خاطرات شخصی ايشان تلقی می ش��ود- را بسيار 
دش��وار نموده و موجب زير س��ؤال رفتن ادعاهای 

ايشان در آنجا می گردد. 
يكی از خاطرات حضورشان در پادگان باغ شاه، جريان منبر رفتن ايشان برای گاردی ها 
و چتربازهايی است كه در واقعه كشتار طاب در فيضيه- و ديگر جريانات سركوب گرايانه 

مردم- حضور داشتند:
اين جمع ]گاردی ها و چتربازها[ هم در محرم روضه داشتند در سالن 
خودشان، غير از آن جلس��ه عمومی پادگان، كه قبًا گفتم كه در آنجا 
قاضی عس��كر منبر رفت. در اين جلس��ه ما را دعوت كردند و برايش��ان 
سخنرانی كرديم. يكی از ش��ب های نزديك عاشورا من رفتم برای اينها 

سخنرانی مفصلی كردم.3
در چنين شرايطی كه آقای هاش��می خود را يكی از افراد تأثيرگذار در پادگان معرفی 
می كند، حداقل انتظ��ار از وی به عنوان يك مبارز واقعی اين بود ك��ه از اين افراد كه به 
نحوی ايادی رژيم محسوب می ش��دند، تبری بجويد و هر گونه برقراری ارتباط با آنها را 
تحريم نمايد ولی نه تنها چنين اتفاقی نمی افتد بلكه با حضور خود، در مراسم روضه آنها 
و با سخنرانی در آن به نوعی قاتان و ضاربان هم قطاران مبارز خود را تأييد و تكريم نيز 

1. اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص146.
2. همان، فصل »اعزام به سربازخانه«، ص146-158.

3. همان، ص156. هاش��می درباره اين گاردی ها چنين می نويس��د: »از خاطره هايی كه در اينجا برايم تداعی 
می شود، برخوردهايی بود كه در باغ شاه با گاردی ها و چتربازها برای ما پيش می آمد... اينها هم در جريان فيضيه 

شركت داشتند، و هم در سركوبی قشقايی ها.« )همان(

آقای  خاطره نگاری  سبک 
هاشمی مسئله ای است که پيش 
از ورود به محتوای خاطرات 
و صحت سنجی آنها، ذهن هر 
تاریخ پژوهی را به خود مشغول 
می کند؛ بيان مبهم و کلی، پرهيز از 
بيان دقيق تاریخ رویدادها، پرهيز 
از ذکر واسطه های نقل  قول ها و 
محتوای دقيق جلسات دو نفره یا 
بيشتر که طرفين آن در قيد حيات 
یا در دسترس نيستند، همه و همه 
موجب ابهامات فراوانی در 

خاطره نگاری ایشان است
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می نمايد. حسينی بودن به اين است كه از يزيديان زمان برائت بجوييم نه آنكه در سپاه 
يزيد و با سپاه آن برای امام حسين)ع( اشك بريزيم. اين مسئله را يا بايد به حساب ترس 
از آنها گذاش��ت و يا دورويی كه هر دو خاف آن چيزی است كه در انتهای اين بخش از 
كتاب القا می شود. و يكی از داليل برپايی مراس��م عزاداری پرشور و استثنايی- به ظن 

خود- را حضور و فعاليت های خود می دانند: 
شايد چنين برنامه ای با اين گستردگی در آن سال استثنايی بود، هم 
به دليل حضور ما، و ه��م تأثير از جو بيرون كه يك محرم و عاش��ورای 

استثنايی بود و مبارزه به اوج رسيده بود.1
2. در طول مدتی كه آقای هاشمی در پادگان باغ شاه خدمت سربازی خود را می گذراند 
شيوه مبارزه از سوی امام و يارانشان شكل تازه ای به خود گرفته و وارد مرحله ای جديد 

گرديد كه در نهايت اوج آن در قيام 15خرداد سال 1342 خود را به نمايش گذاشت.
در واقع حضرت امام كه حركت خود را با مخالفت با اجرای سياست های جديد امريكايی 
در ايران آغاز نموده بوند، طی بيانيه ای سكوت در آن ايام را تأييد دستگاه جبار و كمك 
به دشمنان اسام دانستند و طی سخنرانی پر شور و شديداللحن در عصر عاشورا دستگاه 
حاكمه و رژيم صهيونيستی را زير سؤال برده و آنها را به نحوی غارت كننده و مفت خور 
قلمداد كرده، و اعمال و رفتار شاه را ناش��ی از عدم تفكر و وابستگی وی دانسته و آنها را 
مس��ئول همه گرفتاری های مردم ايران می نامند.2 در اين حال آقای هاشمی در كتاب 
خاطرات خود هر گونه طرح و برنامه ای را در به وجود آمدن واقعه عظيم 15خرداد منتفی 

دانسته اند:
... می توانم بگويم كه هيچ طراحی دقيق��ی برای اين حادثه نبود، نه از 
طرف رژيم، نه از طرف ما، و نه عوامل خارجی. سلسله حوادثی در جريان 

مبارزه پيش آمد و به طور طبيعی منتهی شد به اين حادثه...3
و حركت مردم را حركتی طبيعی و مردمی و بدون هدايت و سازماندهی خاصی قلمداد 
كرده اند4 و در بيانی ديگر ادعا می كنند كه رژيم نيز چنين كشتاری را برنامه ريزی نكرده 

بود: 

1. همان، ص157. 
2. امام خمينی خطاب به شاه چنين فرمود: »آقا! 45 سالت است شما؛ 43 سال داری، بس كن، نشنو حرف اين 
و آن را؛ يك قدری تفكر كن، يك قدری تأمل كن!...« )س��يد حميد روحانی، هم��ان، ص497، صحيفه امام، ج1، 

ص243-248.(
3. اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص181. 

4. همان، ص183.
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نه ما چنين س��فاكی و خونريزی و 
تهاجم ب��ا تانك و مسلس��ل به طرف 
م��ردم را پيش بين��ی می كرديم، نه 
رژيم حدس می زد كه چنين حركت 
عظيم��ی پي��ش بياي��د. آنه��ا برای 
سركوب و خشونت آماده شده بودند، 
اما اين كه بگوييم سطح آن را ارزيابی 
و پيش بينی ك��رده بودن��د و چنين 
كش��تاری را برای حاكميت وحشت 
و اختناق برنامه ريزی ك��رده بودند، 
خيلی بعيد می دانم. مگر با سندهای 

روشن و گويايی برسيم كه بيانگر تصميم گيری و برنامه ريزی باشد.1
نكته اول: استفاده از الفاظ ضد و نقيض در عبارات اين بخش از كتاب است؛ از يك سو 
حاكميت را حاكميت وحش��ت و اختناق معرفی می كنند و از س��وی ديگر آن را مبرا از 
برنامه ريزی برای كشتار وحشيانه می دانند. از يك سو گفته شده كه رژيم برای سركوب 
و خشونت آماده شده و از س��وی ديگر می گويند كه برنامه ريزی صورت نگرفته بود! آيا 
كشتار وحشيانه را نمی توان از خصلت های حاكميت وحشت و اختناق قلمداد كرد؟ آيا 
آمادگی برای خشونت را نمی توان همان برنامه ريزی برای اوج خشونت و سركوب- كه 
كشت و كشتار است- دانست؟ آيا دليل از اين باالتر كه حادثه به قدری عظيم بود كه به 
گفته ايشان حتی رژيم می خواست از سربازانی كه تنها 2 ماه از آموزششان می گذشت 

نيز در اين كشتار استفاده نمايد؟2
نكته دوم: چگونه است كه آقای هاشمی با وجود اسناد متعدد برجای مانده از ساواك- 
كه به برخی از آنها اشاره خواهيم كرد- هنوز هم به دنبال سند روشن و گويا می گردند؟ و 

چطور قبل از مراجعه به اسناد تحليل خود را به رشته تحرير درآورده اند؟
نكته سوم: قبل از اينكه به سراغ اسناد روش��ن و گويا برويم با استناد به همين كتاب و 
با توجه به بيانات وی در چند صفحه قبل تر می توان به طور واضح مشاهده كرد كه رژيم 
پس از شكست »طرح اصاحات شاه« و »جريان اليحه انجمن های ايالتی و واليتی« به 

1. همان، ص182.

2. همان، ص157.

ادعاهای آقای هاشمی را 
می توان به دو محور تقسيم 
نمود: محور اول، خاطراتی 
که نسبت به حضور خود در 
مراحل و برهه های مختلف 
تاریخ انقالب بيان کرده اند؛ 
و محور دوم نقل نظرات و 
دیدگاه های گروه ها، سازمان ها 
و اشخاص از جمله حضرت 
امام خمينی)ره( که توسط 

ایشان مطرح شده است 
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دنبال انتقام و گرفتن زهر چشم از مردم و روحانيون بود: 
وقتی رژيم در طرح شعار اصاحات شكست خورد و با مقاومت سخت 
مردم روبه رو ش��د، با برنامه ريزی از پيش تعيين شده ای مصمم شد كه 

مقاومت مردم را با خشونت بشكند و مبارزه را سركوب كند.1
و همچنين از قول نخست وزير وقت- بدون ارايه مستند اين نقل  قول- گفته اند: 

علم صريحاً گفته بود ك��ه در جريان انجمن های ايالت��ی و واليتی ما 
عقب نش��ينی كرديم كه مخالفين خ��وب به ميدان بيايند تا حس��ابی 
سركوب شان كنيم كه اين اظهارات- هر چند دروغ بود- سياست رژيم 

را در سركوبی مخالفين افشا می كرد.2
اين عبارات به خوبی بيان گر نوع برخورد با مردم و برنامه ريزی از پيش تعيين شده برای 
آن- به اذعان خود آقای هاشمی- می باشد. كه می توان واقعه فيضيه را انتقام از طاب و 

روحانيون و جريان كشتار 15خرداد را انتقام از مردم دانست.
اما برای روشن تر شدن ماجرا به سراغ سند بر جای مانده از ساواك می رويم كه به خوبی 
گويای دشمنی رژيم با مردم است. اما برای اين منظور ناگزيريم نگاهی دوباره به برخی از 
حوادث قبل و بعد از قيام 15خرداد بيندازيم؛ و از آنجايی كه در طول اين مدت ايشان از 
هسته اصلی حركت دور بوده اند لذا شايد اخبار ناصحيح باعث تلقی نادرست در ديدگاه 

ايشان نسبت به اين وقايع گرديده است. 
با فرا رسيدن ماه محرم، ترس رژيم از اينكه س��خنرانان مذهبی بخواهند از مساجد و 
منابر به عنوان پايگاهی جهت سازماندهی مبارزه و پرده برداری از جنايت های دستگاه 
حاكمه و سلطنت اس��تفاده نمايند، شدت گرفت؛ لذا برای پيش��گيری از آن با تهديد و 

ارعاب به آنان اعام كردند كه سه مطلب را رعايت كنند: 
الف: بر ضد شخص اول مملكت مطلبی نگوييد؛ ب: از اسراييل و آنچه مربوط 

به اسراييل است حرفی نزنيد؛ ج: اينقدر نگوييد اسام در خطر است.3 
با توجه به اين سند، نگرانی رژيم از طرح مسائل سياسی از سوی روحانيونی كه در ايام 
عزاداری به تبليغ در شهرهای مختلف می روند مشهود است. لذا به دليل احساس خطری 
كه از س��وی مبارزين می كردند طی اقدامی خطوط قرمزی برای آنان تعيين نمودند و 

بيانيه امام نيز در پاسخ به اين محدوديت هاست كه فرمودند: 

1. همان، ص136.
2. همان.

3. قيام پانزده خرداد به روايت اسناد، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، 1378، ج1، ص24.
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تمام گرفتاری ها و اختافات ما در همين سه موضوع نهفته است. اگر 
از اين سه موضوع بگذريم، ديگر اختافی نداريم.1

همچنين چهار روز قبل از ش��كل گيری قيام 15خرداد 1342 س��اواك در خصوص 
شايعات راجع به تصميم طرفداران روحانيون و مخالفين دولت به برگزاری تظاهرات در 

تهران در روز عاشورا چنين اعام می كند: 
به طوری كه شايع است طرفداران روحانيت و مخالفين دولت در نظر 

دارند روز عاشورا... وقايع 30 تير را به وجود آورند.2 
از محتوای اسناد فوق و ديگر سندها روشن است كه وقايع عاشورای سال 42، به طوری 
كه در سندی به صراحت به آن اش��اره نموده اند، تداعی كننده وقايع 30تير به رهبری 

آقای كاشانی در ذهن رژيم بوده و خود را برای هر گونه واكنشی آماده ساخته بودند.
با نگاهی دقيق تر به كتب تاريخی و اقدامات ام��ام قبل از قيام 15خرداد به طور واضح 
می توان ادعای طبيعی بودن اتفاقات آن روز را رد كرده، بلكه از يك سو به عزم راسخ امام 
و مردم در سرنگونی شاه و از سوی ديگر تصميم سران رژيم برای مقابله با نهضت اسامی 

پی برد: 
... بدين ترتيب بيانات ام��ام)ره( در عصر عاش��ورا، محرك اصلی قيام 
مردمی در جهت سرنگونی رژيم پهلوی و تداوم مبارزه مردم از 15خرداد 

1342 تا 22بهمن 1357 شد.
س��ران هيئت حاكمه با اطاع از مفاد س��خنرانی و قاطعيت رهبری 
نهضت، خشمگين، وحشت زده و نگران شدند. با سخنرانی امام)ره( شاه 
در موقعيت متزلزلی قرار گرفت. بازتاب سخنان امام در محافل سياسی 
داخل و خارج كشور نشان داد كه در صورت عدم حمايت جدی و همه 
جانبه بيگانگان از ش��اه، امكان س��قوط رژيم پهلوی به وس��يله انقاب 

مردمی و اسامی بسيار محتمل است.3
كه در اين باره آقای هاشمی نيز اذعان دارند:

از روز اول، انگيزه امام مبارزه با شخص شاه و رژيم او بود... شخص امام 
چنين هدف و انگيزه ای داش��تند و از هر فرصتی با هوشياری استفاده 

1. سيد حميد روحانی، همان، ص497.
2. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی، شماره بازيابی 118، ص233.

3. همان، ص698.
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می كردند.1
اين بيان به خوبی روشن می كند كه از سوی امام 
و مبارزين نيز محدوديتی در سطح مبارزه نبوده و 
تا سرنگونی شاه و رژيمش قصد پيشروی داشته اند. 
در چنين شرايطی كه به اعتراف داريوش همايون- 
يكی از دولتمردان عالي رتبه رژيم پهلوی- رژيم، 
موجوديت خود را در خطر ناب��ودی می ديد2 فلذا 
تصور هر گون��ه جنايت و خش��ونتی حتی در حد 
كشتار مردم بی گناه از سوی آن سفاك دور از ذهن 
نبوده است. در اين مورد نيز با استناد به اطاعيه 
شهربانی كل كش��ور كه در روزنامه های صبح روز 
15خرداد 42 به چاپ رسيده است، راهپيمايی كنندگان روز عاشورا به شدت مورد تهديد 

قرار می گيرند:
... از اين به بعد به هيچ وجه اج��ازه نخواهد داد چنين تظاهراتی تكرار 
شود. محركين و مسببين اين قبيل تظاهرات را به شدت سركوب و تحت 

تعقيب قانونی قرار خواهد داد.3
اين اطاعيه- بر خاف نظر آقای هاشمی- نشان دهنده پيش بينی حكومت از ميزان و 
طول و عرض قيام و تظاهرات گسترده مردم و آمادگی رژيم برای مقابله با نهضت اسامی 

امام است. كه با تهديد و ارعاب قصد جلوگيری از آن را داشتند.
3. نكته ديگری كه در اين بخش بايد بدان توجه كرد مطلبی است از آقای هاشمی، كه 

حاكی از پشيمانی رژيم پس از جنايت های واقعه 15خرداد است:
برحسب خبرهايی كه می رسيد، رژيم از خشونت پشيمان بود و در مقام 

اصاح روابط خود و به شكلی، جبران گذشته بود.4
كه در اين باره نيز سند ذيل كه تاريخ آن كمتر از يك ماه پس از واقعه 15خرداد می باشد 
نه تنها اثری از پشيمانی رژيم در آن ديده نمی شود بلكه دشمنی بيش از پيش آنها عليه 

1. اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص133.
2. داريوش همايون چنين می نويسد: »اگر در آن هنگام، ثبات و قاطعيت شخص اسداهلل علم نبود چه بسا رژيم 
پهلوي با خطر سقوط مواجه مي ش��د.«؛ ع. باقي، تحرير تاريخ شفاهي انقاب اس��امي ايران، قم، تفكر، 1373، 

ص335. 
3. جواد منصوری، تاريخ قيام پانزده خرداد به روايت اسناد، مركز اسناد انقاب اسامی، 1390، ج1، ص699.

4. اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص190.

بر خالف نظر آقاي هاشمي، هرگز 
نمی توانيم حرکتی با این عظمت 
و جوششی مردمی همچون قيام 
15خرداد را یک حادثه و اتفاق 
تصور نمایيم، و اگر با چنين 
نگرشی بدان بنگریم باید تمامی 
رویدادهای قبل انقالب و حتی 
پيروزی انقالب اسالمی را نيز یک 
سير طبيعی قلمداد کنيم، چراکه 
هيچ کس برنامه ای برای آن در 

نظر نگرفته بود! 
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مردم را نشان می دهد:
شماره:1122/ بخش 312  تاريخ: 42/4/6

موضوع: انتشار شايعات عليه ارتش و دربار شاهنشاهي 
بين بازاري ها و طبقات مختلف مردم شايع شده بعد از واقعه تيراندازي 
روز پانزدهم و شانزدهم خرداد تهران تيمسار اويسي فرمانده لشكر گارد 
افسران مأمور لشكر گارد را جمع و ضمن س��خناني به آنها مي گويد در 
جنگ دو روزه دو هزار عدد فشنگ مصرف شده پس چرا عده مقتولين 
كمتر از تعداد فش��نگ هاي مصرف شده مي باش��د. يكي از افسران كه 
دچار احساسات شده از جاي خود بلند شده مي گويد تيمسار اين مردم 
هموطنان ما هستند ما چگونه مي توانيم به تعداد گلوله هاي مصرف شده 
آدم بكشيم- از اين بيان افسر مذكور تيمسار اويسي عصباني شده دستور 
بازداشت او را صادر كرده و قرار است او را از ارتش نيز اخراج نمايند. در 
بين مردم همه جا صحبت از اين اس��ت كه تيمسار اويسي كراراً دستور 
داده بوده است كه مهاجمين و اجتماع كنندگان مورد هدف قرار گيرند و 

خصومت شديدي نسبت به او در مردم به وجود آمده است.1
اين سند به خوبی نشان دهنده اوج دشمنی رژيم و خصومت آن با مردم را نشان می دهد 
و جای هيچ توضيح بيش��تری را باقی نمی گذارد؛ و نه تنها هيچ گونه پشيمانی در رژيم 
ديده نمی شود بلكه حتی افسر معترض به ش��دت جنايت ها، بازداشت شده و از ارتش 

اخراج می گردد. 
شايد بتوان دليل اصلی ديدگاه آقای هاشمی در اين زمينه را، دوری وی از متن حوادث 
آن برهه دانس��ت و هرگز نمی توانيم حركتی با اين عظمت و جوششی مردمی همچون 
قيام 15خرداد را يك حادثه و اتفاق تصور نماييم، و اگر با چنين نگرشی بدان بنگريم بايد 
تمامی رويدادهای قبل انقاب و حتی پيروزی انقاب اس��امی را نيز يك سير طبيعی 

قلمداد كنيم، چراكه هيچ كس برنامه ای برای آن در نظر نگرفته بود! 
از آنجايی كه در طول مدت اوج گيری درگيری ها و حوادث قبل از 15خرداد، ايشان در 
س��ربازی بودند2 و اصوالً نمی توانند آن را به نقش فعال خود نسبت دهند ادعا می كنند 
كه اين يك جريان طبيعی بوده اس��ت كه به طور اتفاقی رخ داده اس��ت و حتی حضور 

1. قيام 15خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ج3، ص354. 
2. او چنين می نويسد: »البته من در يكی از حس��اس ترين مقاطع مبارزه- 21 فروردين تا 15خرداد- از مسائل 

اصلی مبارزه جدا بودم.« )اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص156.( 
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امام در فيضيه و حمله به ش��خص اول مملكت را نيز محصول همين سير طبيعی تلقی 
می كنند1 ولی وضع پادگان باغ ش��اه در ماه محرم كه عموم م��ردم با هر گرايش فكری 
در اين ماه به عزاداری می پردازند را مره��ون فعاليت های خود می دانند. با اين نگاه اين 
سؤال پيش می آيد كه اگر آقای هاشمی در آن هنگام در سربازی- با آن كيفيتی كه بيان 
شد- نبودند باز هم اعتقاد به چنين سير طبيعی داشتند يا شايد واقعه 15خرداد را نيز 

حاصل فعاليت های خود می دانستند؟ 
از سويی ديگر حركتی در اين وسعت و بدين شكل هرگز نمی تواند محصول فعاليت های 
فردی اشخاصی مانند آقای هاش��می- كه در رده ش��اگردان درجه دوم امام محسوب 
می شدند- باشد و يا آن را بدون سرمنشأ تلقی نمود بلكه بايد ريشه آن را در جريان های 
قبل از س��ال 1342 و قدرت مرجعيت شيعه دانس��ت كه پرداختن به آنها از مجال اين 

نوشتار خارج است. 
4. ايش��ان با طرح ادعای خروج امام از- به اصطاح- »انزوا«، به القای نقش مهم خود 
می پردازند كه در وارد كردن امام در جلسات عيد و عزا تأثير داشته و بيت امام را در آن 

دوران می گردانده اند.2 
آقای هاشمی توضيح نمی دهند كه اين اتفاق به چه صورتی و با چه ميزان نقش ايشان 
همراه بوده و اين موضوع نيز يكی ديگر از ادعاهايی است كه در كتاب تنها اشاره وار بدان 
پرداخته ش��ده كه اين امر می تواند نقش وی را در مطرح ش��دن امام در ذهن مخاطب 
القا كند و اين در حالی است كه درس امام حتی در زمان آقای بروجردی از شلوغ ترين 
درس ها بوده و جايگاه علمی و اخاقی امام بر همگان روش��ن بوده اس��ت و لذا موضوع 
انزوای امام اصًا مطرح نبوده اس��ت. اگر هم امام به دليل پرهيز از قرار گرفتن در مظان 
مرجعيت، بعد از رحلت آقای آيت اهلل العظمی بروجردی از حضور در محافل و برقراری 
مراسم ختم برای ايش��ان كناره می گيرند، كس��ی غير از آقای هاشمی مدعی نشده كه 

بتوانند امام را از اين تصميم بازدارند و به اجبار در مسير ديگری هدايت كنند. 
از اين گذش��ته همان طور كه خود ايش��ان هم اذعان دارند، او جزء شاگردان جوان و 
درجه دوم ام��ام بوده3 و از اين حيث ب��ا وجود بزرگانی مثل آيات مطهری، مش��كينی، 

1. در اين باره چنين نقل می كند: »... ايشان گفتند من بنا دارم عاشورا را به مدرسه فيضيه بروم. خوب، اين يك 
زمينه طبيعی داشت.« )همان، ص156.( 

2. همان، ص103. 
3. او می نويسد: »ما سطح می خوانديم و در سطح شاگردی ايش��ان نبوديم... البته حضور ما به عنوان تماشاچی 
در درس مانعی نداشت، اما اين ما را ارضا نمی كرد. مايل بوديم به صورت جدی شركت كنيم، كه روزی به آنچه در 

انتظارش بوديم رسيديم و به عنوان شاگرد در درس ايشان حاضر شديم.« )همان، ص103.( 
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منتظری، خلخالی، ربانی شيرازی، سبحانی 
و ديگران كه از حيث س��نی و رتبه علمی از 
وی جلوتر بوده اند، اصًا نوبت به امثال آقای 
هاشمی نمی رس��يده كه در اين موارد تأثير 
محسوسی داش��ته باش��ند. از همه اينها كه 
بگذريم، مستند محس��وس و قابل پذيرشی 

در اين نقش نيز ارايه نشده است.
5. در صفحه 323 كتاب می خوانيم:

آن روزها گرايش به ش��ورا 
ش��ديد ب��ود. از ديكتاتوری 
و اس��تبداد خاطرات بسيار 
تلخی داشتيم و به هيچ وجه 
نمی خواستيم از شيوه های 

فردی اس��تفاده كنيم. مبارزه با اس��تبداد از نيرومندترين انگيزه های 
مبارزه در مردم و همه ما بود. حل اس��تبداد را هم در شورا می دانستيم 
با چنين زمينه طبيعی، فكر تش��كيل ش��ورا و اداره كش��ور توسط آن 
مسئله ای پذيرفته شده برای همه مبارزان بود. روی مديريت فردی فكر 

نمی كرديم. 
در اين بيان، ايشان از گرايش همه مبارزين به حكومت شورايی سخن به ميان آورده اند 
و آنان را مخال��ف با نوع حكومت ف��ردی می دانند و جلوگيری از اس��تبداد را در چنين 
حكومتی- حكومت شورايی- می دانسته اند. و تصريح می كنند كه اين نظريه برای همه 

مبارزان پذيرفته شده بوده است.
اس��تفاده از الفاظ مبهم مثل »مبارزان« و ديگر كلمات ابهام آميز- كه به برخی از آنها 
اشاره شد- مغالطه هنرمندانه ای است كه به كرات در كتاب صورت گرفته است؛ ايشان 
بدون ذكر اسامی قائلين به نظريه ش��ورايی، به همه مبارزين چنين نسبتی داده اند. از 
سوی ديگر تناقض در نوع ديدگاه و شيوه عملكرد مسئله ای نيست كه بتوان به راحتی 
از آن گذشت و اين سؤال را به ذهن متبادر می سازد كه چگونه با وجود مخالفت »همه 
مبارزان« با نوع مديريت فردی، بعد از پيروزی انقاب، چه در زمان حيات امام و چه در 
زمان رهبری مقام معظم رهبری بدين شيوه عمل ش��د و هيچ يك از مبارزان اعتراض 

آقای  زمان  در  حتی  امام  درس 
بروجردی از شلوغ ترین درس ها 
بوده و جایگاه علمی و اخالقی امام بر 
همگان روشن بوده است و لذا موضوع 
انزوای امام اصاًل مطرح نبوده است. 
اگر هم امام به دليل پرهيز از قرار گرفتن 
در مظان مرجعيت، بعد از رحلت آقای 
آیت اهلل العظمی بروجردی از حضور 
در محافل و برقراری مراسم ختم برای 
ایشان کناره می گيرند، کسی غير از 
آقای هاشمی مدعی نشده که بتوانند 
امام را از این تصميم بازدارند و به 

اجبار در مسير دیگری هدایت کنند!
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عملی نس��بت به آن ص��ورت ندادند و 
چرا همه آنان- حتی آقای هاشمی- به 
رهبری فردی امام)ره( صحه گذاشتند؛ 
و چند س��ال بعد به اصرار خ��ود آقای 
هاشمی حتی برای ايشان قائم مقام نيز 

معرفی گرديد.
البته نوع حكومت ف��ردی موضوعی 
اس��ت كه صراحت��ا در قانون اساس��ی 
آورده ش��ده ولی آنچه ك��ه تعجب آور 
اس��ت مغالطه های آقای هاشمی است 
كه گاهی نظريات ش��خصی خود را به 
تمام مبارزين تسری می دهند و طوری 
مطالب را بيان می كنند ك��ه خواننده 

تصوری اشتباه و خاف واقع در ذهنش شكل می گيرد. 
ب: نقل قول، و بيان نظرات و ديدگاه های ديگران 

دسته ديگر خاطراتی اس��ت كه از افراد ديگر از جمله حضرت امام)ره( و ديدگاه های 
ايشان در مورد مسائل مختلف نقل شده است كه در اين موارد ارجاع به مستندات موجود، 
روشن كننده صحت مسائل نسبت داده ش��ده خواهد بود. كه نمونه هايی از آن را نيز در 

ذيل خواهيم خواند:
ادعای ايشان در مورد موافقت امام در مورد حذف شعار »مرگ بر امريكا« است. كه البته 
اين مطلب در كتاب دوران مبارزه نيامده است و از حرف هايی است كه در سال های اخير 
ادعا كرده اند ولی به دليل اينكه در آن مدعی شده اند كه ذاتاً با حرف های تند و فحاشی ها 
مخالفم، طرح چند خاطره از كتاب دوران مبارزه ش��ايد برای خودشان نيز يادآور سيره 

مبارزاتی شان بوده و دليل بر غير واقعی بودن ادعای اخيرشان نيز باشد: 
مثًا در اجتماعات ما مرگ بر بنی صدر شعار داغ مردم بود كه در نماز 
جمعه خواهش كردم كه نگويند. مرگ بر بازرگان بود كه خواهش كردم 
نگويند. مرگ بر شوروی بود كه گفتم اآلن با شوروی مشكل آن چنانی 
نداريم. درباره امريكا هم گفته بودم. من ذاتاً با حرف های تند و فحاشی ها 

آقاي رفسنجاني از گرایش همه مبارزین به 
حکومت شورایی سخن به ميان آورده اند 
و آنان را مخالف با نوع حکومت فردی 
می دانند و جلوگيری از استبداد را در چنين 
حکومتی- حکومت شورایی- می دانسته اند. 
حال این ادعا این سؤال را به ذهن متبادر 
می سازد که چگونه با وجود مخالفت »همه 
مبارزان« با نوع مدیریت فردی، بعد از 
پيروزی انقالب، چه در زمان حيات امام 
و چه در زمان رهبری مقام معظم رهبری 
بدین شيوه عمل شد و هيچ یک از مبارزان 
اعتراض عملی نسبت به آن صورت ندادند 
و چرا همه آنان- حتی آقای هاشمی- به 

رهبری فردی امام)ره( صحه گذاشتند؟! 
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مخالفم و آنها را مفيد نمی دانم.1
همان طور كه خودش��ان می فرمايند در مورد بنی صدر و بازرگان و ش��وروی از مردم 
درخواست كردند كه ديگر شعار مرگ بر آنها سر ندهند. چرا در طول مدت حيات امام 
در هيچ نماز جمعه ای از طرف آقای هاشمی حتی يك بار اين مسئله بيان نشد كه امام 
با شعار مرگ بر امريكا مخالف هس��تند و ديگر اين ش��عار را ندهيد. كما اينكه به گفته 
خودشان يكی از بهترين ابزارهای ارتباطی با مردم در آن دوران را نماز جمعه می دانند:

چون نماز جمعه را همه مي گرفتند و بهترين وس��يله ارتباطي ما آن 
موقع همين نماز جمعه بود. گاهي خطبه هاي طوالني يكي، دو ساعته 

مي خواندم.2
از سوی ديگر نيز بارها در سخنرانی ها و اجتماعات مردمی در جماران اين شعار در نزد 
امام سرداده می شد و از شعارهای اساس��ی مردم بود كه بعد از تكبير سرمی دادند ولی 
حتی يك بار هم با مخالفت امام روبه رو نشدند. عاوه بر اينكه امام در منشور روحانيت به 
صراحت شعار »مرگ بر امريكا« را از اصول انقاب دانسته و به كسانی كه قصد دارند آن 

را تغيير دهند انتقاد كرده است: 
آغوش كش��ور و انقاب هميش��ه برای پذيرفتن همه كسانی كه قصد 
خدمت و آهنگ مراجعت داش��ته و دارند گشوده است ولی نه به قيمت 
طلبكاری آنان از همه اصول، كه چ��را مرگ بر امريكا گفتيد! چرا جنگ 
كرديد! چرا نس��بت به منافقين و ض��د انقابيون حكم خ��دا را جاری 
می كنيد؟ چرا شعار نه ش��رقی و نه غربی داده ايد؟ چرا النه جاسوسی را 

اشغال كرده ايم و صدها چرای ديگر.3
نكته ديگر در مورد بخش پايانی بيان ايشان است كه گفته اند: »من ذاتاً با حرف های تند 
و فحاشی ها مخالفم و آنها را مفيد نمی دانم«؛ حال سؤال اينجاست كه چطور ممكن است 
شخصی در جهت پيشبرد اهداف مبارزاتی خود عليه دشمن داخلی- كه ابزاری در دست 
استكبار جهانی و دشمن خارجی بود- از مبارزه مسلحانه و قهرآميز حمايت های مادی و 
معنوی انجام دهد ولی برای دشمن اصلی كه پايه گذار همه دشمنی هاست شعار مرگ بر 
آن را حرف های تند و غير مفيد بداند. با بررسی كوتاهی در تاريخ مبارزات قبل از پيروزی 

1. اكبر هاشمی رفسنجانی، »متن كامل كتاب صراحت نامه«، مندرج در سايت:
http://www.salmanpress.ir/fa/news/1618/ متن-كامل-كت��اب- صراحت نام��ه

2. همان. 
3. صحيفه امام، ج 21، ص286.



224
نقد متون، منابع و ديدگاه ها

دوره سوم سال سيزدهم شماره 45  پاييز 94

انقاب، به گروه هايی بر می خوريم كه به مبارزه مسلحانه عليه رژيم طاغوتی پهلوی دست 
زدند و در اين بين آقای هاشمی يكی از حاميان اصلی اين گروه ها و سازمان ها بودند كه 

اين حمايت نيز برخاف نظر امام صورت می گرفت. هاشمی چنين می نويسد: 
در تم��ام اين مدت، ام��ام به هيچ وج��ه يك تأييد رس��می از حركت 
مس��لحانه نكردند، همچنان كه در نفی آن چي��زی نگفتند. اگر گاهی 
موضع گيری منفی از امام ديده شده اس��ت، راجع به ايدئولوژی بعضی 
از گروه های مسلح است نه حركت و مبارزه مس��لحانه. در مورد مبارزه 
مسلحانه هيچ موضوعی در نفی و اثبات نداشتند. در اين سال ها، مبارزه 
مسلحانه، تقدس كسب كرده بود و كسی جرئت نمی كرد آن را محكوم 

كند.1
او در عبارتی متناقض در چند صفحه بعدتر نتيجه اظهارات امام را »عدم تأييد« حركت 

مسلحانه تلقی می كنند:
هر چند كه امام در جريان مبارزات مس��لحانه سكوت كرده بودند، اما 
در جمع بندی اظهارات ايشان می توان به اين نتيجه رسيد كه مبارزات 

مسلحانه را نمی پسنديدند و آن را تأييد هم نمی كردند.2
در اين بخ��ش نمونه هايی از حمايت ها و تأييدات هاش��می از جريانات مس��لحانه كه 

صراحتاً در كتاب دوران مبارزه بيان شده را می آوريم: 
زمينه های همكاری ب��ا آنها ]هيئت های مؤتلفه[ زي��اد بود: در پخش 
اعاميه، فراهم كردن پول در مواردی كه در كارهای مبارزه نيازی پيدا 

می شد، تشكيل مجالس، معرفی منبری های مناسب.3
ما فك��ر می كرديم كه همان كس��انی ك��ه در ميدان مبارزه هس��تند 
می توانند بخش��ی از نيرو و وقت خ��ود را هم به كارهای تش��كياتی و 
كادرسازی بدهند؛ حتی كسانی كه دست اندركار تندترين كارها- مثل 
اقدام مسلحانه- هستند، می توانيم طوری روابط را تنظيم كنيم كه اگر 

روزی گير افتادند، به ما سرايت نكند؛ چنين چيزی پذيرفته شده بود.4

1. اكبر هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه، همان، ص245.
2. همان، ص247.
3. همان، ص191.
4. همان، ص190.
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در اين مقطع، گاهی از يك تش��كيات وس��يع1 صحبت می ش��د كه 
جمعيت زيادی هس��تند، با گروه های متعدد و متش��كل و با گرايش به 
مبارزه مس��لحانه، از طبقه تحصيل كرده و فرهنگی. من شخصاً از اينها 
درست مطلع نبودم، بعضی رفقای ديگر ارتباطاتی داشتند. گاهی هم از 

ما كمك می گرفتند، با همين اسامی و عناوين مبهم.2
بر همين اساس، در س��ال های آخر، تقس��يم كار كرديم: ما عهده دار 
پرخاش��گری و حضور در صحنه مبارزه ش��ديم، جمعی از دوستان هم 
ضمن وفاداری به مبارزه، وقت خود را صرف تربيت نيرو و كادرس��ازی 

می كردند...3
هم بايد كارهای تشكياتی و زيرزمينی و زمينه سازی برای حركت های 
مسلحانه كرد، هم كارهای فرهنگی و روشنگری و سخنرانی و حضور در 

دانشگاه، هم نفوذ در مدارس و دستگاه های دولتی...4
اين عبارات به خوبی نش��ان دهنده تناقض آش��كار بين عملكرد گذشته و ادعای حال 
ايشان است. و حال اين كه در همين كتاب و در صفحه 243 خود به روشنی بيان می كنند 

كه اين حركت ها از زبان خودشان نيز تند محسوب می شود:
در چنين زمينه ای كه روحيه ها ب��ه اين صورت تحول پيدا كرده بود و 
پذيرش و استقبال از حركت های تند محسوس بود، گروهی به رهبری 
بيژن جزنی به عنوان پيشتاز در يك حركت منظم مسلحانه وارد صحنه 

شدند و مذهبی ها هم از گريبان مجاهدين خلق سر بيرون آوردند.5
همچنين در كل كتاب بارها از تأييد، كمك مالی و فكری، حمايت و پشتيبانی و ارتباط 
با چنين گروه هايی سخن به ميان آورده اند- كه به برخی از آنها اشاره شد- و در آن زمان 
اين حمايت تا جايی ادامه داشت كه حتی سعی داشت موافقت امام را نيز برای حمايت 

از منافقين جلب نمايد:
من خودم وقتی س��ال های اول اينها ضربه خوردند، در نامه ای از امام 
خواسته بودم كه تأييدشان كنند و تأكيد داشتم كه اينها بچه های خوبی 

1. حزب ملل اسامی.
2. اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص217.

3. همان، ص188.

4. همان، ص232.

5. همان، ص243.
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هستند. اما امام تأييدی نفرمودند.1
كه البته امام هرگز آنها را تأييد نكرده و پس از مدتی انحراف آنها و زاويه گرفتن شان از 
خط اصلی انقاب بر همگان روشن شد. همچنين طبق بيان خودشان در كتاب، حمايت 

آقای هاشمی از آنها نيز در برهه ای از زمان كامًا مشهود است:
ما س��ه، چهار س��الی به اينها كمك كرديم، حاال می بينيم سر از كفر 

درمی آورند.2
و در حين نقل خاطرات آن دوران از هر فرصتی برای نشان دادن روحيه پرخاشگرايانه 

خود استفاده می كنند؛ مانند عبارات ذيل كه به عنوان نمونه بيان می گردد:
نشريه بعثت بيشتر جنبه سياسی و پرخاش و افشاگری داشت و نشريه 
انتقام جنبه ايدئولوژيكی آن قوی بود، كه شايد بر اساس احساس چنين 
نيازی پس از بعثت منتش��ر ش��د. بعثت را من اداره می كردم و انتقام را 

آقای مصباح يزدی.
هر چند ايش��ان مدعی اس��ت كه پس از اعام مواض��ع و تغيير ايدئولوژی س��ازمان 
مجاهدين، او نيز دست از حمايت از آنان كشيده است،3 ولی سؤال اساسی اينجاست كه 
چطور ممكن است شخصی با شعار مرگ برای مس��تكبر جنايت كاری مانند امريكا كه 
به نوعی تبری جستن از ظالم اس��ت؛ مخالف باشد ولی تا اين درجه خواهان مرگ برای 
دشمن داخلی خود بوده كه منجر به حمايت عملی نيز ش��ده باشد و در عين حال ذاتاً 
خود را مخالف تندروی جلوه دهد! اين در حالی است كه وی با توجه به كتاب خاطراتش، 
اهم وقتش در مب��ارزه را با گروه های به اصطاح خودش تن��درو- از طيف های مختلف 
اس��امی و چپ و...- گذرانده، و در اين ميانه گاهی بدون اطاع دقيق از مبانی آنها و به 
صرف توصيه های ديگران از آنها حمايت مطلق– مادی و معنوی- كرده است. حمايت 
وی از گروه آدم كش و جنايت پيشه مجاهدين خلق كه بدون هيچ وجه شرعی و به طور 
سازمان يافته دس��ت به كش��تار می زد و هرگز هم مورد حمايت امام خمينی)ره( قرار 

نگرفت، جای هيچ ژست مخالفت با تندروی را برای ايشان باقی نگذاشته است! 
گذشته از اينها مسئله اساسی اينجاست كه چطور آقای هاشمی در زمانی كه تن های 

1. همان، ص248.
2. همان.

3. با مراجعه دقيق به متن خاطرات ايشان اين ادعا از جهت های فراوان مورد ترديد است. به عنوان نمونه، كمك 
ايشان به سمپادهای رسمی سازمان در سفر به اروپا- آن هم در سال 54 و پس از ديدار با امام و اعتراف به اشتباه- 
جمله ايشان به امام در مورد عدم حمايت از باقيمانده مجاهدين كه در ادامه می گويد: اگر كمكی الزم باشد ما انجام 

می دهيم و موارد ديگر از اين دست، قابل اشاره است. 
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جوانان و سربازان كش��ور در زير گلوله ها و بمب های 
س��اخت امريكا و هم پيمانانش پاره پاره می شدند به 
خود اجازه داده است س��ينه چاك حذف شعار مرگ 

بر امريكا باشد.
طرح اين ادعا آن هم س��ال ها پ��س از ارتحال امام 
بسيار جالب توجه است و ش��ايد هدف از بيان آن را 
بتوان ترس از انتقاد ش��ديد مردم و نخبگان پايبند 
به اصول انقاب، به نظرات ش��خصی آقای هاشمی 
دانست. از اين رو بيان خرده خاطراتی- مانند حذف 
ش��عار مرگ بر امريكا- كه به طور كامًا خاصه و با 
هدفی خاص مطرح می گردد و نس��بت دادن آنها به 
اشخاصی كه ديگر دسترس��ی به آنها ممكن نيست 

شيوه ای است كه از يك سو بازخورد مخالفت ها و انتقادات را با موضوعات مطروحه بی اثر 
كرده و از جهت ديگر برای ايجاد ارتعاش در جو سياس��ی كشور و موج سواری جريانات 
هم سو برای پيشبرد اهدافشان- مانند رابطه با امريكا- در وقايع روز مورد استفاده قرار 

بگيرد. 

تناقضات تاریخی در خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی
ادعای ديگری ك��ه خوانندگان كت��اب را متعجب می كند اينكه ايش��ان ادعا می كند 
پيروزی كارتر در انتخابات امريكا باعث نگرانی شاه بوده و فشار او به شاه باعث باز كردن 
فضای سياسی داخل ايران شده است و در ادامه نداشتن ارزيابی درست كارتر از قدرت 
مذهبيون و امام را منجر به قدرت گيری ش��ان می دانند.1 در صورتی كه بنا بر ش��واهد 
تاريخی روشن است كه شاه يكی از هم پيمانان بزرگ امريكا بوده و دهه 50 و مخصوصاً 
4 سال پايانی رژيم پهلوی اوج اختناق- كه خود آقای هاش��می نيز در همين مدت در 
زندان به سر می  برد- به حساب می آيد. و از جمله حمايت های امريكا در آن زمان آموزش 
ساواك برای سركوب مردم انقابی ايران و مخالفين رژيم، حمايت بی چون و چرای كارتر 
از شاه در مهمانی سال نو ميادی در سال 56 است كه »كارتر« نيز در كتاب خاطراتش 

حمايت خود از شاه را اين گونه بيان كرده است: 

1. اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص50.

آقاي هاشمي مي گویند در مورد 
بنی صدر و بازرگان و شوروی از 
مردم درخواست کردند که دیگر 
شعار مرگ بر آنها سر ندهند. 
چرا در طول مدت حيات امام در 
هيچ نماز جمعه ای از طرف آقای 
هاشمی حتی یک بار این مسئله 
بيان نشد که امام با شعار مرگ 
بر امریکا مخالف هستند و دیگر 
این شعار را ندهيد؟ کما اینکه 
به گفته خودشان یکی از بهترین 
ابزارهای ارتباطی با مردم در آن 

دوران نماز جمعه بود
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در چنين ش��رايطي طي پيامي به وي اطمينان دادم كه هر تصميمي 
بگيرد، حتي تش��كيل دولت نظامي، مورد تأيي��د و حمايت من خواهد 
بود... من هنوز ترديدي نداشتم كه ش��اه اليق حمايت بي چون و چراي 
ماست. براي ساليان متمادي، ش��اه نه تنها يك هم پيمان استوار و قابل 
اعتماد ما باقي مانده بود، بلكه ما تمايل داش��تيم ب��ا ايجاد تغييراتي در 
نحوه حكومتش رژيمي باثبات را رهبري كند. ش��ناخت ما از نيروهايي 
كه عليه او به مبارزه برخاسته بودند، بسيار اندك بود. ولي اظهارات ضد 
امريكايي آنان دليل خوبي بود تا ما را در حمايت مان از ش��اه مصمم تر 
سازد و هر گونه كمكي كه از ما ساخته است، براي موفقيت او در مبارزه 

مأيوسانه اش براي حفظ تاج و تخت خود، در اختيار وي قرار بدهيم.1
همچنين فرستادن سوليوان به ايران در سال 57 كه قصد داشتند به كمك او با انجام 
كودتا شاه را مجدد به ايران بازگردانند؛ كه اين موارد به خوبی نشان دهنده حمايت های 

آقای كارتر از رژيم شاهنشاهی است. 
جدای از اين، هاشمی در ادامه خاطرات خود در جريان فوت آيت اهلل بروجردی كه در 
س��ال 1340 اتفاق افتاد با بيان خاطره ای از آقای كوهپايی كه به كنسولگری اصفهان 
احضار شده و از او در مورد مرجع آينده اش سؤال ش��ده بود و اطاع دقيق امريكايی ها 
از پرداخت وجوهات به آيت اهلل حكيم توس��ط آقای كوهپايی را نش��انه زير نظر گرفتن 
دقيق ايران از س��وی س��فارت امريكا در دوران پهلوی می دانند.2 حال سؤال اينجاست 
كه آيا ممكن است سفارت كش��وری تا به اين حد از اوضاع سياسی اجتماعی كشوری 
باخبر باشد ولی رئيس جمهور آن بی اطاع از قدرت مذهبيون باشد و آنكه جريان آقای 
كوهپايی حدوداً 13 سال قبل از پيروزی كارتر در انتخابات اتفاق افتاده بود. و همچنين 
در صفحات بعد كتاب حضور پرشور مردم در تشييع با عظمت آيت اهلل بروجردی را باعث 
تحريك امريكايی ها عليه روحانيت و مرجعيت مؤثر می دانند: »ش��ايد همين جرقه ای 
شد كه رژيم يا امريكايی ها را وادار كرد كه فكری برای روحانيت بكنند...«3 تمامی اين 
نكات با ادعای بی خب��ری كارتر از قدرت انقابيون تناق��ض دارد. و به گفته خود كارتر: 
»ش��ناخت ما از نيروهايي كه عليه او به مبارزه برخاسته بودند، بس��يار اندك بود. ولي 

1. جيمی كارتر، ايران در خاطرات جيمی كارتر، ترجمه ابراهيم ايران نژاد و طيبه غفاری، تهران، مركز اس��ناد 
انقاب اسامی، ص24. 

2. اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص117.
3. همان، ص115.
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اظهارات ضد امريكايي آنان دليل خوبي بود تا ما را 
در حمايت مان از شاه مصمم تر سازد.«1 شايد بتوان 
ش��ناخت او از نيروهای انقابی را كم تلقی كرد ولی 
ماهيت ضد امريكايی انقابي��ون به خوبی برای وی 

مشهود بوده است. 
ش��ايد عجيب ترين ادعای هاش��می در اين كتاب 
محبوبيت داشتن رضاش��اه در زمان حكومتش بين 

مردم ايران است كه در اين خصوص می خوانيم:
اگر رضاش��اه با روحاني��ت درگير 
نمی ش��د، محبوبي��ت داش��ت. ب��ا 
كارهاي��ی كه كرده ب��ود. مخصوصاً 

امنيتی كه ايجاد كرد...2
حال آنكه پرونده سياه رضاشاه و در همان ابتدای 
به قدرت رسيدنش همراه با به خاك و خون كشيدن 

روحانيت و مردم ستمديده ايران بوده است و حقيقت اين گونه نيست كه ابتدا رضاشاه 
در مس��ند قدرت قرار گرفته و بعد از استقرار ش��روع به درگيری با روحانيت نمايد. و از 
جمله اين جنايات »سركوب نهضت مردمی جنگل و شهادت روحانی مبارز ميرزا كوچك 
جنگلی« است كه در س��ال 1300 و در ابتدای به قدرت رسيدنش اتفاق افتاده است. او 
بعد از به قدرت رسيدنش نيز س��ركوبی علمای متحصن در قم در سال 1306، كشتار و 
سركوب قيام آقای شيخ باقر رسولی در رش��ت در سال 1305، سركوبی علمای تبريز و 
كشتار و سركوب قيام علمای خراسان را در كارنامه داش��ت. اينها نشان از ماهيت ضد 
روحانيت رضاشاه از ابتدای به قدرت رسيدنش بود؛ با اين حال بايد اين سؤال را از آقای 
هاشمی پرسيد كه محبوبيت رضاشاه دقيقاً در چه دوره ای بوده و مخالفتش با روحانيت 

از چه وقت آغاز شده است؟!
همچنين زمانی كه مردم ايران حتی در ش��خصی ترين مس��ائل مربوط به خود يعنی 
پوش��يدن لباس اختيار نداش��تند و مورد هتك قرار می گرفتند و با اجبار ملت ايران به 
پوشيدن يك نوع لباس خاص، تحت قانون »متحدالشكل كردن لباس« در سال 1307، 

1. جيمی كارتر، همان. 
2. اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص128.

برخی از ادعاهای تاریخی که 
در کتاب دوران مبارزه مطرح 
گردیده به حدی مبهم و کلی 
است که فاقد هر گونه اعتنا و 
ارزش گذاری تاریخی بوده و باید 
آنها را نوعی بيان مسائل آن دوران 
از نگاه شخص آقای هاشمی 
بدانيم که خالی از اشتباه و غلو 
نبوده و می توان همين مشخصه ها 
را دليل تقليل در عيار گفته های 
ایشان دانست. و تا واقعيت ادعاها 
از راه ارایه اسناد و مدارک معتبر 
احراز نشود نمی توان نوشته های 
او را منبع قابل اعتمادی برای 

تاریخ انقالب قلمداد کرد
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چگونه می توان ادعا كرد كه امنيت را در كشور ايجاد كرده است؟!
همچنين در زمانی كه كشور به رغم اعان بی طرفی مورد هجوم بی سابقه خارجی ها 
قرار گرفت و خود شاه را به زير كشيدند و با آسان ترين وجه ممكن به تغيير در باالترين 
سطح سياسی كشور دست زدند چه امنيتی وجود داشته است؟ و از نظر داخلی نيز وجود 
انواع ياغی گری ها و ظلم اربابان و خوانين، جوالن آزادانه نيروهای بيگانه و مزاحمت برای 
نواميس و اموال مردم، همه و همه در زمان رضاخان از ايران كشوری ناامن و بی سامان 
ساخته بود. وقتی مردم در پوشيدن لباس- آن هم به سنت دينی خود- و نيز در برقراری 
مجالس عزای ساالر شهيدان كه حتی در زمان خلفای عباس��ی- پس از سر كار آمدن 
آل بويه- آزادانه انجام می شد، آزاد نيستند، و زير چكمه های رضاخانی له می شوند، چه 
امنيتی در ذهن آقای هاش��می از زمان رضاخان قلدر و بی سواد وجود داشته است؟ آيا 

مطلوب امنيت و امنيت مطلوب در نگاه ايشان همين است؟ 

نتيجه گيری 
وجود ادعاهای غلوآميز و در برخی مواقع غير واقع- مانند دانستن خودشان به عنوان 
اولين طلبه بازداشت شده از طرف خاندان پهلوی- تناقضات تاريخی موجود در خاطرات، 
استفاده بيش از حد از كلمات ابهام آميز و... را می توان از جمله اشكاالت كتاب خاطرات 

وی برشمرد. 
همان طور كه از نظر گذشت برخی از ادعاهای تاريخی كه در اين كتاب )و به طور كلی 
در مجموعه خاطرات وی( مطرح گرديده به حدی مبهم و كلی اس��ت كه فاقد هر گونه 
اعتنا و ارزش گذاری تاريخی بوده و بايد آنها را نوعی بيان مسائل آن دوران از نگاه شخص 
آقای هاشمی بدانيم كه خالی از اشتباه و غلو نبوده و می توان همين مشخصه ها را دليل 
تقليل در عيار گفته های ايشان دانس��ت. و تا واقعيت ادعاها از راه ارايه اسناد و مدارك 
معتبر احراز نش��ود نمی توان نوش��ته های او را منبع قابل اعتمادی برای تاريخ انقاب 

قلمداد كرد. 
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معمای ميالنی 
بازخوانی انتقادی روايت عباس ميالنی از زندگی عباس هويدا

سهراب مقدمی شهيدانی 
چکيده

بازنوشت ادبی زندگی سياسی اميرعباس هويدا، نخس��ت وزير سيزده ساله پهلوی، با 
عنوان معمای هويدا، كه با استناد گزينشی و جهت دار به برخی اسناد مكتوب و شفاهی، 
به نگارش درآمده است، حاوی مطالب قابل تأملی پيرامون اين شخصيت سياسی است. 
واكاوی نقادانه روايت ميانی، به كش��ف تناقضات و لوازم پي��دا و پنهان كام او منجر 
می شود. در نوشتار حاضر نمونه هايی از اين تناقضات و ناراستی ها، مورد بحث و بررسی 
علمی قرار گرفته است. نوع نگاه ميانی به نهاد روحانيت شيعه و خصوصاً روايت هول آور 
او از شخصيت حضرت امام)ره( و محاكم اسامی، سعی تمام قدش در تبرئه خاندان هويدا 
از بهايي گری، و دفاع مجدانه نويس��نده در جهت حذف نقش هويدا در ماجرای قاچاق 
ارز، طا و مواد مخدر در پاريس، تصريح او به رويكرد ادبی در مقوله زندگی نامه نويسی 
تاريخی، اعتراف به مذهب ستيزی و غرب زدگی هويدا، از جمله موضوعاتی است كه در 

نوشتار حاضر، مورد بررسی و بازخوانی انتقادی قرار گرفته است.
کليدواژه ها: اميرعباس هويدا، روحانيون شيعه، بهائيت، ماجرای قاچاق هويدا، عباس 

ميانی. 
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مقدمه 
روايت سخت اديبانه عباس ميانی از زندگی اميرعباس هويدا، در موارد متعددی مورد 
استناد تاريخ نويسان معاصر قرار گرفته و از اين حيث، ارزش بسياری بر واكاوی انتقادی 
محتوای آن، مترتب است. در كتاب معمای هويدا، در موارد متعددی سعی نويسنده بر 
حذف واقعيات و مش��هورات تاريخی زندگی هويداست و اين س��عی در قالب پرداختی 
ادبی و با دقت تمام، در قرار دادن پيام های مدنظر نويسنده در اليه های معنايی چندگانه، 

ظهور و بروز يافته است. 
نوشتار بر اساس دقت در داللت های كامی و با تكيه بر لوازم روايی كتاب عباس ميانی، 
س��عی دارد به بازخوانی نقادانه كتاب بپردازد. از اين رو بيش از آنكه آثار تاريخی ديگر 
ماك ارزيابی و نقد باشد، عبارات ش��خص نويسنده كتاب، ميزان صحت سنجی روايت 
ميانی قرار گرفته اس��ت. در اين مقاله مواردی پر اهميت از پنج فص��ل اول كتاب، به 

صورت موضوعی مورد نقد قرار می گيرد. 
نكته مهمی كه در مورد كتاب عباس ميانی قابل توجه اس��ت آنكه، نويس��نده پيش 
از آنكه تاريخ زندگی هويدا را بازنويس��ی كند، سعی نموده س��بك زندگی او را- آن هم 
فقط نه به عنوان يك سياس��تمدار كه به عنوان يك مرد اخاق و زندگی- معرفی كند. 
به نظر می رسد نويسنده بر اين باور است كه مدل شخصيتی هويدا و خاندانش، قابليت 
و ظرفيت بااليی برای الگو قرار دادن و نمايش زندگی يك انسان شرقی است كه با قرار 
گرفتن در هاله عاقه به غرب و جاری كردن اين عاقه در انديشه و زندگی اش، نمودی 

از سعادت مندی متجددانه و روشن فكرانه است. 
نبايد از نظر دور داش��ت كه هويدا به همان دليل كه تا آخري��ن لحظات مورد حمايت 
سرسختانه سياست مداران غربی- خصوصاً فرانسوی- قرار می گيرد، به همان دليل برای 
روشن فكران غرب گرا- مانند عباس ميانی- يك اس��وه و يك نماد است! اين است كه 
ميانی و هم مسلكان وی، با احيای شخصيت هويدا و روتوش كردن زشتی های صفحه 
زندگی اش، پيش از آنكه به قضاوت تاريخ در مورد هويدا اهميت دهند، در واقع به ترويج 

انديشه و رويه رفتاری و الگوی مطلوب و مقبول زيست خود، توجه نشان داده اند! 

1. روایت عباس ميالنی از فعاليت های اجتماعی و سياسی روحانيت 
نمايش چهره ای خشن و ارتجاعی از روحانيت 

روايت عباس ميانی در كتاب معمای هويدا، تم��ام تمركزش تنها بر بازخوانی- البته 
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جه��ت دار- زندگی هويدا نيس��ت بلكه او از تم��ام ظرافت های كام��ی و ظرفيت های 
قلمی اش بهره می گيرد تا با زبان اش��اره، كنايه، طعنه، فكاهه و ه��ر هنر ديگر، در بيان 
خاص خود از موضوعات تاريخی بهره بجويد. يكی از موضوعاتی كه ميانی در اليه های 
پنهان روايتش پی گير آن اس��ت، موضوع روحانيت و نقش آن در تاريخ معاصر اس��ت. 
ميانی گاه روحاني��ت را به عنوان مناديان نوعی ديكتات��وری دينی معرفی می كند،1 و 
گاهی ديگر محاكمه جنايت پيشگان پهلوی- از جمله هويدا- به دست قضات روحانی را 
نوعی »ترور انقابی« معرفی می خواند، و زمانی بر خاف تمام اسناد موجود و تنها با تكيه 
بر روايت جهت دار بنی صدر، از رهبر روحانی انقاب اسامی و مرجع دينی مردم ايران، 
شخصيتی سازش كار- آن هم با دولت جنايتكار امريكا كه اساس انقاب برای مقابله با 
آنها بوده- معرفی می كند،2 و در جايی ديگر برای نمايش چهره ای خشن از روحانيت- به 
دروغ-3 يكی از سران روحانی مبارزه را متهم به تأمين و تدارك هفت تير قتاله حسنعلی 

منصور می كند.4
نويسنده با قلب آش��كار معنای خش��ونت طلبی و جمهوری خواهی، و به بهانه توجيه 
اس��تقرار ديكتاتوری پهلوی و احتماالً با هدف القای ديكتاتورمآبی روحانيت، رضاخان 
را فردی در انديشه تشكيل حكومت جمهوری در ايران معرفی می كند كه به عقيده او، 

روحانيون بيش از همه مخالف تشكيل اين نظام جمهوری رضاخانی بوده اند؛ 
چندی پيش از آن كه رضاخان سلسله قاجار را براندازد و خود را پادشاه 
اعان كند، به فكر ايجاد نظام جمهوری در ايران افتاد. طرفه آن كه در آن 

زمان، روحانيون بيش از همه با اين انديشه مخالف بودند.5  
اين در حالی است كه با مراجعه به منابع تاريخی معلوم می شود هدف رضاخان از ايجاد 
جمهوری، ايجاد يك نظام صد در صد غربی در ايران بود كه از مدل های غربی كپی برداری 
شده بود. عملكرد رضاخان بعد از روی كار آمدنش اين مسئله را تأييد و تأكيد می كند كه 

1. برای دريافت چنين معنايی از مجموعه تعابير نويس��نده رك: عباس ميانی، معمای هويدا، تهران، اختران، 
1380، فصل اول، پل حسرت. 

2. عباس ميانی، همان، ص31-34. 
3. ميانی با انتساب موضوع تدارك هفت تير برای قاتان منصور به هاشمی رفسنجانی، به كتاب دوران مبارزه او 
ارجاع می دهد كه با مراجعه به اين كتاب، اثری از مدعای كذب ميانی پيدا نمی شود. ضمن آنكه بيان اين مطلب 
توسط دفتر آقای هاشمی رفسنجانی تكذيب شده و ناشر به وصول تكذيبيه اشاره كرده است. رك: عباس ميانی، 

همان، ص437 )بخش يادداشت ها(. 
4. همان، ص26.

5. همان، ص46، به نقل از فرهاد رستمی، خاندان پهلوی به روايت اسناد، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر 
ايران، 1387.
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رضاخان در آن زمان قصدی جز ايجاد س��اختاری 
برای تخريب مبانی اعتق��ادی و دينی مردم ايران 
نداش��ت. به همين خاطر روحاني��ون در آن برهه 
ب��ا جمهوری خواهی رضاخان��ی مخالفت كردند و 
گذشت زمان، درس��ت بودن انتخاب شان را ثابت 
كرده اس��ت. در حالی كه جمهوری اسامی ای كه 
روحانيون ايجاد كردند يك مدلی است كه از مظاهر 
تجدد استفاده كرده و با افزودن صبغه اسامی به آن، آن را به يك مدل بومی و اسامی 
بدل كردند و به همين خاطر بود كه امام خمينی بر عنوان »جمهوری اسامی« نه يك 
كلمه كم و نه يك كلمه زياد، تأكيد داشت.1 و اين مدل )جمهوری اسامی( دقيقاً برگرفته 
از آموزه های دينی بوده و درصدد تقويت مبانی دينی مردم ايران است. به همين خاطر در 

اين زمان خود روحانيون دست به ايجاد جمهوری زدند و با آن موافقت دارند. 
انحصارطلب دانستن روحانيون و طرح ادعای مخالفت آنها با علم و پيشرفت 

نويسنده با هندس��ه ای حساب ش��ده، چنان كلمات را كنار هم می چيند كه در ضمن 
بيان تاريخچه تأسيس »دارالفنون« و »مدرس��ه عالی علوم سياسی«، در تحليلی غير 
مس��تند، روحانيت را قشری انحصارطلب و مخالف علم و پيش��رفت معرفی می نمايد و 

چنين می گويد: 
بس��ياری از روحانيون آن زمان با تأس��يس اين دو نهاد عرفی مخالف 
بودند؛ می دانس��تند كه تأس��يس اين گون��ه مراكز، ق��درت انحصاری 
روحانيون را در عرصه های مهم آموزش��ی و قضايی به مخاطره خواهد 

انداخت.2 
در اين مورد گفتن��ی آنكه اوالً ميانی برای اثبات ادعايش ك��ه روحانيون مخالف اين 
دو نهاد عرفی بودند بايد دليل اقامه كند و بدون دليل س��خنش ارزشی ندارد. ثانياً اگر 
بپذيريم كه علما با اين دو نهاد مخالفت كردند، گذش��ت زمان صحت ادعايشان را ثابت 
كرده است چون اين مدارس باعث تقويت پديده شومی چون فراماسونری و ورود انديشه 
علوم سياسی غربی به ايران شد و شاگردان اين مدارس بعدها از اعضای فراماسونری و از 

مؤسسين و كارگزاران ديكتاتوری پهلوی ها شدند. 

1. صحيفه امام، ج 6، ص265.
2. عباس ميانی، همان، ص49.

ميالنی می خواسته با مظلوم نمایی 
اواًل در بهایي بودن هویدا تردید 
ایجاد نماید و در مرحله بعد، 
اعتراضات متدینين و روحانيون به 
حضور بهائيت در ارکان حاکميت 
پهلوی را صرفًا امری سياسی- نه 

مقوله ای دینی- جلوه دهد! 
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محكوم کردن مبارزات روحانيت با فرقه انحرافی بهائيت 
ورود عباس ميانی به موض��وع بهايي بودن اجداد اميرعباس هوي��دا، نيز پس از يك 
تحريف معنوی و توسعه غير قابل پذيرش در معنای دين و دين داری، و ناميدن بهائيت 
به عنوان يك »كيش جدي��د«، با محكوم كردن روحانيت ش��يعه ب��ه گرفتن »موضع 

انعطاف ناپذير... عليه اين كيش جديد..«، چنين ادامه می يابد: 
موضع انعطاف ناپذير روحانيون ش��يعه عليه اين كيش جديد، تأكيد 
ايشان بر اين موضوع كه باب و مذهبش چيزی جز ابزار استعمار انگليس 
و توطئه های صهيونيستی نيستند، همه دست به دست هم داد و بهايي ها 

را به قوم سرگردان سياست معاصر ايران بدل كرد...1 
ميانی با ذكر اين عبارات، در آن واحد درصدد القای چن��د پيام متفاوت به مخاطب 
است. او ابتدا بهائيت را به عنوان يك »كيش جديد« معرفی می كند و از اين نظر، در پی 
كسب وجهه ای قدسی برای اين آئين خودساخته و منقطع از غيب است. در مرحله بعد 
او موضع روحانيون شيعه را به دليل مقاومت در مقابل انحرافات و تحريفات رهبر فرقه 
ضاله بهائيت، نوعی انعطاف ناپذيری می نامد و به توبه ه��ای چندباره باب و اقرار وی به 

كذب ادعاهای واهی اش،2 اشاره ای نمی كند! 
شايد ميانی را باور آن اس��ت كه همه مخاطبان زمان آگاه و اهل تحقيق كه كتابش را 
از نظر می گذرانند، چون او و هويدا و ديگرانی كه دل در گرو تش��كيات فرقه انحرافی 
و استعماری بهائيت دارند، و بافته های بی اس��اس او را بدون چون و چرا می پذيرند، آيا 
روحانيت شيعه- كه اصلی ترين وظيفه اش مرزبانی عالمانه از آموزه های دين مبين اسام 
اس��ت- حق ندارد در برابر هواخواهی و ادعاهای واهی يك روحانی نمای منحرف، كه با 
لباس و زبان دين به جنگ آئين الهی اسام آمده اس��ت و در لباس پيامبری دروغين و 
بعدتر در لباس منجی دروغين آخرالزمان، سعی در سرقت دين مردم مؤمن ايران دارد، به 
دفاع برخيزد؟! به راستی ميانی و ديگر مريدان فرقه استعماری بهائيت انعطاف پذيری را 
چه معنا می كنند؟! در بخش ديگری از بيان ميانی، تأكيد روحانيت شيعه بر استعماری 
و صهيونيستی بودن تشكيات بهائيت مورد انتقاد قرار گرفته، به عنوان يكی از عوامل 

تبديل بهائيان »به قوم سرگردان سياست معاصر ايران«، معرفی شده است. 
ناگفته پيداست كه بصيرت تاريخی روحانيت شيعه كه با انتقاد كينه ورزانه نويسنده 

1. همان، ص53.
2. برای اطاع از منبع و دليل اين اقرارهای چندين باره، رك: عبدالحس��ين نوايی، فتنه باب، اعتضادالس��لطنه 

عليقلی بن فتحعلی، تهران، بابك، 1362، ص130-132. 
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كتاب روبه رو شده است، نشان از عمق تشخيص ايشان در شناخت يك انحراف دينی و 
تشكيل يك آئين انحرافی دارد و ضمناً با گذر زمان و به مدد نشانه های روشن تاريخی، 
هم استعماری بودن بهائيت به آسانی قابل اثبات است و هم صهيونيستی بودن آن! چه 
اينكه امروزه بعد از گذشت شصت سال از تأس��يس رژيم غاصب صهيونيستی، ارتباط 
ارگانيك و پيوند محكم فرقه بهاييت با اين رژيم جعلی يهودی، بر همگان آش��كار شده 

است. 
مواهب مظلوم نمايی ميانی كه در ابتدای نوشتار تنها شامل حال هويدا بود، اين بار با 
توجه به انكارناپذيری بهايي بودن وی، تمام بهائيان را شامل می گردد و باز هم روحانيون 
شيعه، در نمايش نامه تاريخی ميانی، نقشی خشن و خون آشام و ظالمانه دارند! ميانی 
پس از طرح اتهاماتی از جنس موارد مذكور، به بيان ه��دف اصلی اش از طرح موضوع- 

البته در لفافه- وارد می شود كه: 
... ]در نتيجه فعاليت های متنوع روحانيون شيعه عليه بهائيت و باب[، 
بهايي بودن به برچسبی سياسی تبديل شد كه اثبات يا انكار آن هر دو 
سخت دشوار می نمود و به همين خاطر، گه گاه به عنوان حربه ای سياسی 

عليه اين يا آن شخصيت به كار می رفت.1 
همان طور كه مشاهده می شود، اشاره نويسنده به اعتراضات مختلفی است كه همزمان 

1. عباس ميانی، همان، ص53.

حبيب اهلل خان عين الملك به همراه اعضاي خانواده، اميرعباس و فريدون هويدا 
نيز در كنار عين الملك ديده مي شوند
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با حضور فراگير بهائيان در اركان قدرت رژيم شاه- كه 
بيشترين موارد آن هم به دوران صدارت هويدا مربوط 
اس��ت- در مجامع مذهبی و سياس��ی طرح می شد 
و با توجه ب��ه قبح ذات��ی بهايي بودن ك��ه در جامعه 
متدين ايرانی شموليت داش��ت، پيكان اين انتقادات 
به هويدا و ديگر بهائيان متوجه می شد. اين است كه 
ميانی می خواسته با مظلوم نمايی اوالً در بهايي بودن 
هويدا ترديد ايجاد نمايد و در مرحله بعد، اعتراضات 
متدينين و روحاني��ون به حضور بهائي��ت در اركان 
حاكميت پهلوی را صرفاً امری سياسی- نه مقوله ای 

دينی- جلوه دهد! 
راه ديگری ك��ه عباس ميانی در ب��ری جلوه دادن 

هويدا از بهايي گری طی می كند، تمس��ك به سكوت ايش��ان از تصريح به بهايي بودن، 
و تأكيد بر القيدی و بی دينی برادران هويداس��ت تا از اين منظ��ر بتواند از قبح پذيرش 
آئين خرافی و خودساخته بهائيت در مورد هويدا بكاهد و او را نه يك بهايي دوآتشه كه 

مسلمانی غير متشرع و القيد معرفی كند. 
او ابتدا در بيانی غي��ر قابل باور مدعی می ش��ود كه »در گفت وگ��وی خانوادگی ]در 
خانه عين الملك[، هرگز از بهائيت ذكری نمی شد«1 و در س��خنی غير قابل پذيرش تر 
از زبان فريدون هويدا نقل می كند كه »چهارده س��اله بودم كه برای نخس��تين بار واژه 
بهايي را ش��نيدم. معنای آن را از دوستی جويا ش��دم.«2 آيا به راستی می توان باور كرد 
كه خانواده ای اهل مطالعه كه در مورد هر موضوعی آزادانه س��خن می گويند و به بيان 
ميانی قيد و بند دينی هم ندارند، به چه دليل بايد از س��ابقه اعتقادی پدر و جدشان و 
پيشينه خانوادگی شان بی اطاع باشند؟! اين نش��ان می دهد كه پروژه تطهير تاريخی 
هويدا، در جنبه دينی او هم پيگيری می شود و به جای اعتراف و تصريح به بهايي گری- 
كه تشكياتی سری اس��ت و تظاهر به آن لزومی ندارد- از هويدا چهره ای بی تفاوت به 
مناسك دينی به نمايش می گذارد تا حساسيت كمتری برانگيزد و قضاوت تاريخ در مورد 

اعتقادات هويدا را مورد تأثير قرار دهد. 

1. همان، ص57.

2. همان، ص58.

راه دیگری که عباس ميالنی 
در بری جلوه دادن هویدا از 
بهایي گری طی می کند، تمسک 
به سکوت ایشان از تصریح 
به بهایي بودن، و تأکيد بر 
القيدی و بی دینی برادران 
هویداست تا از این منظر بتواند 
از قبح پذیرش آئين خرافی و 
خودساخته بهائيت در مورد 
هویدا بکاهد و او را نه یک 
بهایي دوآتشه که مسلمانی غير 

متشرع و القيد معرفی کند
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اين است كه به گفته ميانی »مناسك مذهبی نقشی در زندگی روزمره برادران هويدا 
نداشت. در واقع، يكی از نكات چشمگير خاطرات هويدا، و نيز خاطرات برادرش هويدا، 
اين واقعيت است كه در هيچ كدام، تظاهر به تدين محلی از اعراب ندارد.«1 بهائيان نيز 
چون صهيونيست ها با تعصبی فراگير به پيگيری منافع حزبی شان می پردازند و اصراری 
به شناخته شدن با عنوان واقعی شان ندارند. برگزيدن اسامی و عناوين مذهبی اسامی در 
يهوديان شناخته شده ای مانند حبيب اهلل ثابت2 و حبيب اهلل القانيان3 نمونه های روشنی از 
اين پروژه بهايي- صهيونيستی به دست می دهد. اين است كه ميانی سعی دارد با اثبات 

نوعی المذهبی روشنفكرانه برای هويدا، بهايي بودن او را منكر شود. 
از اتهام مخالفت با نوانديشی دينی، تا الهام گرفتن روحانيت از کسروی 

عباس ميانی در ادعای غير مس��تند و عجي��ب ديگری، بخش مهم��ی از روحانيون 
زمان پهلوی دوم را ملهم از كس��روی می داند و آنان را خواهان »قرائتی تازه از اسام« و 
مخالف با »سنت سينه زنی« و »كيش گريه پرستی«، می داند و معتقد است در روزهای 
بعد از شهريور 1320 و پس از تش��كيل حزب توده در ايران و رواج و تسلط انديشه های 
ماركسيستی در جامعه روشنفكری ايرانی، »بسياری از روحانيون نيز خواستار قرائتی 
تازه از اس��ام بودند. می گفتند جنبه های خردستيز و منس��وخ باورهای تشيع را بايد 
وانهاد. آنها كيش گريه پرستی و سنت سينه زنی و سودای معجزه را از جنبه های منسوخ 
اسام می دانستند. بسياری از اين انديش��ه ها تحت نفوذ و ملهم از آرای متفكر و مورخ 

عرفی مسلك مشهور، احمد كسروی بود.«4 
ميانی كه برای اثبات مدعای خود هيچ سندی ارايه نمی دهد، روشن نمی كند كه اين 
روحانيون در كدام يك از حوزه های علميه سكنی داش��ته و يا شاگرد كدام عالم دينی 

1. همان.
2. حبيب اهلل ثابت معروف به »حبيب ثابت پاسال« از سرمايه داران يهودی ايران بود كه به فرقه بهاييت پيوست 
و بهايي شد. او مؤسس و نيز چندين سال به عنوان رئيس تلويزيون ايران در عصر رژيم پهلوی مشغول فعاليت بود. 
برای مطالعه بيشتر پيرامون اين شخصيت، رك: دفتر پژوهش های مؤسسه كيهان )به كوشش(، معماران تباهی؛ 
سيمای كارگزاران كلوپ های »روتاری« در ايران، تهران، كيهان، 1376، ج3؛ دانشنامه جهان اسام، تهران، بنياد 
دايره المعارف اسامی، 1375، ج9، ذيل مدخل ثابت پاسال، نوشته حسن شمسينی غياثوند؛ جواد كامور بخشايش، 

»حبيب ثابت پاسال«، مطالعات تاريخی، 1388، ش24، ص109-139.
3. »حبيب اهلل القانيان« و برادرانش كه از يهوديان برجس��ته ايران و از اعضای س��ازمان فراماسونری بودند در 
پوشش ظاهری دينی و مسما به نام های اسامی يا ايرانی- مانند: عطاءاهلل، نجات اهلل، نوراهلل، حبيب اهلل، فريدون- به 
فعاليت گسترده در عرصه اقتصاد و سياست ايران می پرداختند. جمع آوری اعانه از يهوديان ايران به منظور كمك 
به تأسيس كشور صهيونيس��تی يكی از مهم ترين فعاليت های حبيب القانيان است. برای مطالعه بيشتر پيرامون 
فعاليت های ضد اسامی و ضد ايرانی وی، رك: فراماسونرها، روتارين ها و الينزهای ايران 1357-1333، با مقدمه 

سيد حميد روحانی، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1377، ص119. 
4. عباس ميانی، همان، ص98.
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شهير بوده اند- تا انتسابشان به حوزه و روحانيت 
ثابت ش��ود- و از همه مهم تر در ك��دام كتاب يا 
مقاله به بيان اين خواستار خويش پرداخته اند؟! 
اگر چنين جريان به اصط��اح نوگرايی در حوزه 
علمي��ه و در ميان بخ��ش مهم��ی از روحانيون 
رواج يافته ب��ود، چرا ميانی هيچ اس��می از اين 
انس��ان های به اصطاح مترقی نمی برد؟! شايد 
منظور ميانی افراد وهاب��ی زده ای مانند برقعی 
و حكمی زاده و خرقانی باشند، كه بايد گفت اوالً 
ايشان از نوادر حوزوی بوده اند كه هميشه از طرف 
قاطبه حوزويان طرد و طرح شده اند. برخورد علما 
و حوزويان با ايش��ان نيز درست مانند برخوردی 
است كه با مروجان تفكرات انحرافی و الحادی- 

مانند محمدعلی باب- در سال های پيشين وجود داشت. 
از اين گذشته، اساساً كسی كه معجزه را باور ندارد نمی تواند خود را مسلمان بنامد، چه 
رسد به اينكه روحانی اسام باشد. چه اينكه معجزه واسطه پذيرش نبوت و دليل صدق 
بر ادعای پيامبری است و از اين رو اگر كسی »س��ودای معجزه را از جنبه های منسوخ 
اس��ام« بداند، در حالی كه معجزه پيامبر خاتم)ص( قرآن است، چگونه می تواند راه به 
مسلمانی و پذيرش »ما جاء به النبی« ببرد؟! آيا هيچ عقلی حكم به روحانی بودن چنين 

كسی خواهد كرد؟! 
مخالفت با آموزه های عاشورايی مانند »سنت سينه زنی و گريه« در رثای ساالر شهيدان 
نيز، از طرف ميانی به عنوان يكی ديگر از مشخصه های فكری »روحانيون نوانديش ملهم 
از كسروی« است. نيك معلوم است كه اقامه عزا و سنت سينه زنی از نظر سابقه تاريخی 
و از حيث ريشه های عميق در فرهنگ دينی، چيزی نيست كه روحانيون فرضی مدنظر 
ميانی را يارای مخالفت با آن يا طلب منس��وخ كردن آن باش��د. نفوذ معنوی عزاداری 
اباعبداهلل)ع( و قدرت انقاب آفرينی ياد و ن��ام حضرتش، همواره در طول تاريخ موجب 
مخالفت با اين سيره حسنه بوده است. روشنفكران دينی مدنظر ميانی- كه صد البته 
هيچ س��نخيتی با تفكر حوزوی ندارند- با كينه ورزی خاصی به جنگ با اين سنت های 

دينی برخاسته اند. نمود اين دشمنی ها در ميان اهل سنت، وهابی گری بوده است. 

ميالنی شاید از نخستين کسانی 
باشد که با الصاص اندیشه های 
لتقاطی، انحرافی و الحادی  ا
کسروی و جریان تابع او به حوزه 
علمی و فکری شيعی، سعی در 
ارایه تصویری مغلوط از فضای 
حاکم بر این حوزه ها دارد و در 
پی آن است که یک انحراف 
سازمان یافته و یک جریان انحرافی 
را با لعاب تجددخواهی دینی و 
مبارزه با خرافات مذهبی و با شعار 
بازگشت به اصالت های دینی، به 
حوزه شيعه مرتبط و منتسب سازد
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نكته مهمی كه درباره كسروی قابل طرح است، 
اينكه اگر وی م��ورد پذيرش جامعه ش��يعی بود 
وقتی كه به دس��ت ياران ش��هيد نواب صفوی به 
هاكت رس��يد، به چ��ه دليل می بايس��ت تعداد 
پرش��ماری از علم��ای ش��يعه برای آزادس��ازی 
قاتلينش تاش كنند؟! معنای چنين تاش هايی 
برای آزادسازی قاتلين كسروی را بايد به معنای 
مرتد و واجب القتل بودن كسروی دانست!1 اين در 
حالی اس��ت كه در صورت صحت ادعای ميانی، 
می بايست تمام جامعه ش��يعی درخواست سريع 
مجازات قاتلش را مطرح می كردند. با مراجعه به 
شواهد تاريخی معلوم می شود نه تنها تاشی توسط جامعه حوزوی به منظور محكوميت 
قاتلين كسروی صورت نگرفته، بلكه اصًا انگيزه قتل او با خواست فقها و بزرگان حوزه 
نجف مانند عامه امينی و حاج آقا حسين قمی رقم خورده و در قالب مأموريت به نواب 
صفوی عينيت يافته است. اين است كه ش��هيد نواب صفوی به عنوان- برنامه ريز اصلی 
ترور انقابی كسروی- در حالی وارد ايران شد كه حكم قتل كسروی را از آنان گرفته بود.2 
با توجه به مطالب پيش گفته مشخص می ش��ود كه از طرفی در واقع مرگ كسروی را 
بايد به سنتی ترين جريان موجود در حوزه شيعی- يعنی مراجع و بزرگان نجف- منتسب 
دانست. و از ديگر سو، متجددترين جريان حوزوی شيعی- كه ظهور و بروزش را می توان 
در اشخاصی مانند امام خمينی)ره( جس��ت وجو كرد- با نگارش كتاب اثرگذاری مانند 
كشف اس��رار، در پی ارايه جوابی كوبنده به افكار التقاطی و الحادی نوچه های كسروی، 
ساحت حوزه علميه شيعی را از لوث شائبه شيعی بودن افكار امثال كسروی مبرا كردند. 
اين است كه كسروی نه در ميان طيف سنتی حوزه های علميه شيعه جايگاهی داشت 
و نه در ميان متجددينشان. عباس ميانی شايد از نخستين كسانی باشد كه با الصاص 
انديشه های التقاطی، انحرافی و الحادی كسروی و جريان تابع او به حوزه علمی و فكری 
شيعی، س��عی در ارايه تصويری مغلوط از فضای حاكم بر اين حوزه ها دارد و در پی آن 
است كه يك انحراف سازمان يافته و يك جريان انحرافی را با لعاب تجددخواهی دينی و 

1. روح اهلل بهرامی، اسنادی از مبارزات جمعيت فداييان اسام، تهران، جمهور، 1391، ص15.
2. همان، ص12.

ميالني اندیشه اصالحی امام 
خمينی را که تنها با منطقی کاماًل 
دینی قابل فهم و تحليل است، به 
نظام معنایی روشنفکرانه خویش 
می برد، غافل از اینکه امام نه در 
نزاع سنت و تجدد می گنجد و 
نه در قالب روشنفکری دینی 
ملهم از کسروی جایی دارد و نه 
در چهارچوب پوسيده تحجر و 
کهنه پرستی سنت زده- از جنس 
آنچه ميالنی می خواهد امام را به 

آن منتسب کند- جای می گيرد
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مبارزه با خرافات مذهبی و با شعار بازگشت به اصالت های دينی، به حوزه شيعه مرتبط و 
منتسب سازد. ادعايی كه خالی از مستندات و استدالل های قابل قبول است و حتماً برای 

طرفداران كسروی هم غير قابل پذيرش خواهد بود. 
روايت ميالنی و انتقام تاريخی روشنفكری ضد دينی از امام خمينی 

عباس ميانی وارد موضوع اقدامات فرهنگی- سياس��ی امام خمينی)ره( در دهه سی 
شمس��ی می ش��ود و با بيانی خالی از انصاف و ادب، امام را »روحانی نس��بتاً گمنامی« 
می شمارد كه تنها با »هدف دفاع از ارزش های سنتی«، »به رويارويی با اين قرائت جديد 
برخاست«؛ »اما در همان سال ها، روحانی نسبتاً گمنامی به رويارويی با اين قرائتی جديد 

برخاست. نامش روح اهلل خمينی و هدفش دفاع از ارزش های سنتی تشيع بود.«1 
آنگونه كه پيداس��ت، نويس��نده امام)ره( را از طرف��ی از بدنه روحاني��ت به اصطاح، 
اصاح طلب جدا می كند و از ديگرس��و او را مخالف تجدد و اصاح طلبی دينی می داند 
و فردی خش��ن معرفی می كند كه حكم به اعدام مخالفان دين و مبنای خود می داند. 

ميانی، نوشتن كتاب كشف اسرار را نمونه و نوعی سنت گرايی امام برمی شمرد. 
بديهی است كه مياني انديشه اصاحی امام خمينی را كه تنها با منطقی كامًا دينی 
قابل فهم و تحليل است، به نظام معنايی روشنفكرانه خويش می برد و در نزاع دامنه دار 
سنت و تجدد جايی برای آن می يابد و روشنفكران دينی را- كه شايد به تعريف او كسروی 
هم از همين قماش و بلكه رهبر معنوی آنان باش��د- طرفداران تجددطلبی و اصاحات 
دينی معرفی می كند و امام خمينی)ره( را طرفدار سنت گرايی دينی! و غافل از اينكه امام 
نه در نزاع سنت و تجدد می گنجد و نه در قالب روشنفكری دينی ملهم از كسروی، جايی 
دارد و نه در چهارچوب پوسيده تحجر و كهنه پرستی سنت زده- از جنس آنچه ميانی 

می خواهد امام را به آن منتسب كند- جای می گيرد. 
امام خمينی)ره( مجتهدی است زمان آگاه، كه متكی به منابع اصيل دينی- و نه بر پايه 
اجتهادات التقاطی از جنس روش��نفكران ضد دين مانند كسروی و روشنفكران دينی 
مانند شريعتی- بر پايه نظام معنايی و اس��لوب اجتهادی اصيل شيعی، در پی بازتوليد 
مفاهيم دينی است. و معلوم است كه راه او نه به بی راهه روشنفكرمآبی غربی و تجدد كج 
می شود و نه به كژراهه مقدس مآبی جامد و تحجر. اين رويه رقيب، كه جای روشنفكران 
دينی و اصاح گران ضد دين را عجيب تنگ می كند، موجب شده كه اين هر دو قماش، 
امام را با تفاسيری غير واقعی معرفی كنند و آنگاه به نقدهای كذايی در مورد انديشه ها و 

1. عباس ميانی، همان، ص98.
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عملكردهای امام فرضی مدنظر خويش بنشينند و از اين فرگرد، انتقام تاريخی خويش 
را از روحانيت اصيل و انقابی بگيرند! 

عباس ميانی، آنگاه بافاصله گريزی به ماجرای تشكيل دادگاه های انقاب می زند و با 
اشاره به صدور حكم اعدام هويدا و به ادعای او محاكمه هزاران نفر ديگر در اين دادگاه ها، 
و نيز با پرداخت گزينشی به بخشی از كتاب كشف اسرار، سعی در نمايش چهره ای خشن 

و غير واقعی از امام خمينی)ره( دارد:
در همان سال ها... روح اهلل خمينی... برای نخستين بار نطفه های نظريه 
واليت فقيه را صورت بندی كرد. نظرات روحانيون تجددخواه را خطرناك 
می دانس��ت و در س��ی و هفت س��ال پيش از آن هنگام كه دادگاه های 
انقاب، هويدا و هزاران نف��ر ديگر را به عنوان »مفس��د فی االرض« به 
محاكمه كشيدند، او از »دولت اسام« می خواست كه »با مقررات دينی 
و مذهبی هميشه همراه و اين نشريات را كه بر خاف قانون و دين است 
جلوگيری كند و اشخاصی كه اين ياوه س��رايی ها را می كنند در حضور 
هواخواهان دين اعدام كن��د و اين فتنه جويان را كه مفس��د فی االرض 
هستند از زمين براندازد تا فتنه انگيزان ديگر دامن به آتش فتنه گری و 
تفرق كلمه نزنند و دست خيانت به مقدسات دينی دراز نكنند والسام.1  
در خصوص سخنان نويسنده نكاتی قابل پيگيری پژوهشگران است. اوالً حضرت امام 
خمينی)ره( در ابتدای دهه سی شمسی به قول ميانی »يك روحانی نسبتاً گمنام« نبود 
بلكه به شهادت اس��ناد و با تكيه بر خاطرات بزرگان حوزه، او در آن زمان استادی طراز 
اول در فقه، اخاق، فلس��فه و عرفان بود. پس دفاع امام از ش��ريعت، با رويكردی فقهی 
و عالمانه بوده است و نه س��خن يك روحانی گمنام حوزوی. پس تطبيق عنوان فقهی 
»مفسد فی االرض« بر خاف تصور غلط آقای ميانی، نرخ شاه عباسی نيست كه بدون 

ضابطه مندی فقيهانه بر كسانی تطبيق شود.
از اين گذشته كدامين مذهب و آئين را سراغ داريم كه در دفاع از حدود اعتقادی اش 
آنچنان تسامح و تساهل به خرج دهد كه برخی از روشنفكران به اصطاح دينی را يارای 
آن باشد كه آموزه های بنيادين دينی- مانند اعجاز و عاش��ورا- را منسوخ بشمارند و يا 
موازی كهنه پرس��تی بی انگارند. ميانی كه خود تاش دارد از مظلوميت تاريخی فرقه 
استعماری بهائيت س��خن براند و به دفاع از پيروان آئينی خودساخته و زمينی پردازد، 

1. همان، ص98-99. 
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چگونه زير س��ؤال بردن ضروريات اس��ام را مس��اوی 
فتنه انگيزی و ياوه س��رايی نمی داند و برخ��ورد امام با 
اجتهادات روشنفكرانه و بی اساس و دفاع از مرزهای دين 

و شريعت را نوعی خشونت طلبی می داند. 

2. تردید در مشهورات زندگی خاندان هویدا 
نكته قابل تأمل كتاب ميانی ترديد در مورد مشهورات 
زندگی خاندان هويدا اس��ت؛ او در يكی ديگر از همين 
نكات خاف مش��هور، عزل عين الملك- پدر هويدا- از 
سمت وزير مختار ايران در عربستان به سال 1314ش- 

را كه به روايت بس��ياری از محققين و تاريخ نگاران مربوط به فعاليت های تبليغی او در 
جهت ترويج بهائيت بوده است را به موضوع ارتباط وی با سردار اسعد و ماقات از اسعد 
در زندان رضاخان��ی، برگردانده اند كه موجبات غضب ش��اهانه را فراه��م آورده و عزل 
عين الملك را به دنبال داشته است. نكته قابل تأمل اين كه تنها مستند اين ادعای نوپديد 
ميانی، گفت وگوی او با فريدون هويدا است و طبيعتاً مخاطب راهی برای صحت سنجی 
اين قبيل ادعاها ندارد. اين در حالی است كه اميرعباس هويدا در كتاب ياد ايام جوانی، 
با زبانی غير صريح به اين مطلب اشاره كرده است. و عباس ميانی همين بيان لفافه ای 
هويدا به عاوه »وفاداری راسخ پدرش نسبت به دوستان خود« را مبنای رسيدن به چنين 
تحليلی قرار داده است.1 به عقيده عباس ميانی، اينكه علت عزل عين الملك، اعتراض 
مقامات سعودی به تبليغات او به نفع بهائيت باشد، تأوياتی است كه منتقدين هويدا آن 
را ابداع كرده اند؛ »منتقدين هويدا بازنشستگی پدرش را به عواملی ديگر تأويل می كنند. 
می گويند عربستان سعودی به فعاليت های تبليغاتی عين الملك در دفاع از كيش بهائيت 

اعتراض كرد و عزلش نتيجه همين اعتراضات بود.«2
با مراجعه به اسناد تاريخی، پيوند عميق »عين الملك« با بهائيت، و اقدامات پرشمار او 
در جهت ترويج بهايي گری در لبنان، سوريه و عربستان، بديهی و غير قابل انكار می نمايد 

كه بازخوانی برخی از اين اسناد، خالی از لطف نيست. 
عين الملك در پی تقرب خاص پدرش به دستگاه رهبری بهائيان، امكان آن يافت كه 

1. همان، ص480. 
2. همان، ص62.

امام خمينی)ره( مجتهدی 
است زمان آگاه، که متکی به 
منابع اصيل دینی- و نه بر پایه 
اجتهادات التقاطی از جنس 
روشنفکران ضد دین مانند 
کسروی و روشنفکران دینی 
مانند شریعتی- بر پایه نظام 
معنایی و اسلوب اجتهادی 
اصيل شيعی و در پی بازتوليد 

مفاهيم دینی است
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در جوانی منشی و كاتب آثار و مباشر عبدالبهاء باش��د.1 به اين موضوع در زبان »فاضل 
مازندرانی« نيز به گونه ای ديگر اشاره رفته است: 

... ميرزا حبي��ب اهلل عين الملك كه به پرتو تأيي��د و تربيت آن حضرت 
]عبدالبهاء[ صاحب حسن خط و كمال شد و همی سعی كرده و كوشيد 
كه شبيه خط مبارك نوشت و در سنين اوليه، نزد آن حضرت كاتب آثار 

و مباشر خدمات گرديد.2 
تقرب پدر هويدا به رهبر بهائيان تا بدان پايه است كه عباس افندی، در نامه ای خطاب 
به عزيزاهلل خان ورقاء در تهران، از وی می خواهد كه برای عين الملك، كاری دست و پا 
كنند.3 اين اس��ت كه ظاهراً »عين الملك« به مدد همين سفارشات وارد وزارت خارجه 
می شود و مدت مديدی در كشورهای عربی )س��وريه، لبنان و عربستان( عهده دار مقام 
كنسولگری می شود. در كنار اين مسئله، تخصيص لقب عين الملك »بهاءالسلطان« نيز 

شاهد ديگری بر وابستگی او به بهائيت است.4 
موضوع »مأموريت يافتن عين الملك به منظور تبليغ بهائيت در كشورهای عربی« نيز، 
در برخی از مطبوعات قديمی، منعكس شده است.5 اين است كه برخی از مورخين پدر 
هويدا را- نه فقط مبلغ بهائيت كه- از س��ران بهائيت شمرده اند.6 تصريح به بهايي بودن 
عين الملك موضوعی است كه در كتاب جيمز بيل- مورخ و تحليل گر معاصر امريكايی- 

نيز منعكس است.7
گذشته از تصريحات مذكور، س��ند مهمی در پرونده اميرعباس هويدا وجود دارد كه 
در آن هم به بهايي بودن عين الملك و پس��رش تصريح ش��ده و هم به ارتباط پيوسته و 
ارگانيك بهائيان ايران با رژيم اسراييل. يعنی اين سند، نمودی از عمق نفوذ بهائيان در 
دربار پهلوی از سويی، و وابستگی جامعه بهائيان ايران به اسراييل است. در اين سند كه 

با عنوان »درباره فعاليت بهائيان شيراز« آغاز شده، آمده است: 
1. رك: منوچهر صادقی، »هويدا، بی نقاب، بی رتوش«، تاريخ معاصر ايران، س13، ش50، تابستان 1388؛ به نقل 
از بهرام افراسيابی، تاريخ جامع بهائيت، تهران، مهر خام، 1382، ص723-722؛ و عبدالحسين آيتی، كشف الحيل، 

تهران، ظهور، 1307، ص211. 
2. همان، به نقل از ميرزا اس��داهلل فاضل مازندرانی،  تاريخ ظهور الحق، تهران، آزردگان، بی تا، ج8، قسمت دوم، 

ص1138. 
3. منوچهر صادقی، همان؛ به نقل از عبدالبهاء، مكاتيب عبدالبهاء، كردستان، العلميه، 1330ق، ج2، ص263. 

4. منوچهر صادقی، همان، ص646. 
5. همان، به نقل از مجله چهره نما، ش29، رمضان 1350. 

6. مصطفی الموتی، بازيگران سياسی از مشروطيت تا سال 1357، لندن، بی نا، 1368، ص114. 
7. منوچهر صادقی، همان، ص647، به نقل از جيمز ای بيل JAMES A BILL، عقاب و ش��ير، ترجمه مهوش 

غامی، تهران، كوبه، 1371، ص269.
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... عباس اقدسی كه سخنران كميسيون ]نشر نفحات اهلل[ بود، اظهار 
داشت جناب آقای اسداهلل علم وزير دربار س��لطنتی به ما لطف زيادی 
نموده اند. مخصوصاً جناب آقای اميرعباس هويدا )بهايي و بهايي زاده(، 
انش��اءاهلل هر دو نفر كدخدای كوچك بهائيان می باش��ند، گزارشاتی از 
فعاليت های خود به بيت الع��دل اعظم الهی مرج��ع بهائيان می دهند. 
حضرت بهاءاهلل می فرمايد )عن قال اهلل عن تصرف فيها( دولت اسراييل 
در جنگ سال 46 و 47 قهرمان جهان شناخته شده، ما جامعه بهائيت 
فعاليت اين قوم عزيز يهود را ستايش می كنيم. ما خيلی خوشحاليم كه 
قانونی برای احبای ايران طرح می نمايند. پيش��رفت و ترقی ما بهائيان 
اين است كه در هر اداره ايران و تمام وزارت خانه ها يك جاسوس داريم 
و هفته ای يك بار كه طرح های تهيه ش��ده وس��يله دول��ت كه به عرض 
شاهنشاه آريامهر می رس��د، گزارش��اتی در زمينه طرح به محفل های 
روحانی بهايي می رس��د. مثًا در لجنه پيمان كار كادر بهائيان ايران هر 
روز گزارش خود را در زمينه ارتش ايران در اين كه چگونه اسلحه به ايران 
وارد می ش��ود چگونه چتربازان را آموزش می دهن��د به محفل روحانی 

بهائيان تسليم می نمايند.1
تصريح به بهايي بودن هوي��دا و پدرش و نيز بيان اينك��ه عين الملك از مبلغين بهايي 
است، در سند ديگری از ساواك، از زبان پروفسور حسابی بيان شده است. در سند شماره 

322/1669 به تاريخ 43/11/19 با موضوع »جلسه منزل دكتر حسابی«، آمده است:
... در اين جلس��ه دكتر محمود حس��ابی ضمن انتقاد از عباس هويدا 
)نخست وزير(، اظهار می داشت هويدا پسر عين الملك از مبلغين بهايي 
است و خود او نيز بهايي می باش��د و اضافه گرديد بدين ترتيب در وضع 
موجود اوضاع به نفع بهايي ها تغيير كرده است. دكتر حسابی ادامه داد 

در كابينه عباس هويدا مهندس روحانی نيز بهايي است.2 
اين س��خنان دكتر حس��ابی مرب��وط به پس از ت��رور منص��ور و روزهای نخس��تين 
نخست وزيری هويداست. سخنان دكتر حس��ابی از اين جهت اهميت ويژه دارد كه وی 
س��ال های نوجوانی و جوانی را به همراه خانواده در بيروت گذرانده و دانش��جوی كالج 

1. اميرعباس هويدا به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اس��ناد تاريخی وزارت اطاعات، 1382، ج1، 
ص401. 

2. همان، ص155. 
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امريكايی بيروت در دهه 1290ق )1300ش( بوده است. در اين زمان هويدا نيز به همراه 
خانواده در بيروت ساكن بود. از اين گذش��ته، دكتر حسابی با منصور )دوست، همكار و 
باجناق هويدا( نيز ارتباطاتی داشته، به دولت او كمك مشورتی می داده است كه از اين 
حيث اطاعات حسابی در مورد هويدا )وزير دارايی منصور( را می توان عميق و گسترده 

و قابل اعتنا تلقی كرد.1 
پس از ذكر قرائن مربوط به بهايي بودن هويدا و پ��درش، پيرامون توجيه غير عاقانه 
ميانی در مورد علت عزل عين الملك، سؤالی كه قابل طرح است اينكه اگر حقيقتاً فردی 
در قواره عين الملك- كه از كارمندان درجه دوم وزارت خارجه است- مبغوض شخصی 
مانند رضاخان قرار گيرد، آيا به عزل او از مقام وزير مختاری عربستان اكتفا می شود؟! به 
نظر می رسد نقد مشهوراتی از اين دست و يا ترديد در آنها، مسيری است كه ميانی در 

جهت تبرئه هويدا و خاندانش از بهايي بودن، پيموده است.

3. تبرئه عباس هویدا از اتهام قاچاق در دادگاه فرضيه سازی عباس ميالنی 
عباس ميانی با ورود به ماجرای قاچاق در سفارت ايران در فرانسه كه طی آن هويدا، 
منصور و برخی ديگر از ديپلمات ها نقش��ی روش��ن در قاچاق ارز و طا داشته و در اين 
رابطه دستگير شده اند، با بيانی بسيار هنرمندانه و ساختارمند، سعی كرده هويدا را از اين 
اتهام- البته اثبات شده تاريخی- تبرئه و تطهير كند. واكاوی مشی سيره نويسی ميانی 

1. رك: منوچهر صادقی، همان، ص655.
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در اي��ن موضوع خاص، می تواند س��رآغازی بر 
اطاع از يك سيره تاريخ نگاری روشنفكرانه و 
جهت دار تلقی گردد؛ سيره افرادی كه به طرز 
عجيبی با كتمان بخشی از حقايق و يا تحريف 
بخش های ديگر، در پی نگارش جهت دار تاريخ 
و به يك معنا در پی ايجاد تحريف و انحراف در 

آن هستند. 
ميان��ی در فص��ل »زائ��ر پاريس« ب��ه طور 
اشاره وار و در فصل »بازگش��ت به پاريس« به 
طور تفصيلی به موضوع قاچاق ارز و طا توسط 
هويدا و منصور و دستگيری ش��ان، وارد شده، 
با انبوهی از اتهام زنی های بی س��ند به اصحاب 
رس��انه، سياس��تمداران وقت، و تاريخ نگاران 
بی غ��رض، و با تمس��ك به احتم��االت فرضی 
باورناپذير-كه منشأيی غير از تخيات خودش 

ندارد- و از همه مهم تر با 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. 
نويسنده ابتدا تنها راه وصول به حقيقت در مورد پرونده قاچاق هويدا را اسناد وزارت 
خارجه فرانسه معرفی می كند و مدعی می شود كه »برای من از همان آغاز مسجل بود 
كه در اين كاف سردرگم، تنها با تكيه به آرشيو وزارت امور خارجه فرانسه می توان غث 
و سمين، و شايعه و واقعيت را از هم جدا كرد و چند و چون يكی از اتهامات دادگاه انقاب 
عليه هويدا را به محك سنجش گذاشت.«1 اسنادی كه البته باز به ادعای نويسنده »در 

پرونده ای جداگانه بايگانی است و برای مدت شصت سال بسته است.«2 
نويسنده پس از آنكه همه اس��ناد و شواهد تاريخی و گزارش��ات مطبوعاتی را ناديده 
می گيرد و پس از آنكه همه راه ها در كش��ف حقيقت در موضوع را منحصر به محتويات 
پرونده قاچ��اق ارز و مواد مخ��در در وزارت خارجه فرانس��ه می كند، مدعی می ش��ود 

1. عباس ميانی، همان، ص120.
2. همان.

ميالنی در فصل »زائر پاریس« به طور 
اشاره وار و در فصل »بازگشت به 
پاریس« به طور تفصيلی به موضوع 
قاچاق ارز و طال توسط هویدا و 
منصور و دستگيری شان، وارد شده، 
با انبوهی از اتهام زنی های بی سند به 
اصحاب رسانه، سياستمداران وقت، 
و تاریخ نگاران بی غرض، و با تمسک 
به احتماالت فرضی باورناپذیر-
که منشأیی غير از تخيالت خودش 
ندارد- و از همه مهم تر با اتکا به اسناد 
وزارت خارجه فرانسه که فقط وی 
موفق به مشاهده آنها شده و به قول 
خودش اجازه عکس برداری از آنها 
هم نداشته! سعی در تبرئه هویدا از 

این اتهام آشکار دارد
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اجازه ای خاص برای مطالعه اين اس��ناد يافته كه 
البته سندی در اين رابطه ارايه نمی دهد و از ارايه 
تصوير چنين اجازه ويژه ای پرهيز می كند! او آنگاه 
در مرحله بعدی، مدعی می ش��ود در اجازه نامه ای 
كه »بر حس��ب قانون ويژه آرشيو«، دريافت كرده 
بود، »تنها محدوديت و ش��رطی كه قيد شده بود، 
اين بود كه حق نخواهم داش��ت از هي��چ كدام از 
اين اس��ناد عكس برداری كن��م.«1 همان گونه كه 
مش��اهده می ش��ود او همه ابزار صحت سنجی را 
از محققين س��لب می كن��د و خوانن��ده را مرحله 
به مرحله در محدوديت قرار می ده��د تا آنجا كه 
راهی جز پذيرش روايت او از ماجرا باقی نماند. اين 
است كه نويسنده در گام بعدی با اعتماد به نفسی 
كامل مدعی می شود روايت خودش از ماجرا »يكسره مبتنی بر اسناد آرشيو وزارت امور 
خارجه فرانسه است.« و اينكه اين روايت »در بيش و كم تمامی زمينه های اصلی، حقيقت 
داستان با آنچه تاكنون در اين باب گفته و شنيده و پذيرفته شده، تفاوت اساسی دارد.«2 
ميانی با تمسك به همين تمهيدات سست، مدعی می ش��ود كه »در هيچ جای اين 
گزارش ]پليس فرانسه كه در پرونده وزارت خارجه بود[، ذكری مستقيم يا غير مستقيم 
از هويدا نيست.«3 بر اساس روايت ش��خصی و گزارش كامًا شخصی آقای ميانی، در 
مصادره به مطلوبی ديگر، از »قرائت كل پرونده« تصريح به بی گناهی هويدا نتيجه گرفته 

می شود: 
در واقع به گمان من، با قرائت كل پرونده، تنها می توان به دو استنتاج 
قطعی رس��يد: هويدا بی گناه بود، و ]زين العابدين[ راهنما دست كم به 
ادعای وزير امور خارجه ]فرانسه[ به خاطر فعاليت هايی كه به ظاهر به 

خاطر منافع شخصی انجام داده بود، عنصر نامطلوب شناخته شد.4
گذشته از رويه غير علمی ميانی در مستندسازی و اثبات بی گناهی هويدا، او خود در 

1. همان، ص121.
2. همان.

3. همان، ص126. 
4. همان، ص125-126

اگر نمی توان جز در محکمه ای 
عادالنه به اثبات بی گناهی یا 
گناه کاری افراد نشست، اساسًا 
ميالنی به چه دليل با تمسک به 
چنين گزارشات سستی که ریشه 
در شایعه یا اتهام دارند، خود را 
در جایگاه قاضی عادل فرض 
کرده و هویدا را بی گناه قطعی 
پنداشته است؟! اگر این اسناد 
]اسناد وزارت خارجه فرانسه[ 
اساسًا قابل اتکا نيستند، نفيًا و 
اثباتًا همين حکم در همه آنها 
جاری است و نمی توان به طور 

جهت دار از آنها استفاده کرد



24
9

94
يز 

 پاي
 4

ه 5
مار

 ش
هم

زد
 سي

ال
 س

وم
ه س

دور

ی 
ان

 مي
ای

عم
م

موارد متعدد هم به اش��تباهش در نحوه گزارش از پرونده وزارت خارجه فرانسه اذعان 
دارد و هم سنديت و قطعيت گزارش��ات مندرج در پرونده را زير سؤال برده است. ذكر 
نمونه هايی از اين موارد، مؤيد ادعای نگارنده خواهد ب��ود؛ عباس ميانی پس از آنكه با 
تكيه بر اسناد وزارت خارجه فرانسه در نوشتارش به موضوع دخالت زين العابدين راهنما- 
كسی كه هويدا را به پست جديد در فرانسه دعوت كرد- در موضوع قاچاق اشاره می كند، 
و بعد از آنكه توسط برخی از بس��تگان زين العابدين راهنما- مجيد و علی راهنما- مورد 
انتقاد و اعتراض جدی قرار می گيرد، به ناچار به اش��تباهاتش در گزارش اسناد، اعتراف 

می ورزد. او خود تصريح دارد كه: 
در متن انگليسی، متأس��فانه به جای نقل عين عبارت گزارش، يعنی 
ذكر اين كه »فرد باالتری در س��فارت« از اين فعاليت ها خبر داش��ت و 
سود جسته بود، نوشته بودم »وزير مختار، راهنما از اين فعاليت ها مطلع 
بود...«. از محتوای كام و ساخت عبارت من چنين برمی آمد كه در خود 
گزارش پليس هم از راهنما به عنوان اين »فرد باالتر« نام برده شده، كه 

چنين نيست.1 
نويسنده آنگاه كه با اين اشتباه فاحش در متن انگليسی كتابش مورد انتقاد قرار گرفته، 

با پذيرش اين اشتباه، به توجيه اقدام خود دست می يازد و چنين می گويد: 
از آنجا كه دولت فرانسه راهنما را »به خاطر فعاليت هايی كه به ظاهر 
به خاطر منافع شخصی انجام داده«، در عمل عنصر نامطلوب شناخته 
بود، من هم اين »فرد باالتر« را راهنما فرض ك��ردم. ايراد كارم در اين 
بود كه در متن انگليسی، اين فرضيه شخصی را به شكلی صورت بندی 
كردم كه خواننده قاعدتاً آن را بخشی از گزارش پليس می انگارد و چنين 

صورت بندی، كاری نادرست بود.2
اشتباه ديگری كه نويس��نده خود به آن اعتراف دارد، اضافه كردن واژه ای است كه در 

متن گزارش پليس و اصل سند نيامده است: 
در متن انگليسی كتاب حاضر... نوش��ته بودم كه ماشين سفارت »به 
كرات« برای انتقال ارز به كار گرفته شده و از فحوای عبارت من چنين 
برمی آمد كه واژه »به ك��رات« در اصل گزارش پلي��س آمده كه چنين 

1. همان، ص125.
2. همان.
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نيست.1
فارغ از اشتباهات سهوی يا عمدی نويس��نده در نقل محتوای اسناد، نكته قابل توجه 
در روايت ميانی از اسناد مذكور، اس��تفاده جهت دار از آنهاست؛ به گونه ای كه او وقتی 
می خواهد از اين اسناد در اثبات بی گناهی هويدا استفاده كند، نتيجه استنتاجات خود 

از اسناد را قطعی می شمارد و می گويد: 
در واقع به گمان من، با قرائت كل پرونده، تنها می توان به دو استنتاج 

قطعی رسيد: هويدا بی گناه بود، و....2 
اما آنگاه كه به موضوع مربوط به اتهامات زين العابدين راهنما- منعكس در اسناد- وارد 
می شود، در چرخشی تاكتيكی، محتوای گزارشات مندرج در پرونده قاچاق را ناشی از 

اتهامات مقامات فرانسوی، يا مشتی شايعه می داند كه اثبات كننده چيزی نيست: 
...از آنجا كه آن چه در پرونده ها در مورد رهنما، و ديگران، گفته شده 
صرفاً ي��ا اتهامات مقامات فرانس��وی يا ش��ايعه اند، و در دادگاهی مورد 
س��نجش و قضاوت قرار نگرفته اند، صرف ذكر اي��ن اتهامات در اينجا را 
نبايد نشان گناه كاری اين افراد دانست. گناه كاری يا بی گناهی تنها در 

دادگاهی عادالنه تعيين پذير است.3
سخن آنكه اگر نمی توان جز در محكمه ای عادالنه به اثبات بی گناهی يا گناه كاری افراد 
نشست، اساساً نويسنده به چه دليل با تمس��ك به چنين گزارشات سستی كه ريشه در 
شايعه يا اتهام دارند، خود را در جايگاه قاضی عادل فرض كرده و هويدا را بی گناه قطعی 
پنداشته است؟! ديگر آنكه اگر اين اسناد اساساً قابل اتكا نيستند، نفياً و اثباتاً همين حكم 

در همه آنها جاری است و نمی توان به طور جهت دار از آنها استفاده كرد. 
از اين گذشته، وقتی نويس��نده در نقل، مراعات امانت را نمی كند و روايتش از اسناد، 
حاوی اشتباهات فاحش و حذف و اضافه های فراوان است، چه جای اطمينان به سخن 
چنين محققی باقی می ماند، آن هم در صورتی كه امكان دسترسی به چنين اسنادی- و 
به تبع آن، امكان صحت س��نجی ادعاهای نويس��نده- وجود ندارد؟! مخصوصاً كه خود 
نويس��نده اعتراف دارد كه »لحن و صورت بندی«اش از گزارش اس��ناد وزارت خارجه 
فرانس��ه ناصحيح و غير مجاز بوده، »رواي��ت]ش از گزارش پليس فرانس��ه[، نادقيق و 
نادرست« بوده اس��ت. با اين همه، وقتی موجبات ترديد بيشتر پيرامون روايت ميانی 

1. همان، ص125.
2. همان.

3. همان، ص122.
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پيدا می شود كه بدانيم، خود او معترف است كه هنوز هم 
ايراداتی در روايتش هس��ت كه بر طرف نشده است؛ »...
ترديدی ندارم كه هنوز ه��م در بخش هايی از اين روايت 

ايراد وجود دارد.«1 
راه ديگری ك��ه ميان��ی در اثبات ع��دم دخالت هويدا 
در موضوع قاچ��اق می پيمايد، به انكار ش��واهد موجود و 
ايجاد ترديد در آنها ختم می شود. فرضيه ميانی با وسط 
كشيدن پای »هوش��نگ دولو« -يكی از مرتبطين دربار 
پهلوی و از سرمايه داران فاسد- به ماجرا شكل می گيرد. 

او سوابق سوء اين شخص را عامل خوبی می يابد كه به واس��طه آن بتواند فرضيه اش را 
تكميل كند.2 

در پرده ديگر نمايشنامه ميانی، نقش نخس��ت را مطبوعات ايرانی بازی می كنند كه 
به عقيده او »روزنامه ها و مجات ايران با ولعی تمام ماجرای پاريس را دنبال می كردند، 
بس��ا كه درباره آن اغراق هم می كردند.«3 »اغراق گويی«، »سياس��ی كاری«، »تخطئه 
]غير واقعی[ سياس��ت ها و تش��كياتی رقي��ب«، »دوری از اصول و قواعد مس��ئوليت 
روزنامه نگاری«، »عدم اجرای قوانين مربوط به تهمت و افتراء ]مطبوعاتی[ در ايران«، 
»عدم تمايز مرز كندوكاو روزنامه نگارانه و جنجال آفرينی و هوچی گری«، »فرصت طلبی 
برخی از روزنامه نگاران و اس��تفاده ابزاری از مطبوعات به منظ��ور باج گيری«، از ديگر 
عناوين و اتهاماتی اس��ت كه عباس ميانی تنها به بهانه نگارش اخبار مربوط به پرونده 

قاچاق هويدا، متوجه جامعه مطبوعاتی ايران در آن زمان كرده است.4 
نويسنده با طرح اين اتهامات- به قول خودش اثبات نشده- آن هم در حجمی وسيع، 
سعی دارد تمام اخبار و گزارش��ات منعكس در مطبوعات ايرانی را غير معتبر و ناشی از 
نوعی غرض ورزی سياس��ی يا »عدم توجه هويدا به باج خواهی روزنامه نگاران« معرفی 
كند. بديهی اس��ت با فرض صحت همه ادعاه��ای ميانی در م��ورد مطبوعات ايرانی، 
هويدا با حض��ور در مجامع مختلف روش��نفكری و با وجود برخورداری از رانت وس��يع 
قدرت و ثروت كه او را به اوج قدرت سياس��ی رسانده بودند، كس��ی نيست كه ناآشنا با 

1. همان، ص126. 
2. همان، ص126-127. 

3. همان، ص127. 
4. همان، ص128. 

وقتی موجبات تردید بيشتر 
پيرامون روایت ميالنی پيدا 
می شود که بدانيم، خود او 
معترف است که هنوز هم 
ایراداتی در روایتش هست 
که بر طرف نشده است: 
»...تردیدی ندارم که هنوز 
هم در بخش هایی از این 

روایت ایراد وجود دارد.«
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اين بازی مطبوعاتی باش��د و يا فردی دست بسته 
و مظلوم در اين عرصه ش��ناخته ش��ود؛ همانگونه 
كه خود نويس��نده نيز به اين موض��وع اذعان دارد 
كه »برخاف اكثر سياست مداران ايرانی آن زمان 
كه داغ و درفش و دينار را تنها راه اداره مطبوعات 
می دانستند، هويدا به مسئله از زاويه ای پيچيده تر و 
مدرن می نگريست. می دانست كه ارباب مطبوعات 

را چگونه می توان راضی نگاه داشت.«1 
با اين وج��ود حتی اگر نش��ر دخال��ت هويدا در 
موضوع قاچاق را ناش��ی از توطئ��ه ای مطبوعاتی 
فرض كنيم، كه عده ای با توسل به درفش و دينار 
مقدمات��ش را فراهم كرده بوده اند، ب��از هم هويدا 
به قول نويس��نده با نگاهی مدرن، دست باال را در 
موضوع مطبوعات داشته است. استفاده ابزاری هويدا از مطبوعات- با همين نگاه مدرن 
به اين مقوله- به حد افراط كشيده شده بود و او در اواخر صدارتش به اين نتيجه رسيده 
بود كه »برای حل هر مسئله، كافی است آن را در عرصه مطبوعات و افكار عمومی حل 
كرد«.2 او همچنين از طريق توسل به برخی دوستان مطبوعاتی اش- مانند ادوارد سابليه 
از خبرنگاران نشريه لوموند- »سياست های مورد نظر خود را تقويت می كرد و گاه جنگ 

و جدال های سياسی خويش را از همين راه پيش می برد.«3 
با توجه به اين بس��ط يد در حيطه قدرت سياس��ی و مطبوعاتی- به طور توأمان- آيا 
پذيرفتنی است كه هويدا نتواند از پس يك شايعه و اتهام بی اساس برآيد و پاسخی روشن 
برای تاريخ داشته باش��د؟! ناتوانی هويدا در محو نقش خود در ماجرای پاريس، نشان از 
واقعيتی روش��ن و انكارناپذير دارد كه ورود در حيطه ايج��اد ترديد در چنين واقعيتی، 

حيثيت سياسی و مطبوعاتی هر كسی را به مخاطره می اندازد.
پرده ديگر نمايش��نامه ميانی با هدف رفع اتهام قاچاق، طرح فرضيه ای اس��ت كه در 
آن جريانی داخلی را طراح يك توطئه پيچيده معرفی می كند كه خواسته از سرداری و 
همراهانش انتقام بگيرد و از قضای روزگار پ��ای هويدا و منصور را به اين ماجرا باز كرده 

1. همان، ص118. 
2. همان.
3. همان.

انتظار رأفت روشنفکرانه ميالنی 
مسير  از  اسالمی  دادگاه  از 
حماقت و استحمار می گذرد 
چرا که ميالنی خود پيش تر پاسخ 
اشکالش را داده و از هویدا مردی 
دودوزه باز به نمایش گذاشته که 
به اقتضای منافعش از هر ابزاری- 
حتی تمسک به دروغ در دفاع 
از جنایت های رژیم شاه- ابائی 
ندارد و حال انتظار او از دادگاه 
اسالمی- به عنوان اعتماد و 
فرصت دادن به موجودی مثل 

هویدا- چه جایگاهی دارد؟!
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است. اين است كه نويسنده در تحريفی روشن، اولين مقاله در اين موضوع را به روزنامه 
حزب مردم منتسب می كند و مدعی می شود »نخس��تين باری كه اسم هويدا به ماجرا 
كشيده شد، در مقاله ای در شماره 14بهمن 1325 روزنامه مردم ارگان حزب توده ايران 
بود.«1 او با بيان اين موضوع- البته نادرس��ت- بعداً چنين نتيجه می گيرد كه اين مقاله 
حاصل دشمنی حزب مردم با هويدا بوده، البته به نظر نويسنده »علت واقعی خصومت 
]روزنامه[ مردم با هويدا و منصور« نامعلوم اس��ت و نويس��نده با طرح اين مس��ئله، راه 
گمانه زنی و حدس را به موضوع باز می كن��د: »در اين زمينه چاره ای جز حدس و گمان 

نيست.«2
او آنگاه در فرضيه سازی تاريخی اش، »هويدا را به عنوان وجه المصالحه و قربانی يك نزاع 
سياسی« معرفی می كند كه در نتيجه دشمنی قوام و سپهبدی- شوهرخاله هويدا و يكی 
از وزرای كابينه هويدا- با حزب توده، به وقوع پيوسته است. او آنگاه با طرح يك سؤال، 
اينچنين به تأييد فرضيه سازی خود می پردازد: »آيا حمله به هويدا در واقع تاشی برای 
ضربه زدن به قوام و سپهبدی بود؟«3 او آنگاه پاسخ به اين سؤال و در واقع رد نظريه خود 
را منوط به تحقق محال می كند و می گويد؛ »تنها زمانی می توان جواب اين پرس��ش را 
به قطع دانست كه به آرشيوهای حزب توده و سازمان های جاسوسی شوروی دسترسی 
بتوانيم داش��ت.«4 همان طور كه مشاهده می شود، نويس��نده با آوردن چنين تعابيری 
عمًا امكان قضاوت در مورد نظريه خود را به امری تقريباً تحقق ناپذير منوط كرده است.
او برای ترديدناپذير بودن اين نظريه، انتش��ار خبر دخالت هويدا در موضوع قاچاق در 
ديگر نشريات ايرانی مانند مجله خواندنی ها را، بازتاب و بازنشر انتشار مقاله روزنامه مردم 

معرفی می كند: 
مقال��ه ]روزنامه[ م��ردم را مجل��ه خواندنی ها تجديد چ��اپ كرد. در 
سال های بعد، وقتی زمزمه مزمن »گذشته مرموز هويدا« بر سر زبان ها 
افتاد، معموالً ديگر كسی به سرچش��مه اصلی اما مشكوك مقاله، يعنی 
مردم، اشاره نمی كرد و مستند اغلب راويان بعدی داستان، همان مجله 
نسبتاً معتبرتر خواندنی ها بود. به ديگر سخن، به تدريج منشأ اصلی مقاله 

1. همان، ص131.
2. همان.
3. همان.

4. همان، ص132. 
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از خاطره ها محو شد.1 
قضاوت در مورد نظريه تاريخ س��ازانه عباس ميانی اما نه ني��از به حدس و گمان دارد 
و نه دسترسی به »آرش��يوهای حزب توده و سازمان های جاسوس��ی شوروی« را الزم 
می آورد، بلكه با اندك دقت و مطالعه، معلوم می ش��ود كه طرح او از بنيان، بر باد است. 
چه اينكه بر طبق اسناد موجود، همزمان با انتشار مقاله روزنامه مردم به تاريخ 14بهمن، 
روزنامه كيهان همان روز، به اين موضوع به طور مبس��وط پرداخته اس��ت.2 و بعدتر به 
تاريخ 19بهمن- همزمان با انتش��ار خبر در مجله خواندنی ها- كيهان در سرمقاله ای به 
قلم عبدالرحمن فرامرزی، با صراحت به توقيف هويدا اشاره كرد و آن را موجب خجالت 

و ننگ دانست.3
نكته ديگری كه فرضيه ميانی را زير س��ؤال می برد، انعكاس خبر مشاركت هويدا در 
نشريات فرانسوی اس��ت كه قطعاً اتهامات و احتماالتی كه نويسنده در مورد مطبوعات 
ايرانی مطرح كرده است، در مورد آنها قابل طرح نيست. به عنوان نمونه 22 سال پس از 
ماجرای پاريس، و به دنبال سفر هويدا به فرانسه و ديدارش با رئيس جمهور اين كشور، 

مجله كانارآن شنه نوشت: 
اميرعباس هويدا نخست وزير ايران كه با ژيسكاردستن ]رئيس جمهور 
فرانسه[ ديدار كرد، فرانسه را خيلی دوست دارد چون او در گذشته دبير 
دوم سفارت فرانسه در پاريس بود ولی افسوس كه در كار زشت قاچاق 

مواد مخدر شركت كرد و او را از فرانسه اخراج كردند.4
دليل ديگر بر رد مدعای تخيلی و فرضيه موهوم ميانی اينكه بر طبق اس��ناد موجود، 
هويدا از كسانی است كه ارتباط گرمی با روش��نفكران چپ داشته و به قول برخی- كه 
ميانی هم به آن اذعان دارد- يك روشنفكر چپ گرای غير قابل اصاح خوانده می شده 
است. از اين نظر به صرف اثبات رابطه هويدا با س��ران حزب توده، و بدون نياز به اثبات 
كمونيس��ت بودن او، نمی توان پذيرفت كه هويدا اين گونه مبغوض دوس��تان صميمی 
خود قرار گيرد و توطئه ای چنين پيچيده عليه  طراحی شود. ارتباط صميمانه هويدا با 
كمونيست های مشهور و نيز نشانه های روشنی از ارتباط ارگانيك او با احزاب چپ گرا در 

1. همان.
2. رك: كيهان، 14بهمن 1325؛ به نقل از نيمه پنهان؛ سيمای كارگزاران فرهنگ و سياست، ج14 )اميرعباس 

هويدا(، دفتر پژوهش های كيهان، ص36.
3. نيمه پنهان، همان؛ خسرو معتضد، هويدا، سياست مدار پيپ، عصا و گل اركيده، تهران، البرز، 1386.

4. خسرو معتضد، همان، ص333. 
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ايران، در منابع مختلفی طرح شده است؛ از جمله 
می توان به خاطرات نورالدين كيانوری-1 دبير كل 
حزب توده ايران- انور خامه ای2 و احسان طبری از 
اعضای مشهور اين حزب، اشاره كرد. از اين حيث 
حتی اگر چپ ها توطئه ای هم در س��ر داشته اند، 

قطعاً بايد هويدا از اين قاعده مستثنا می شد! 
آخرين مستمس��ك ميانی در اثبات بی گناهی 
هويدا، طرح توأم��ان »مظلوم نمايی« و »تحريف 
تاريخی« است. به گونه ای كه نويسنده با ادعايی 
غير واقعی، سكوت هويدا در نقل خاطرات مربوط 
به ماجرای پاريس و مس��كوت گذاش��تن آن در 

انتشار يادداش��ت های پاريس- به س��ال 1345- را نش��انه نجابت و دورانديشی هويدا 
می پندارد و معتقد است »]هويدا[ می خواست با سكوت خود، سدی در برابر آوار شايعات 

برآورد.«3 
نويسنده با مس��كوت گذاش��تن تكذيبيه غير قابل پذيرش هويدا، در تبرئه خودش، 
سانس��ور و س��كوت هويدا را دليلی بر اثبات بی گناهی او می گيرد و دادگاه انقاب را به 
واسطه گنجاندن اتهام قاچاق ارز و مواد مخدر، در كيفرخواست هويدا، به بدترين شكل 
ممكن تقبيح و تنقيص می كند. آيا به راس��تی اگر ميانی را بر كرسی قضاوت بنشانيم، 
می تواند از چنين اتهام روشنی چشم بپوش��د و آن را حتی در كيفرخواست هم نياورد؟ 
آيا اساساً سكوت و سانسور فردی مانند هويدا، می تواند دليل بر برائت او از انواع اتهامات 
باشد؟ معلوم نيس��ت نويس��نده در كدامين محكمه، چنين رويه غير عاقانه ای را برای 
اثبات بی گناهی افراد سراغ دارد كه آن را سنجه عدالت دادگاه انقاب معرفی می كند! 

4. کاربست یک تئوری ادیبانه در تاریخ نگاری 
يكی از مس��ائل مهمی كه در نقد كتاب معمای هويدا بايد مدنظر قرار گيرد، س��بك و 
روش نگارش كتاب و نوع نگاه نويسنده به مقوله های تاريخی است. بايد ديد آيا نويسنده 
اساس��اً در نگارش كتاب معمای هويدا، به دنبال نوعی تاريخ نگاری بوده است يا اثر او را 

1. نورالدين كيانوری، خاطرات نورالدين كيانوری، تهران، اطاعات، 1371، ص380.
2. انور خامه ای، پنجاه نفر و سه نفر، تهران، هفته، 1363، ص112. 

3. عباس ميانی، همان، ص134.

آیا از اینکه دادگاه اسالمی مقهور 
مکر این سياست مدار کهنه کار 
نشده و فرصت فریب کاری مجدد 
به او نداده که با چوب زدن به مرده- 
بخوانيد شاه و رژیم او- و با راهبرد 
فرار به جلو، هم خود را برهاند و 
هم معتمد حکومت اسالمی شود، 
باید هویدا را »قربانی نقض حقوق 
بشر اسالمی« دانست و محاکمه و 
مرگ او را »ترور انقالبی« ناميد، که 
معنای روشنش ظالم بودن حکومت 

اسالمی و مظلوميت هویدا باشد!؟
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بايد نمونه ای از يك گونه ادب��ی ناميد نه كتابی 
تاريخی. اين موضوع وقت��ی اهميت می يابد كه 
توجه داش��ته باشيم اين اثر توس��ط محققين و 
تاريخ پژوهان معاص��ر، فراوان در ن��گارش آثار 

تاريخی استفاده شده است. 
عباس ميان��ی در بيان علت اس��تفاده اش از 
معلومات پراكن��ده پيرامونی ش��خص موضوع 
زندگی نامه- ك��ه گاه بی اطاع خود ش��خصی 
كه موضوع آن زندگی نامه اس��ت، به كار بس��ته 
می شود- توجه زندگی نامه نگار به همه جوانب 
زندگی فرد را امری ضروری می داند كه در تحقق 
آن، می توان به پس زمينه شخصيت افراد دست 

يافت: 
تدوين يك زندگی نامه به تاش در جهت يافتن طرح و گرته ای می ماند 
كه اغلب، بی اطاع خود شخصی كه موضوع آن زندگی نامه است، در پس 
هستی اش رخ می نمايد. پيش شرط اين گونه روايت، پذيرفتن اين فرضيه 
است كه هر رخداد زندگی، هر چقدر هم كه بی ارزش بنمايد، از اهميت 

و معنايی برخوردار است.
وی در توضيح تئوری مطلوب خود در زندگی نامه نويسی، تلويحاً كتابش را نمونه ای از 

»زندگی نامه نويسی به سان يك نوع ادبی« برمی شمارد و اظهار می كند: 
در واقع يكی از مخاطرات زندگی نامه نويس��ی، به سان يك نوع ادبی، 
دقيقاً در همين نكته نهفته است. همين جاست كه به اين وسوسه دچار 
می توان شد كه هيچ رخداد و هيچ گفتاری را گذرا و تصادفی ندانيم. همه 

چيز را معنادار بيانگاريم.1 
نويس��نده خود بهتر می داند ك��ه پذيرش چنين روي��ه ای می تواند ب��ه دخالت دادن 
برداشت های شخصی و موهومات ذهنی نويس��نده در زندگی نامه نويسی بيانجامد و از 
ديگرسو، به واسطه فاصله گرفتن از مستندنگاری به اعتراض و طعنه محققين واقع نگر 
منجر شود. اين است كه او در بخش ديگری از سخنانش، از قول نيچه، زندگی نامه نويسی 

1. همان، ص66. 

ميالنی با همه ادعای سعی اش 
و  جهت دار  غير  بی طرف،  در 
بی غرض نویسی، نتوانسته است 
خاص  خشونت  این  دامن  از 
»زندگی نامه نویس ها« فرار کند و 
این خشونت و قساوت او را وادار 
کرده که مظلومان انقالبی و شهدای 
نهضت اسالمی را نه بشر بداند و نه 
واجد حقوق خاص و از دیگرسو، 
ناقض 13ساله حقوق مردم ایران 
و مدافع جنایت های رژیم شاه در 
صحنه بين المللی را مظلوم و »قربانی 

نقض حقوق بشر اسالمی« بنامد! 
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را نوعی »بيماری نظری« می خواند و »تأويل ه��ا و تقليل ها«يی كه در اين روش اتفاق 
می افتد را امری اجتناب ناپذير می داند كه در نهايت »دن كيشوت وار جلوه می كند«. وی 
با اين بيان به طور ضمنی، به برخی از اشكاالت اين نوع ادبی اشاره می كند و بر اين باور 
است كه گرچه زندگی نامه نويسی- به س��ان يك نوع ادبی- در نهايت به اسطوره سرايی 
منجر می شود و »دن كيش��وت وار جلوه می كند«، ولی »برای درك دست كم بخشی از 
پيچيدگی های آن عرصه يكسره بيگانه ای كه »انسان ديگر« است«، گريزی از گرايش 

به اين روش نيست. 
بازخوانی عين تعابير او در اين موضوع، حتماً خالی از لطف نيست: 

در حقيقت زندگی نامه نويسی بخشی از همان مقوله ای است كه نيچه 
آن را »بيماری نظری« می نامد؛ يعنی تاش ناكام انسان ها برای تقليل 
جريان سيال و به غايت پيچيده هس��تی انسان به الگوها و ساخت هايی 
كه مأنوس ذهن ما هس��تند. گرچه اين تاش ها دن  كيش��وت وار جلوه 
می كنند، اما برای درك دست كم بخش��ی از پيچيدگی های آن عرصه 
يكسره بيگانه ای كه »انسان ديگر« است، چاره ای جز همين تأويل ها و 

تقليل ها نداريم.1 
ميانی به مدد اين تئ��وری اديبانه و با تمس��ك به برخی عائق ادب��ی هويدا به طرز 
رازگونه ای از او شخصيتی پارادوكسيكال معرفی می كند و در پی القای آن است كه »در 
مورد هويدا نيز انگار هم در دوران جوانی، هم در بقيه دوران حيات يكسره سياسی او، با 

دو شخصيت سخت متفاوت روبه رو هستيم...«2 
نويس��نده پس از بيان نوع نگاهش به مقوله زندگی نامه نويس��ی، به كاربست اين نگاه 
در نگارش زندگی نامه هويدا می پردازد. او در ضمن نقل و قول مهمی از هويدا، به جای 
ريشه يابی اين نوع اظهارنظرها، با تحليلی اديبانه، تناقض موجود در سخنان هويدا را به 

شخصيت متناقض نمای او برمی گرداند. به گفته نويسنده، هويدا كسی بود كه: 
با تشكيل دادگاهی برای رسيدگی به جرايم شاه مخالفت می كرد چون 
می گفت: »مس��تتر در چنين دادگاهی، فرضيه امكان بی گناهی ش��اه 
اس��ت.« ]و هم او[ بود كه می گفت: »برای تثبيت نظام جمهوری، قتل 

شاه ضروری است.3

1. همان. 
2. همان، ص68. 

3. همان.
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پيش از ورود به محتوای كام منقول از هويدا و بيان نكات فراوان قابل ذكر در اين مورد، 
منبع نقل و قول و صحت انتساب چنين جماتی به هويدا سخت مورد ترديد است؛ چه 
اينكه همراهی و وفاداری وی به پهلوی ديكتاتور و شكاك امری غير قابل انكار است و اگر 
نه چنين بود، وی نمی توانست 13 سال بر كرسی صدارت ايران تكيه زند و از اين روی 
نمی توان باور كرد كه هويدا چنين س��خنانی را- در خلوت و جلوت- در دوران صدارت 
بر زبان آورده باشد. اگر وی بعد از دستگيری و زندان ساختگی و عزل از مناسب دولتی 
نيز چنين اظهار نظری كرده باش��د، نمی توان آن را به عنوان س��خنی صادقانه از هويدا 
پذيرفت و آن را در تحليل های تاريخی وارد كرد؛ چرا كه هويدا در چنين فضايی مانند 
هر ورشكسته سياسی ديگر در پی بقای حيات سياس��ی يا تسويه حساب با رژيمی كه 
همه مناصب را از او گرفته است ممكن است هر حرفی بر زبان آورد يا به هر مستمسكی 
دست يازد. مشابه چنين رويه ای را در سخنان بنی صدر به روشنی می بينيم. ورود در صف 
انقابيون و فرار از محاكمه نيز انگيزه احتمالی ديگری است كه می تواند منشأيی برای 
چنين اظهار نظری تلقی شود. هر چه هست اوالً انتس��اب اين سخنان به هويدا سخت 
مورد ترديد اس��ت و نياز به اثبات دارد، ثانياً زمان چنين اظهار نظری مشخص نيست تا 
بتوان قرائن كامی و فضای بيانی را برای فهم بهتر س��خن مورد تدقيق قرار داد. ثالثاً با 
توجه به قرائن موجود و استدالل ها و احتماالت فوق الذكر اين سخن- حتی در صورت 

صحت انتساب به هويدا- قابل استناد در يك تحليل تاريخی نيست. 
از اين گذش��ته، در صورتی كه عنصر »متناقض نمايی مدنظر ميانی« را در شخصيت 
هويدا اثبات و يافت نكنيم، معنای اين س��خنان از نگاه تاريخی، درس آموز و آميخته با 
لوزم سياسی و تاريخی فراوان است؛ اگر انتساب اين سخنان به هويدا درست باشد، طبق 
مبنای فكری هويدا، از طرفی تشكيل دادگاه محاكمه هويدا- كه ميانی در موارد متعدد، 
روش محاكمه در آن را غير عادالنه و غير حقوق بشری می شمارد- هم بايد امری لغو و 
غير مجاز باشد چرا كه »مستتر در چنين دادگاهی، فرضيه امكان بی گناهی هويدا« بوده 
است و از ديگر سو، به همين مناط می توان بدون محاكمه هم حكم به ضرورت قتل شاه- 
و ايادی او از جمله هويدا- داد؛ حتی اگر كش��تن اين افراد با هدفی مانند »تثبيت نظام 
جمهوری« باشد! پس نويسنده با آنكه خواسته هويدا را- به خاطر سخنان خشونت آميز 
و بی مبنايش- از محكمه تاريخ نجات دهد، اما به توالی فاس��دهای متعدد اين جمات، 
بی توجه بوده و فراموش كرده كه سخنان اينچنينی، اساساً با تمسك به يك تئوری ادبی 

و ارايه تصويری متناقض نما از هويدا، قابل روتوش و توجيه پذير نيست. 
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ضمن آنكه اين س��خنان معلوم می كند هوي��دا به عنوان مدافع حقوق بش��ر ايران در 
خلوت! و مدافع پرونده حقوق بشر رژيم شاه در جلوت، در صورت بسط يد، تا چه اندازه 
می توانسته بی مبنا و غير حقوق بشری- آن هم با رئيس سابقش- رفتار كند! شايد برخی 
را باور بر آن باش��د كه هويدا برای فرار از مهلكه به واگويه چني��ن جماتی روی آورده 
است اما اين تحليل با ديگر سخنان نويسنده سازگار نيست، آنجا كه به ماجرای مصاحبه 
جنجالی اُكرانت با هويدا اشاره می كند كه چندين بار كوش��يده بود هويدا را به انتقاد از 

شاه وادارد. 
نويسنده می گويد هويدا، به رقم اينكه می دانست انتقاد از شاه، حكام جديد را سخت 
خوش خواهد آمد، هرگز تمكين نكرد.1 با وجود اين دادگاه عدل اسامی-كه اين همه 
مورد هجمه روشنفكران غرب گرا و طرفدار شاه است- نسبت به هويدا خيلی سعه صدر 
نشان داده كه هم به محاكمه رسمی هويدا پرداخته است، و هم اين محاكمه را به قصد 
اجرای عدالت و اقامه حقوق مردم مظلوم و نه صرفاً برای هدف مضحكی مانند »تثبيت 
نظام جمهوری« انجام داده است. از همه اين مطالب كه بگذريم، دو جمله مذكور كه از 
هويدا نقل شده، در يك نگاه اصًا با هم تعارض نداش��ته، واگويه يك سخن واحد است 
و آن اينكه در جمله نخست، هويدا شاه را كسی می داند كه از نظر او هيچ گونه احتمالی 
برای فرار از اتهاماتش نبايد در نظر گرفت و او حتماً و قطعاً محكوم است و نه يك متهم 
البه شرط كه احتمال تبرئه اش وجود دارد، و در جمله ديگر اين سخن را با زبان تصريح 

و تجری، بازگو كرده، حكم شاه را از قتل كمتر نمی داند. 
شايد از منظر ميانی، جمله دوم به منزله حمايت هويدا از نظام و خيانت به شاه است 
اما با دقت به كنه كام، متوجه می شويم وی در جمله نخست هم در واقع با مخالفتش با 
تشكيل دادگاه برای شاه، چنين رويه ای را پيموده و جهت هر دو جمله هويدا يك چيز 
است. با وجود اين مشخص می شود نويسنده نقطه تناقض و تعارض جمات هويدا را- كه 

به عقيده وی نمودی از شخصيت دوگانه اوست- مشخص نكرده است.

5. اخالق، سياست و شخصيت دوگانه هویدا به روایت ميالنی 
هويدا و دفاع از پرونده حقوق بشری پهلوی

دفاع عجيب هويدا از اعمال قرون وسطائی رژيم شاه، آن هم در مواجهه با رسانه های 
غربی و مدافعان حقوق بشر بين المللی چنان پررنگ است كه عباس ميانی را يارای انكار 

1. همان، ص43.
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آن نيست، اما پس از تأييد اين دفاع ناجوانمردانه، سعی در توجيه آن می كند؛ »]هويدا[ 
در بس��ياری از موارد ناچار بود از پرونده رژيم در زمينه حقوق بشر دفاع كند. گرچه كار 
چندان دل پذيری نبود، اما او در اين عرصه، تزئين ويترين رژيم بود.«1 ميانی آنگاه در 
بيانی واضح تر به تشريح نحوه دفاع هويدا از »پرونده حقوق بشری رژيم شاه« می پردازد 

و آن را وظيفه ای می شمارد كه هويدا »با ولعی تمام« به انجام آن اهتمام داشته است: 
وظيفه اش را با ولعی تمام انجام می داد. پرسش های مربوط به آزادی 
بيان و خفقان در ايران را اغلب به مدد احكام��ی كلی و توخالی در باب 
فقدان دموكراسی واقعی در غرب پاسخ می گفت. بارها اين قول سخت 
قالبی ش��اه را تكرار می كرد كه نظام سياس��ی ايران از سرش��تی ويژه 
برخوردار است. ش��اه بارها گفته بود كه معيارهای متعارف حقوق بشر 
در برابر س��نت ديرين عش��ق و وفاداری مردم ايران به مقام س��لطنت 
رنگ می بازد. هويدا هم، به تأسی از شاه، اغلب به رغم آن چه در خلوت 
می گفت و می دانس��ت، در جلوت فقدان حقوق بش��ر در ايران را انكار 

می كرد.2 
همان طور كه مشاهده می ش��ود، هويدا دفاع از جنايت های رژيم شاه را به عنوان يك 
تكليف و وظيفه، با ولعی تمام انجام م��ی داده، و در اين كار ب��ه فرافكنی های مختلفی 
می پرداخته كه در آنها از »احكامی كلی و توخالی« مدد می جسته است! فرافكنی هايی 
كه گاه با نقد وضعيت دموكراسی در غرب همراه بوده و گاه واگويه كليشه ای و بی منشأيی 
از شاه مملكت بوده، و گاهی ديگر با نوعی نفاق سياس��ی همراه بوده كه در راستای آن 
هويدا دانسته های واقعی خود را پنهان می داشته و موضعی بر خاف واقع اتخاذ می كرده 

و به عبارت ديگر به دروغ متمسك می شده است. 
آنچه در بازخوانی اين بخش از كتاب اهميت دارد، پرهيز روشنفكرانه ميانی از دفاع 
صريح از عملكرد هويداست و در عوض او س��عی كرده كه هويدا را در شرايط اضطرار و 
قرار گرفتن در كار انجام ش��ده قرار دهد و از او شخصيتی دلسوز نمايش دهد كه گاهی 
در خلوت ها بر خاف موضع آشكارش، به اعتراض و انتقاد از رژيم شاه- كه خود شخص 

دومش بوده- می پرداخته است! 
ادعايی كه با اثبات آن هويدا به جای قرار گرفتن در موضع اتهام، پاس��خ گويی و حتی 

1. همان، ص41.
2. همان، ص41-42.
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محاكم��ه در م��ورد جنايت هايش، ب��ه جايگاه 
ي��ك اصاح گ��ر دلس��وز اجتماعی و سياس��ی 
ارتقا می يابد، رويه ای كه ش��خص هويدا نيز در 
نشست های مطبوعاتی قبل از محاكمه و نيز در 
هنگام حضور در دادگاه به آن تمسك می ورزد و 
مدام سعی می كند شخص شاه را تنها عامل وقوع 
جنايت های مختلف معرفی كند و خود را اساساً 

از هر نوع اتهامی مبرا شمارد. 
در روايت هنرمندانه ميانی، صدارت 13ساله 

هويدا و حضور او به عنوان دومين مرد مقتدر ايران- بعد از شاه- به آسانی ناديده گرفته 
می شود و با رويه ای هنرمندانه تر »رژيم شاه« امری انتزاعی و به عنوان مقوله ای غير از 
شخص هويدا- يعنی اصلی ترين كارگزار آن بعد از شاه- معرفی می شود! و انگار كه هويدا 
نه نخست وزير شاه بوده و نه جزئی از رژيم او! اگر به اين رويه روی آوريم، البته هم هويدا را 
نه تنها نبايد محاكمه كرد كه بايد از او تقدير هم به عمل آورد و آنگاه است كه هر صاحب 
عقل پرسش گری از خويش می پرسد آيا با پذيرش اين قانون مضحك- كه در آن شخصی 
چون هويدا با سوابق س��وء انكارناپذيرش كه در بدترين آنها وی به دفاع از جنايت های 
رژيم ش��اه پرداخته اس��ت، تبرئه می گردد- اصًا چه جای محاكمه و چه جای جرم و 
مجرم شناسی باقی می ماند؟! آيا به اين مناط می توان هيچ بنی بشری را مجرم دانست؟ 
بی مبنا بودن نگاه ميانی- كه در راستای ادعای هويدا در دادگاه مبنی بر مجرم نبودن 
و مقصر دانستن شاه است- وقتی روشن می شود كه او محاكمه هويدا توسط دادگاه عدل 
اسامی را به عنوان نقض حقوق بشر می داند و هويدا را »قربانی نقض حقوق بشر نظام 
اسامی«1 می ش��مارد. او به صرف اينكه هويدا راغب بوده »موارد نقض حقوق بشر ]در 
رژيم پهلوی[ را برشمرد و ابعاد استبداد شاه مخلوع را بازگو كند« و يا »سودای حمله به 
فساد رژيم سابق«2 را در سر داشته است، از پيش خود هويدا را تبرئه كرده و به اصطاح از 
پرونده حقوق بشری او دفاع كرده است؛ دفاعی مانند دفاع هويدا از پرونده حقوق بشری 

شاه، با همان اسلوب ها و ابزارها! 
انتظار رأفت روش��نفكرانه ميانی از دادگاه اس��امی از مس��ير حماقت و اس��تحمار 

1. همان، ص42.
2. همان.

انحراف دینی و اخالقی هویدا به 
نادیده گرفتن فروعات فقهی و 
ارتکاب فسق و فجور، محدود 
نبود، بلکه در حيطه عقاید نيز 
نمودی جدی داشت. تا آن پایه که 
هویدا با هضم شدن در افکار ضد 
دینی »ولتر« و »نيچه«، مانند آنها به 
دین به عنوان یک لکه ننگ نگاه 
می کرد که باید از ميان برداشته شود
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می گذرد چرا ك��ه ميانی خود پيش تر 
پاسخ اشكالش را داده و از هويدا مردی 
دودوزه باز ب��ه نمايش گذاش��ته كه به 
اقتضای منافعش از ه��ر ابزاری- حتی 
تمسك به دروغ در دفاع از جنايت های 
رژيم ش��اه- ابائی ندارد و حال انتظار او 
از دادگاه اس��امی- به عنوان اعتماد و 
فرصت دادن به موجودی مثل هويدا- 
چه جايگاهی دارد؟! آيا از اينكه دادگاه 
اس��امی مقهور مكر اين سياست مدار 
كهنه كار نش��ده و فرصت فريب كاری 
مجدد به او نداده كه ب��ا چوب زدن به 
م��رده- بخوانيد ش��اه و رژي��م او- و با 
راهبرد فرار به جل��و، هم خود را برهاند 
و هم معتمد حكومت اس��امی ش��ود، 
بايد هويدا را »قربانی نقض حقوق بشر 
اسامی« دانست و محاكمه و مرگ او 
را »ترور انقابی«1 ناميد، كه معنای روشنش ظالم بودن حكومت اسامی و مظلوميت 

هويدا باشد!؟ 
ميانی خود نقد روش زندگی نامه نويسی به سبك خويش را- وقتی كه زبان به انتقاد 
از اكرانت می پ��ردازد- به بهترين وجه ممك��ن بيان كرده اس��ت؛ او می گويد: »اندكی 
قساوت و ته رنگی از خش��ونت، هر دو جزئی جداناپذير از جوهر كار يك خبرنگار )و يك 

زندگی نامه نويس(اند«. 
اين اس��ت ك��ه ميانی ب��ا هم��ه ادع��ای س��عی اش در بی ط��رف، غير جه��ت دار و 
بی غرض نويسی، نتوانسته اس��ت از دامن اين خش��ونت خاص »زندگی نامه نويس ها« 
فرار كند و اين خشونت و قساوت او را وادار كرده كه مظلومان انقابی و شهدای نهضت 
اسامی را نه بشر بداند و نه واجد حقوق خاص و از ديگرسو، ناقض 13ساله حقوق مردم 
ايران و مدافع جنايت های رژيم شاه در صحنه بين المللی را مظلوم و »قربانی نقض حقوق 

1. همان. 

به روایت عباس ميالنی، موضوع تشکيل 
دولت یهودی )صهيونيستی( در سرزمين 
فلسطين، یکی از بحث های رایج جمع 
دوستانه هویدا بود که در آن، »هویدا از 
جمله اقليت کوچکی بود که از ایجاد چنين 
دولتی طرفداری می کرد. می گفت این تنها 
پادزهر سامی ستيزی تاریخی است.« ميالنی 
از گرایش عميق هویدا به دولت اشغال گر 
اسرایيل پرده برمی دارد و از ریشه یابی چنين 
گرایشی طفره می رود. او پيش تر سعی کرده 
بود، هویدا را از اتهام بهایي بودن و بهائيت 
را از اتهام سياسی بودن و صهيونيستی بودن 
تبرئه کند، نمی تواند به توجيه قابل پذیرشی 
در مورد عادی بودن این گرایش هویدا، به 
دست دهد. از این رو، وی دفاع شدید هویدا 
از شکل گيری دولتی یهودی در فلسطين را 
موضوعی برخاسته از مباحثات روشنفکرانه 

تلقی می کند و می گذرد
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بشر اسامی« بنامد! 
فساد و فريب، فصل انفصال ناپذير در زندگی هويدا 

گرايش و عاقه عجيب هويدا به مش��روبات الكلی، نمود شخصيتی القيد از اوست كه 
در موارد مختلفی از كتاب معمای هويدا به آن اشاره رفته است؛ هم پياله بودن او با صادق 
چوبك- نويس��نده ضد دين و دوست صميمی هدايت- و گرايش��ش به انواع مشروبات 
الكلی، چيزی است كه به قول ميانی تا آخر عمر با هويدا همراه بود. »هويدا همه عمر به 
صرف مشروبات الكلی عاقه داشت.«1 و »سنت مشروب خوری با چوبك تا پايان دوران 

صدارت هويدا، ادامه داشت.«2
آنچه نبايد مغفول افتد اينكه انحراف دينی و اخاقی هويدا به ناديده گرفتن فروعات 
فقهی و ارتكاب فسق و فجور، محدود نبود، بلكه در حيطه عقايد نيز نمودی جدی داشت. 
تا آن پايه كه هويدا با هضم شدن در افكار ضد دينی »ولتر« و »نيچه«، مانند آنها به دين 
به عنوان يك لكه ننگ نگاه می كرد كه بايد از ميان برداشته شود. و همين اظهارنظرهای 
هويدا در جمع دوستان گرمابه و گلستانش موجب شده بود كه برخی از آنها مانند چوبك، 
هويدا را »خداناشناس��ی قطعی« بشمارند.3 موضوع دش��منی با دين و مذهب ستيزی 
هويدا، پيرايه ای نيست كه- به قول كليش��ه ای ميانی در جای جای كتاب- منتقدانش 
به او منتسب كرده باشند و آنقدر در زندگی و سخنان هويدا مشهود است كه نويسنده 
متعصبی مثل ميانی هم با توجيه يا انكار آن، حيثيت علمی اش را به تاراج نمی گذارد و 

از بيان قول معروف هويدا در مورد دين نمی گذرد كه می گفت: 
از مذاهب رس��می نفرت دارد... به گمان او، مذاه��ب در طول تاريخ، 
نقشی منفی بازی كرده اند. خرافات و جهل و روا نداری فكری مهم ترين 

ارمغانشان برای انسانيت بوده است.4 
با وجود چنين انديشه های ضد مذهبی در هويدا، او با رفتاری رياكارانه و دوگانه، خود 
را فردی مذهبی جلوه می داده است. با كمال تعجب می بينيم به رغم دين ستيزی صريح 
و البته پنهان هويدا، تظاهر او به دين داری در مجامع عمومی، رويه ای عمومی و فريبنده 
است. به بيان ميانی با آنكه »در جامعه و فرهنگی كه عميقاً مذهبی بود، او به ميزان به 
راستی حيرت آوری از هر گونه دلبستگی مذهبی فارغ بود.«، اما »... در دوران صدارتش، 

1. همان، ص108. 
2. همان، ص109. 

3. همان.
4. همان. 
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تظاهر به دين داری می كرد و دست كم در ظاهر، 
مناسك مذهبی را به اجرا درمی آورد.«1

با اين تصريح ميانی به موضوع رياكاری هويدا، 
و با توجه به راهبرد و رويه پنه��ان كاری در فرقه 
بهائيت، مش��خص می ش��ود كه هوي��دا با هدف 
انحراف افكار عمومی و به منظور فرار از فشارهای 
علما و مردم، دس��ت به دام��ن تظاهر ب��ه انجام 
مناسك دينی مانند حج و نماز و... می شده است. 

البته نويس��نده برای آنكه پروژه رياكارانه هويدا 
در ضديت با مذهب در واقع و گرايش به مذهب در 
انظار عمومی، ماهيتی مكتوم و تاريخی پيدا كند، 
و از ديگرسو برای آنكه انتساب هويدا به بهائيت همچنان مورد ترديد باقی بماند، مدعی 

می شود كه حمات هويدا به مذاهب و اديان شامل بهائيت هم می شده است: 
]هويدا[ در حماتی كه به مذهب می كرد، بهائيت و تشيع، مسيحيت 

و يهوديت را همه به يك چوب می راند.2  
اين س��ؤال قابل طرح اس��ت كه اوالً بدگويی هويدا به بهائيت در كدام سند مكتوب يا 
شفاهی منعكس شده است؟ چرا نويسنده كه ظاهراً بنا دارد همه حرف هايش را مستند 
به نوشته يا مصاحبه ای كند، در اين موضوع حتی به مصاحبه فريدون هويدا هم استناد 
نمی دهد؟ از اين گذشته، نويسنده نيز مانند مروجين بهائيت، به اين سؤال تاريخی پاسخ 
نداده كه بهائيت به چه مناط و ماكی در كنار ش��رايع آس��مانی و اديان ابراهيمی قرار 
گرفته و تحت عنوان »مذهب« مورد حمات هويدا واقع شده است. گذشته از دو مسئله 
پيش گفته، مگر نه آنكه بهائيت- به ادعای همه مروجان اين فرقه- آئينی جهانی و حاصل 
نوعی نوانديشی دينی روش��نفكرانه است؟ اگر اين سخن درس��ت است پس به واقع نه 
هويدا- حتی فارغ از وابستگی اعتقادی- به بهائيت حمله می كرد و نه ميانی می بايست 
به نقل اين داستان بپردازد و بهائيت را در كنار مذاهب ديگر بياورد، پس نكته ای كه باقی 
می ماند، اين تسامح و تغافلی خودساخته است كه از يك س��و بهائيت را در شمار اديان 
بشمارند و از ديگرسو، هويدا را شخصی مخالف و منتقد بهائيت بنمايانند كه در نتيجه 

1. همان. 
2. همان. 

بر اساس مستندات موجود- 
نيز آن را  که عباس ميالنی 
تأیيد کرده است- در حالی که 
هویدا مدرکی باالتر از ليسانس 
دانشگاه بروکسل نداشته است، 
به گزاف گویی در مورد مدرک 
و  می پرداخت  تحصيلی اش 
به عنوان نمونه، »به یکی از 
سعيده  دفترش،  منشی های 
پاکروان، گفته بود که، »رساله 
دکترای خود را درباره پانائيت 

استراتی« نوشته است«!
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اين هر دو، تقويت بهائيت و تبرئه تاريخی يك بهايي، حاصل می شود كه به نظر می رسد 
برای نويسنده كتاب معمای هويدا، به شدت مطلوب است. 

دوگانگی و دروغ در روش سياسی هويدا 
دوگانگی رفتاری و دروغ، عامل انفصال ناپذير س��يره سياس��ی هويداست، به گونه ای 
كه ردپای خاف نمايی و دروغ گويی را در موضوعات مختلفی از زندگی هويدا می توان 
سراغ كرد. يكی از مهم ترين مصاديق چنين رويه ای، در مناقشه بر سر مدرك تحصيلی 
هويدا رخ می نمايد. بر اساس مستندات موجود- كه عباس ميانی نيز آن را تأييد كرده 
اس��ت- در حالی كه هويدا مدركی باالتر از ليسانس دانش��گاه بروكسل نداشته است،1 
به گزاف گويی در مورد مدرك تحصيلی اش می پرداخ��ت و به عنوان نمونه، »به يكی از 
منشی های دفترش، سعيده پاكروان، گفته بود كه، »رساله دكترای خود را درباره پانائيت 
استراتی« نوشته است.«2 اين رويه در آثار ديگری- به قلم طرفداران و همفكران هويدا- 
نيز دنبال شده كه در مهم ترين آنها، در كتاب نخبگان ايران چاپ سال 1344، ادعا شده 
است هويدا دارای مدرك فوق ليسانس »علوم سياسی و اقتصاد« از دانشگاه بروكسل و 
مدرك دكترای رشته تاريخ از دانشگاه پاريس بوده است كه خود ميانی نيز صحت اين 

ادعا را با ترديد مواجه می كند. 

1. همان، ص104. 
2. همان، ص105. 

عوام فريبي هويدا
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هويدا و حمايت از تشكيل دولت يهودی در فلسطين
به روايت عباس ميانی، موضوع تش��كيل دولت يهودی )صهيونيستی( در سرزمين 
فلسطين، يكی از بحث های رايج جمع دوس��تانه هويدا بود كه در آن، »هويدا از جمله 
اقليت كوچكی بود كه از ايجاد چنين دولتی طرفداری می كرد. می گفت اين تنها پادزهر 
سامی ستيزی تاريخی است.«1 نويس��نده با ذكر اين عبارات، از گرايش عميق هويدا به 
دولت اشغال گر اسراييل- آن هم از نخستين روزهای تأسيس و حتی پيش از آن- پرده 
برمی دارد و از ريشه يابی چنين گرايشی طفره می رود. نويسنده كه پيش تر سعی كرده 
بود، هويدا را از اتهام بهايي بودن و بهائيت را از اتهام سياسی بودن و صهيونيستی بودن 
تبرئه كند، نمی تواند به توجيه قابل پذيرشی در مورد عادی بودن اين گرايش هويدا، به 
دست دهد. از اين رو، وی دفاع شديد هويدا از شكل گيری دولتی يهودی در فلسطين را 

موضوعی برخاسته از مباحثات روشنفكرانه تلقی می كند و می گذرد. 
هويدا؛ از بيگانه گرايی افراطی تا ميهن پرستی رياکارانه 

عاقه افراطی هويدا به فرهنگ غرب كه به روايت نويس��نده كتاب، »او نيز مانند پدر 
بزرگش به فرنگ دلبستگی خاصی داشت«،2 چيزی نيست كه در تحليل شخصيت هويدا 
به سادگی بتوان از كنار آن گذش��ت. غرب گرايی افراطی هويدا تا آن پايه نمود دارد كه 
حتی همسرش ليا امامی نيز در بيانی طعنه آميز، می گويد: »هويدا برای ايرانی ها زياده 

از حد اروپايی بود.«3 
اين غرب دوستی افراطی، وقتی در تحليل كارنامه سياسی هويدا اهميت تمام می يابد 
كه بدانيم او از سويی »در باب اهميت تاريخی فرهنگ غرب و نيز كم و كيف كاربرد تجربه 
اروپا در ايران دست خوش توهم بود«4 كه مس��لماً همين توهم روشنفكرانه- آن هم در 
كسی كه 13 سال بر كرسی صدارت ايران تكيه زده- موجبات نيل روزافزون سياست های 
كان حكومتی به سوی غرب بود، و از ديگرسو هويدا در ردای نخست وزيری پهلوی، و بر 
كرسی صدارت، در ژستی كامًا ميهن پرستانه با مردم مواجه می شود كه می توانيم آن 
را »مصداق نوعی تظاهر و رياكاری سياسی، در دوران صدارتش بناميم.«5 اشاره صريح 
به اين دوگانگی رفتاری هويدا در پنهان كردن ميزان شيفتگی اش به غرب- و خصوصاً 

1. همان، ص65. 
2. همان، ص75-76.

3. همان، ص71.

4. همان، ص79.

5. همان، ص76.
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فرانسه- يكی از نكات برجسته و قابل تأمل كتاب عباس ميانی  است. نويسنده وقتی كه 
در بازخوانی انديشه های فكری و رفتارهای سياسی هويدا موفق به حل و فصل تناقض 
رفتاری هويدا با انديشه های عميق او نمی ش��ود، در بيانی پر اهميت، بر اين رياكاری و 

دوگانگی سياسی، صحه می گذارد و می گويد: 
]هويدا[ در خاطرات و سخنرانی های دوران صدارتش، هرگز فرهنگ 
ايران و زبان فارسی را تحقير نكرد. در واقع، در واپسين سال های حياتش، 
از سويی در جلوت، منادی نوعی ناسيوناليسم سرسخت بود و به كرات 
وجوه برجس��ته و متمايز فرهنگ ايران را می س��تود، و از سويی ديگر، 
در خلوت كماكان س��ودای همان اروپايی را در سر داشت كه در دوران 

مدرسه فرانسوی ها در بيروت در ذهنش نقش بسته بود.1 
پيش تر به نمونه مهم ديگری از اين دوگانگی سياسی در عملكرد هويدا در موضوع دفاع 
او از پرونده حقوق بشری رژيم شاه، توسط نويسنده پرداخته شده بود كه در نتيجه آن 
معلوم می شود دوگانگی نوعی رويه در زندگی سياسی هويدا بوده كه حتی نويسندگان 
عاقه مند به هويدا- مانند ميانی- نيز تاشی در انكار آن نمی كنند يا نمی توانند تاشی 

در اين جهت داشته باشند! 
فعاليت های چپ گرايانه هويدا

نويس��نده كتاب معمای هويدا پس از ذكر س��وابق چپ گرايانه هويدا، دوس��تی او با 
برخی مهاجرين چپ گرای ايرانی و مطالعه آثار ماركس، به عاوه حضور در مدرس��ه ای 
كه مديريتش به عهده كمونيس��تی با سابقه بود، را موجب ش��هرت وی به »روشنفكر 
كافه نش��ين چپی«2 می داند. وی در ادامه با تعابيری اديبانه و خالی از هر نوع اس��تناد 
مكتوب يا شفاهی، اتهام گرايش به كمونيس��م را از صفحه زندگی هويدا پاك می كند و 

مدعی می شود: 
... هويدا هرگز ماركسيس��م، يا سوسيال دموكراس��ی را، به سان يك 
جهان بينی، يا مجموعه ای از جزميات كامل نپذيرفت. محرك اصلی اش 
در مطالعه ماركس نه وسوس��ه توسل به انديش��ه ای جزمی، كه عطش 
هميش��گی اش برای انديشه های گوناگون و اش��تهای سيری ناپذيرش 

برای كتاب بود.3 

1. همان، ص79.

2. همان، ص64.
3. همان.
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نويسنده- كه در بسياری از موارد بس نازل و غير مهم، سعی دارد نوشته اش را مستند 
به سند يا نقل و قولی كند- توضيح نمی دهد كه با چه مس��تندی به ذهن خوانی هويدا 

پرداخته، مدعی می شود كه: 
در سال های بعد، سوای همان شهرتش به روشنفكر كافه نشين چپی، 
تنها چيزی كه از اين مطالعات ماركسيستی در ذهن و زبانش باقی ماند، 

طنين اغلب خفيف برخی انديشه های سوسياليستی بود.1
نوع نگاه تعصب آميز قاطبه ای از روشنفكران دين گريز به هويدا به عنوان الگوی كامل 
يك روشنفكر غرب پذير ايرانی در عصر جديد، موجب آن می شود كه ميانی در روايت 
زندگی و نقل عقايد و انديشه های وی به سانسور و يا انكار كشيده شود. بدون شك، برای 
نويسندگان غرب گرا و روشنفكرانی مانند عباس ميانی، هويدايی مطلوب است كه در آن 
هيچ گونه تمايلی به انديشه های شرقی و كمونيستی وجود نداشته باشد، چه آنها هويدا را 

نماد و نمودی از غرب گرايی و غرب پذيری مطلوب خويش يافته اند.
نقش پارتی بازی در ترقی های سياسی هويدا

توسل به ارتباطات فاميلی و دوستانه، در پيش��رفت های سياسی، فصل جدايی ناپذير 
زندگی هويداست. نمود »پارتی بازی« در مقاطع مختلفی از زندگی خاندان هويدا مشهود 
است. از سفارش رهبر فرقه بهائيت برای پدر هويدا گرفته تا نقش شوهرخاله و دايی هويدا 
در باز شدن پای او به سفارت ايران در فرانسه، و از تمسك به عبداهلل انتظام، در پيمودن 
پله های ترقی، همه و همه نشان از يك پيش��رفت ناعادالنه و متكی بر زد و بند سياسی 
حكايت دارد كه در نتيجه آن، فرد ناس��الم و ناتوانی چون هويدا به پست نخست وزيری 

می رسد و بر آتش رابطه بازی های ظالمانه در ساختار قدرت در ايران دامن می زند. 
نويسنده زندگی نامه هويدا، با اذعان به اين مطلب، داستان ترقيات هويدا را اين گونه 

می آورد: 
طولی نكشيد كه ]هويدا[ دريافت پيش��رفتش در ايران در گرو يافتن 
يك حامی و پارتی قدرتمند است. سه سال ]از زمان بازگشتش به ايران[ 
طول كشيد تا چنين حامی را در شخص عبداهلل انتظام سراغ كرد. به مدد 

او همه پلكان ترقی اداری را به سرعت پشت سر گذاشت. 
نويسنده آنگاه به نقش انوشيروان سپهبدی- ش��وهرخاله هويدا- و ابوالحسن بهنام- 
دوست ذی نفوذ عين الملك- در استخدام هويدا در وزارت خارجه و به عنوان كارآموز در 

1. همان. 
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دفتر وزير خارجه، اشاره می كند.1 
بازخوانی منصفان��ه و محققانه زندگی هويدا روش��ن می كند ك��ه او در همه مراحل 
تحصيلی اش نه از نبوغ خاصی برخوردار بود، و نه مراتب علمی عاليه را گذرانده بود. تنها 
چيزی كه در او به حد افراط می توان س��راغ كرد، فرانسه دوستی افراطی و موروثی اش 
بود و نيز عاقه غير عادی اش به زبان و فرهنگ غربی و خصوصاً فرانسوی. عامل ديگری 
كه در ترقيات سياسی هويدا نمود بارزی دارد، تعلق او به يكی از به اصطاح هزار فاميل 
قدرت مند و ذی نفوذ دهه بيس��تی ايران بود. دايی اش ابوالحس��ين س��رداری، يكی از 
ديپلمات های ايرانی كه مسئوليت ساختمان سفارت ايران در فرانسه را در زمان اشغال 

فرانسه داشت و شوهرخاله اش انوشيروان سپهبدی، سفير وقت ايران در فرانسه بود.2 
عاوه بر اين حمايت های فاميلی، ارتباطات دوستانه هويدا نيز نقش تعيين كننده ای 
در قرار گرفتن او در رأس هرم قدرت و تكيه زدن بر كرسی صدارت داشت. رفاقت هايی 
از جنس دوستی با باجناق نام آشنايش، حسنعلی منصور! و... اين است كه هويدا به جای 
آنكه سياست مداری زبده و مديری كاردان باشد و به اين مناط پله های ترقيات سياسی 
را طی كرده باشد، روشنفكری رفيق باز اس��ت كه به مدد ارتباطات فاميلی و دوستانه، 

مراحل ترقی مديريتی را طی می كند. 
توجه به اين بعد از زندگی هويدا، تصوير واضحی از ساختار- ناعادالنه و فاسد- قدرت 
سياسی در ايران زمان پهلوی به دست می دهد. ساختاری كه در آن فقط ترقيات سياسی 
مطرح نيست، بلكه زمينه سازی مفاس��د متعددی به واسطه همين رابطه محوری، عايد 
حاكميت ايران شده اس��ت كه فروش صدها گذرنامه ايرانی به يهوديان پاريس در سال 
1942، توسط دايی جان جناب هويدا،3 نمونه كوچكی از اين مفاسد عديده است كه در 
نتيجه نفعی شخصی، حيثيت سياسی دستگاه ديپلماسی ايرانی به چوب حراج گذاشته 
می ش��ود. كه با وجود خفقان رضاخانی در ايران، »يكی، دو سال بعد، نشريات ايرانی از 
اين ماجرا خبردار شدند، و به لحنی تند و انتقادآميز، می پرسيدند چرا سرداری را به رغم 

فروش گذرنامه به »جهودان«، هنوز از كار بركنار نكرده اند.«4 
نمونه ديگر، دعوت برخی س��ران ارتش آلمان و ترتيب دادن ميهمانی های مجلل در 
محل سفارت ايران در فرانسه اس��ت كه س��رداری به بهانه نجات يهوديان و البته با در 

1. همان، ص105. 
2. همان، ص89. 
3. همان، ص91. 

4. همان. 
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نظر گرفتن منافع شخصی، راه می انداخت و در آن، »خاويار و شامپانی فراوان و رايگان 
در اختيارشان می گذاش��ت، برای تفريح ش��ان حتی دختران جوان و زيبا را هم تدارك 

می كرد.«1 
در فضايی اين گونه فسادزده، چه جای انتظار پرهيز از قاچاق ارز و مواد مخدر، از جوانی 
مانند هويدا وجود دارد، كه از طرفی تمام هويتش در همين فضا ش��كل گرفته و مسلم 
است كه بسياری از زد و بندهای سياسی و مفاس��د مالی برايش قبحی ندارد، و از طرف 
ديگر، سخت در مضيقه مالی اس��ت و گاهی حتی به قول خودش، »يك جوان بيست و 
دو ساله ]است[ با چهار فرانك در جيب و در يك شهر خارجی ]سرگردان[«2 كه مجبور 

است »به عنوان راننده آمبوالنس به استخدام صليب سرخ« درآيد.3
نويس��نده كتاب، پس از پرداختن به اتفاقات س��فارت ايران در فرانس��ه، با تطبيقی 
هنرمندانه بين ماجراهای پردامنه فس��اد دايی هويدا- س��رداری- در فرانسه و بازتاب 
آن در مطبوعات ايرانی، و بين ماج��رای قاچاق هويدا و منصور، ابت��دا با بيانی تلويحی 
حرف های خود را در مورد مفاس��د سرداری منكر می ش��ود و آن را »شايعات مربوط به 
سرداری« می نامد كه هويدا در سال 1321ش توانسته به راحتی آن را ناديده بگيرد4 و 
آنگاه، پيش از بيان ماوقع ماجرای قاچاق هويدا، حكمش را در مورد آن صادر می كند و 
اين اتفاق را بحرانی می نامد كه به انگار او، پيش از آنكه منشأ واقعی داشته باشد، حاصل 
جنجال آفرينی »نشريات جنجال آفرين ايران« بود؛ بحرانی كه به بيان ميانی عواقبش 

تا پايان عمر، هويدا را تعقيب می كرد.5 
به نظر می رسد بيان نويس��نده در اين باب، كه كنايه ای آميخته با نوعی مظلوم نمايی 
اس��ت، به منظور تحرير پيش قضاوت در ذهن مخاطب، قبل از ورود به جزئيات ماجرا، 
صادر شده است. اين روش- كه بكارگيری عنصر تعليق داس��تانی، در كتاب است- در 
موارد متعددی به كار گرفته شده اس��ت. چه اينكه وی در فصل های آتيه كتابش از اين 

زمينه ذهنی در جهت تبرئه هويدا از اتهام قاچاق استفاده كاملی می كند. 

1. همان، ص90. 
2. همان، ص87.

3. همان.
4. همان، ص93.

5. همان.
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طيب حاج رضایی به روایت اسناد؛ زندگی و عملکرد سياسی 

محمد جعفربگلو1
مقدمه

طيب حاج رضايی فرزند حس��ينعلی بيك، در س��ال 1291 در تهران به دنيا آمد. نام 
خانوادگی طيب، ميرطاهری بود، به  طوری كه در مدارك دوران تحصيلش در مدرسه 
نظام، اين نام خانوادگی استفاده می شد؛ اما مردم وی را با نام پدربزرگش می شناختند 
و او را طيب حاج محمدرضا می ناميدند. چنانكه در گواه��ی فوت وی نيز نام خانوادگی 
حاج محمدرضا ثبت شده است. بدين ترتيب، رفته رفته، اين نام در بين مردم جا افتاد و 

با گذشت زمان، وی به حاج رضايی مشهور شد.2
طيب در سال های جوانی از افراد خوش سابقه نبوده و در درگيری ها و نزاع های مختلف 
شركت داشت. در سال 1310، در حالی كه عازم سفر به كربا بود، به جرم نزاع با گروهی 
از لمپن های كرمانشاه، بازداشت شد. در س��ال 1316، به اتهام درگيری با پاسبان های 
شهربانی به دو سال زندان مجرد محكوم گرديد. سه سال بعد، يعنی در سال 1319 به 

1. دانشجوی كارشناسی ارشد تاريخ انقاب اسامی، پژوهشكده امام خمينی)س(. 
2. مصاحبه نگارنده با بيژن حاج محمدرضا، 1393/11/28.
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اتهام نزاع تحت تعقيب بود اما به قيد كفيل آزاد شد. در سال 1323، بنا به تصويب هيئت 
 وزيران، طيب حاج رضايی، به همراه گروهی از لمپن ها و بزن بهادرهای ديگر كه به اتهام 
درگيری و چاقوكشی، مخل آسايش جامعه شناخته ش��ده بودند، به بندرعباس تبعيد 

گرديد.1 

پس از پايان دوران محكوميت، وی به تهران بازگشته و به دربار نزديك شد. حضور وی 
در حوادثی چون 9اسفند 1331 و كودتای 28مرداد 1332، عاوه بر ارتباط او با علمايی 
چون آيت اهلل بهبهانی و آيت اهلل كاشانی، نش��ان گر روابط نيكوی او با دربار است. پس از 
28مرداد، دستگاه، با اعطای امتيازات فراوان به »تاج بخشان«، درصدد سپاسگزاری از 
آنان برآمد. در اين ميان به طي��ب حاج رضايی به خاطر فعاليت هايش در 28مرداد، يك 
قطعه مدال درجه دو رستاخيز،2 و چنانكه گفته می شود، يك قطعه زمين در جنت آباد 
اعطا می گردد.3 عاوه بر اين، امتياز واردات و خريد و فروش موز در كشور نيز در اختيار 

وی قرار گرفت.4
1. مجتبی زاده محمدی، لومپن ها در سياست عصر پهلوی، تهران، مركز، 1389، ص219.

2. همان، ص42. 
3. محمود تربتی سنجابی، كودتاسازان، تهران، مؤسسه فرهنگی كاوش، 1376، ص106. 

4. آزادمرد شهيد طيب حاج رضايی به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، 
1378، ص42.

طيب حاج رضايی در كنار تنی چند از برادران و اطرافيانش
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با گذشت زمان، اين امتيازات موجبات قدرت گيری طيب را به وجود آورد. از سوی ديگر 
روابط وی با علما و روحانيون سياس��ی و غير سياسی باعث ترس رژيم از او شد. تا اينكه 
درگيری طيب و نصيری به نقطه عطفی در زندگانی طيب تبديل گرديده و پس گرفتن 
امتيازات داده  شده به وی، موجب روی گردانی او از دربار گرديد.1 از اين  پس دربار حس 
كرد كه نه  تنها طيب حاج رضايی اهميت گذش��ته خود را ب��رای رژيم ندارد بلكه روابط 
وی با علمای مخالف، او را به مهره ای خطرناك بدل كرده است كه در صورت سستی در 
تنبيه وی و كوتاه نكردن دست او، می تواند چالشی عظيم برای رژيم پهلوی ايجاد نمايد. 
بنابراين دستگاه كه پی به قدرت طيب در بسيج افراد و نفوذ وی در طبقات پايين و نيز 
منطقه بازار برده بود، تاش نمود تا قدرت وی را محدود نمايد. به همين خاطر ساواك 
سعی كرد تا با آزار دادن وی از لحاظ روحی و اقتصادی او را در تنگنا قرار داده و تضعيف 
نمايد. اما اين اقدام حكومت، باعث دوری هر چه بيشتر طيب از دربار و شاه و نزديك شدن 
او به جبهه مقابل ش��د تا اينكه وی در 15خرداد 1342 با حمايت از امام خمينی)س(، 
به  طور كامل رودرروی ش��اه قرار گرفت. رژيم نيز كه درصدد تخطئه جنبه های دينی و 
مردمی قيام بود، برای بی اعتبار كردن اين حركت، بدون اينكه مدركی ارايه دهد، شايع 
نمود كه طيب حاج رضايی برای راه اندازی جريان 15خرداد، از شخص آيت اهلل خمينی 

پول دريافت كرده است.2

1. مهدی عراقی، ناگفته ها؛ خاطرات حاج مهدی عراقی، محمود مقدس��ی و ديگران )به كوشش(، تهران، رسا، 
ص186.

2. »اسامی عاملين بلوای 15خرداد«، اطاعات، ش11133، س38، 1342/4/15، ص1 و 13. 

طيب در حال دفاع از خويش در دادگاه نظامی سال 1342
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از سوی ديگر، وجود ويژگی های عياری و جوانمردی در شخصيت طيب، مانع از اقرار 
به كذب گرديد؛ به  طوری  كه اصرار رژيم باعث نشد تا وی به  دروغ اعتراف نمايد كه برای 
راه اندازی قيام 15خ��رداد، از امام خمينی)س( پول گرفته اس��ت. بدين ترتيب، پس از 
برگزاری چند دادگاه فرمايشی، طيب  حاج رضايی، به موجب ماده هفتاد قانون مجازات 
عمومی، به جرم »ايجاد بلوا و تحريك اهالی به جنگ و قتال با يكديگر و عليه س��لطنت 
مش��روطه«، به اعدام محكوم و در 11آبان 1342، به همراه محمداسماعيل رضايی به 

جوخه آتش سپرده شد. 

در پايان بايد به اين نكته توجه داش��ت كه اگرچه در رويگردانی طيب از رژيم پهلوی، 
عوامل اقتصادی و سياسی بی تأثير نبود، اما پيوس��تن وی به نهضت اسامی، ريشه در 
باورهای مذهبی وی و اخاق لوطی گرانه اش داشت. در واقع، پس از 28مرداد، به دنبال 
تحولی كه در حوزه علمي��ه قم پيش  آمده بود، آگاهاندن م��ردم و بيدار نمودن آنان، به 
اهداف اصلی حوزه تبديل  شده بود. لذا طيب تحت تأثير زمينه های فكری ای قرارگرفته 
بود كه پس از 28مرداد توس��ط روحانيون حوزه به وجود آمده بود. گرايش مذهبی وی 
بيشتر از گرايشش به حاكميت شاه بود، لذا اين گرايش هنگامی كه تحت تعليم و تأثير 
روحانيتی قرار گرفت كه در حوزه با افكار نو در حال رش��د بود، موجب تحول وی شد و 

پيكر شهيد طيب حاج رضايی پس از اجرای حكم اعدام
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هنگامی  كه امام خمينی)س( در 15خرداد 1342 دستگير شد، تأثير خود را نشان داد. 
به  عبارت  ديگر، طيب تحت تأثير جريان حاكم بر جامعه كه سرمنش��أ آن روحانيون و 

مذهبی ها بودند قرار گرفته بود. 
دست آخر، می توان به اين نتيجه رس��يد كه حضور طيب در حوادث 9اسفند 1331، 
كودتای 28مرداد 1332 و قيام 15خرداد 1342، از يك عامل مشترك تأثير می پذيرفت 
و آن ارادت و تبعيت طيب نس��بت به علما و قش��ر روحانيون بود. چنان  كه در دو واقعه 
نخست، وی تحت تأثير روحانيونی چون آيت اهلل بهبهانی و آيت اهلل كاشانی وارد صحنه 
شد و در قيام 15خرداد، زمانی كه مشاهده نمود شاه در مقابل روحانيت قرار گرفته است، 
روحانيت را برگزيد و در مقابل رژيم ايستاد. در ادامه به برخی از اسناد طيب حاج رضايی 
رجوع می نماييم كه می توان��د به فهم بهتر عملكرد وی در تاريخ سياس��ی ايران كمك 

نمايد. 
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طيب حاج رضایی در آیينه اسناد
گزارش ساواك در مورد هم پيمان شدن طيب حاج رضايی و دو نفر ديگر به منظور انجام 

تظاهرات در 15خرداد:1 

1. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی، كد بازيابی: 2207، سند ش1. 
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خاصه سوابق متهمين 15خرداد:1 

1. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی، كد بازيابی: 119، سند ش278. 
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تاش رژيم در بی اعتبار نمودن جنبه های دينی و مردمی قيام 15خرداد:1

اعدام طيب و حاج اسماعيل:2 

1. اطاعات، ش11133، سال38، شنبه 1342/4/15.
2. كيهان، ش6085، شنبه 1342/8/11.
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واكنش هيئت های مؤتلفه اسامی به اعدام طيب و حاج اسماعيل:1

1. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی، كد بازيابی: 2207، سند ش12.
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گزارش محرمانه اطاعات داخلی، در مورد دس��تور امام خمينی)س( به منظور به جا 
آوردن نماز و روزه برای طيب حاج رضايی:1 

1. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی، كد بازيابی: 9503، سند ش74. 
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گواهی فوت طيب حاج رضايی: 
طبق تقاضای شماره 834 بانو عفت، عيال متوفی 42/9/18

محل تمبر
وزارت كشور

اداره كل ثبت احوال
رونوشت خاصه مرگ

1342/8/11
در تاريخ يازدهم آبان هزار و سيصد و چهل و دو شمسی، خانه/بنگاه: 
...، شماره: ...، كوچه: ...، برزن: ...، ش��هر: تهران، قصبه/ده: ...، دهستان: 
...، شهرستان: تهران، آقای: طيب، دارای نام خانوادگی حاج محمدرضا، 
فرزند: حسينعلی بيك و صغری خانم، متولد 1291، دارنده شناسنامه 
شماره 12394، صادره از ش��هر/ قصبه: طهران، جزو دهستان: ...، تابع 
حوزه 6 اداره ثبت احوال شهرس��تان طهران، به مرض/حادثه: ... مرده 
و مرگش در دفتر مردگان س��ال 1342 حوزه متوفيات تابع اداره ثبت 

احوال شهرستان تهران به شماره 156503 ثبت شده است.
اين رونوش��ت خاصه مرگ بدون هيچ عيب و خدشه و قلم خوردگی 
بر حس��ب تقاضانامه كتبی به خانم بانو عفت فرزند غامحسين تسليم 

گرديد.
محل امضاء نماينده و مهر حوزه رئيس بخش ثبت درگذشتگان

اداره ثبت احوال شهرستان
مهر و امضاء

نمونه 82-50000 ب چاپ اسفرجانی 42/3.
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وصيت نامه دس��ت نويس طيب حاج رضايی، كه در تاريخ 1342/8/10، يك روز پيش 
از تيرباران و در آخرين ماقات با خانواده، به بيژن حاج محمدرضا، فرزند بزرگ طيب از 

همسر دوم، تحويل داده شد.
متن وصيت نامه:

وكيل و وسيع )وصی( اين جانب طيب حاجی، فرزند حسينعلی شهرت 
حاجی محمدرضا، عيالم خانم فخرالسادات فرزند آقا ضياء شهرت مهاجر 
زنجانی می باشند كه هر كاری راجع به اساس )اثاث( و دكان و قهوه خانه 
و باسكول و هرچی كه سند دارم می باش��ند و هيچ كس هيچ گونه حق 

تعرض به ايشان ندارند. امضا: طيب. 42/8/10.
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وصيت نامه طيب حاج رضايی كه درحضور و توس��ط قاضی عس��گر در تاريخ 11 آبان 
1342 تنظيم شد.

متن كامل: 
ارتش شاهنشاهی ايران

نيروی زمينی
اداره: 
دائره:

شماره: 
سرهنگ عباس زادی، امضاء

افسر سرنگهبان سروان آژير، امضاء 8/11
دادستان سرهنگ قانع، امضاء 42/8/11

سرتيپ )ناخوانا(، امضاء 42/8/11
از نگهبان پاسدارخانه)ناخوانا( محمود ربانی 42/8/11
محل امضاء 8/11

در تاريخ 42/8/11 در س��اعت چهار صبح در حضور تيمس��ار معظم، 
فرماندهی محترم تيپ نادری و نماينده محترم دادستان ارتش، سرهنگ 
قانع و جناب سرهنگ تنها، رياس��ت محترم ركن يكم و جناب سرگرد 
عباس زادی رياست محترم ش��عبه قضايی و ستوان يكم افسر نگهبان و 
ستوان يكم ربانی و افسر سرنگهبان سروان آژير، آقای طيب حاج رضايی، 
حاضر و به شرح زير وصيت خود را بيان كرد: آنچه دارايی منقول و غير 
منقول دارم به اختيار فخرالسادات مهاجر زنجانی می گذارم و مرا ببرند 
در ش��اه عبدالعظيم پهلوی قبر مادرم دفن كنند. به  وسيله اقوام خودم، 
وصيتی كه قبا كرده ام، در دست فخرالسادات )ناخوانا( گواهی شود و 

امضاء طيباجرا گردد. 
خانم فخرالسادات حق عيال ديگرم را كه عفت خانم است هر چه هست 
مطابق قانون شرع بدهد و جهازی دخترم را هر چه خواسته بخرند و بدهند. 
امضاء طيب

در حضور اين جانب، قاضی عسگر تيپ نادری، آقای طيب، وصيت نامه 
امضاء طيبرا اقرار كرد. 



28
7

سی
سيا

رد 
ملك

 و ع
گی

زند
د؛ 

سنا
ت ا

رواي
 به 

يی
ضا

ج ر
 حا

ب
طي

94
يز 

 پاي
 4

ه 5
مار

 ش
هم

زد
 سي

ال
 س

وم
ه س

دور





28
9

94
يز 

 پاي
 4

ه 5
مار

 ش
هم

زد
 سي

ال
 س

وم
ه س

دور

يخ
تار

از 





29
1

دن
رزي

ق و
عش

نر 
 و ه

ت
اس

 سي
ت و

قاه
ف

94
يز 

 پاي
 4

ه 5
مار

 ش
هم

زد
 سي

ال
 س

وم
ه س

دور

فقاهت و سياست و هنر عشق ورزیدن
بازخوانی نامه های منتشرنشده ای از شهيد آيت اهلل سيد مصطفی خمينی

از خود رهيدن و خود را نديدن، از بزرگ ترين و سازنده ترين ويژگی های عزيزمردانی 
اس��ت كه پيوس��ته رضای خدا جويند و راه مردم پويند، مردمی زيست كنند، نه در پی 
مال اندوزی و كيسه دوزی و نه در انديش��ه فخرفروشی و شهرت طلبی اند. در اوج قدرت 
ظاهری و داشتن جايگاه علمی و سياس��ی با فروتنی و تواضع حركت می كنند، برخورد 
می كنند، عشق به ملت را از عش��ق به خدا جدا نمی دانند و خدمت به خلق را خدمت به 
خدا و عين عبادت و بندگ��ی او می دانند.1 قدرت و مقام، آن��ان را كور و كر نمی كند و از 
مردم دور نمی سازد، برای خود حرمت، موقعيت، ش��وكت و صولتی باور ندارند، خود را 
تافته جدابافته ای نمی پندارند و مردم را بی سواد نمی خوانند و به جهنم حواله نمی دهند. 
ساده زيست اند، باگذشت اند، هميشه به ياد مردم اند، از اينكه توده های محروم و ملت های 

مظلوم زير فشار و ظلم و بيداد به سر می برند رنج می كشند و آرامش ندارند.
نگارنده هيچ گاه از ياد نمی برد كه امام)س( در پانزده سالی كه در نجف اشرف می زيست 
برخاف آداب همه بزرگان حوزه نجف، تابستان در كوفه نزيست و برای هواخوری به كنار 
»شط كوفه« نرفت و آن گاه كه از او علت پرسيدند پاسخ داد: من چگونه برای استراحت به 

1. هيچ عبادتی باالتر از خدمت به مردم نيست. »امام خمينی«
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جاهای خوش آب و هوا بروم در صورتی كه ملت من در سياه چال های زندان در بدترين 
شرايط به سر می برند.

شهيد سعيدی در يكی از سخنرانی خود در تهران در سوم شهريورماه 1346 خاطره ای 
را روايت می كند كه از سوز و گداز بزرگانی مانند آيت اهلل بروجردی و امام خمينی نسبت 

به مردم نشان دارد كه متن آن در پی می آيد: 
.... در زمان آيت اهلل بروجردی، در بروجرد قحطی شد. اين مرد بزرگ 
وقتی اين وضع را ديد، ملك شخصی خود را فروخت و از مردم هم كمك 
گرفت و اهالی بروجرد را از قحطی نجات داد... حضرت آيت اهلل خمينی 
هم نمونه بزرگی است كه نظيری برای او نيست. در نجف اشرف چون هوا 
گرم اس��ت، تمام آقايان مراجع در نقاط يياقی برای خود منزل خريده 
يا اجاره كرده اند كه ايام تابستان در آنجا بروند. امسال وقتی من خدمت 
آيت اهلل خمينی مشرف شدم... مشاهده كردم كه در شهر نجف هستند. 
از چند نفر پرسيدم: چرا آقا در اين گرما به جای خنكی تشريف نبرده اند؟ 
آنها گفتند كه تمام آقايان مراجع به ايشان توصيه كردند ولی آقا قبول 
نكرده اس��ت. از حاج آقا مصطفی، آقازاده ايشان سؤال كردم، در جواب 
گفتند: اصرار بی فايده اس��ت... من پيش حضرت آيت اهلل خمينی رفته 
به ايشان گفتم: آقاجان! در اينجا هوا گرم است و وجود شما در اين هوا 
ناراحت اس��ت، خواهش می كنم به مكان خنك تری تشريف ببريد. آقا 
فرمودند: آيا فرق ميان من و مردمان ديگر چيست كه آنها در شهر باشند 
و من به جای خنكی بروم. من به آقا گفتم: شما برای اسام زحمت زياد 
كشيده ايد، اسام به ش��ما احتياج دارد، عزت و عظمت اسام را شما تا 
مرزهای دوردست كشانيده ايد. باز هم آقا قبول نكردند، لذا برای بار دوم 
پيش ايشان مشرف شدم و به آقا گفتم: ممكن است در اين هوای گرم به 
وجود شما آسيب برسد، مزاج شما پرورده ايران ]است[ و به هوای اينجا 
عادت ندارد، تقاضا می كنم برای س��امتی خود از شهر خارج بشويد... 
در اين موقع آيت اهلل خمينی نگاهی به من كرد و گفت: س��عيدی، فكر 
می كنی من خيال راحتی دارم در حالی كه مردم اين همه به خاطر من 
رنج كش��يده و مصيبت ديده اند؟ با وجودی كه عده ای به خاطر من در 
گوشه زندان ها به سر می برند، چگونه راضی ش��وم كه در مكانی خنك 
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استراحت كنم. اين اس��ت نمونه بزرگی از فرزندان زهرا. آقای خمينی 
مظهر استقال اس��ت... من افتخار می كنم كه مداح ايشانم و تا جان در 

بدن دارم، از آيت اهلل خمينی سخن خواهم گفت.1
عامه شهيد سيد مصطفی خمينی نيز از آن پاك باختگانی بود كه از خودرسته و به او 
دل بسته بود. خدايی می انديشيد، مردمی می زيست، گاهی حتی پول كرايه تاكسی در 
نجف نداشت و بيشتر سفرهای او با اتوبوس زهوار دررفته ای بود كه در جاده نجف- كربا- 

كاظمين- سامرا، كار می كرد و تا پايان عمر با زندگی طلبگی گذراند.
در قم نيز زندگ��ی او از زندگی طلبگی پايين تر بود. آن گاه كه به تركيه تبعيد ش��د در 
نامه ای به مادر بزرگوارش بدهكاری خود به حمامی، بقالی و داروخانه را يادآوری كرد. در 
وصيت نامه ای كه از او به جامانده است می بينيم كه از مال دنيا جز كتاب كه آن هم »نوعاً 
از وجوه تحصيل  شده« و تذكر می دهد كه »خاف احتياط است به ارث برده شود«، چيز 

ديگری نداشته است. در وصيت نامه او كه در اين صفحه گراور شده است، می خوانيم:
بسمه تعالی شأنه              3 ذيقعده الحرام/ 1389 2

فكر می كنم كه قبًا وصيتی كرده باشم ولی علی ای تقدير وصی خود 
را پدر بزرگوار خود اوالد در مرتبه بعد مادر و مخدره جليله و برادر احمد 
اس��ت. بعد از اقرار بما جاء به النبی االعظم صل��ی اهلل عليه و آله جميع 
كتاب های خود را در اختيار حسين قرار می دهم به شرط آنكه تحصيل 
علوم قديم كند و در غير اين صورت به كتابخانه مدرسه آقای بروجردی 
در نجف اش��رف تحويل دهند، چ��و آنكه نوعاً از وجوه تحصيل  ش��ده و 
خاف احتياط است به ارث برده شود، چيز ديگری هم ندارم مگر بعض 
مختصرات كه آن هم ديگر احتياج به گفتار ن��دارد و همچنان با جناب 
آقای اشكوری حسابی داريم هر چه ايشان اظهار كردند بايد داده شود، 
صغرای خادمه قهراً طلبكار است حس��اب او هم رسيده شود. در خاتمه 

عزت همه بازماندگان را خواهانم. مصطفی خمينی 
شايد بسياری را گمان اين باشد كه مردان خدا، عارفان سالك و از خود رستگان زاهد 
نبايد و نشايد به همسر و فرزند و عشق مجازی انديشه كنند و در زندگی راز و رمز عاشقانه 
داشته باشند و به مصداق »هر كه تو را شناخت جان را چه كند فرزند و عيال و خانمان 

1. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی )ره(، دفتر دوم، چاپ هشتم، ص848. 
1348/10/21 .2
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را چه كند« از زن و زندگ��ی بريده و از خلوت و انس به ج��ز او دوری گزينند ليكن بايد 
دانست كه از ديد مردان وارسته و انسان های عارف و سالك از خودرسته عشق به مردم، 
عشق به همسر و فرزند از عشق به خدا جدا نيست؛ هر اندازه كه انسان ها خدايی تر باشند، 
مردمی ترند و به مردم و همسر و فرزندان مأنوس تر و پيوسته ترند البته دريانوردان دريای 
طريقت و جرعه نوشان شراب حقيقت و معرفت هرگز و هيچ گاه، با همسر و فرزند و ملك 
و ملت پيوندی و ارتباطی ورای پيوند با كمال مطلق و سازنده و آفريننده خلقت ندارند 
و هرگز برای آنها از او نمی گس��لند و از انقطاع به او باز نمی مانن��د و رضای مخلوق را بر 
رضای خالق مقدم نمی دارند و عشق و محبت آنان به مردم و همسر و فرزندان ريشه در 
عشق به او دارد و از عشق به او جدا نيست. از اين رو، می بينيم كه امام، آن ابرمرد خداجو 
و از خودرسته كه جز به خدا انديشه نمی كرد و با او پيوندی ناگسستنی داشت و برای او 
قلم و قدم می زد و برای او س��خن می گفت، عشقی ناگسستنی نسبت به همسر خويش 
داشت و در دوران پيری با همسرش به گونه ای راز و رمز عاشقانه داشت كه در كمتر جوان 
نوبخت و سرشار از ش��وق و شور جوانی چنين احساس��ی را می توان يافت. خانم شهيد 
س��يد مصطفی خمينی روايت می كرد، در آن دورانی كه امام در نجف می زيستند، در 
يكی از سفرهايی كه خانم امام به ايران داشتند، امام در تقويم خود خطاب به همسرش 
چنين نوشته بود: »... عزيزم اكنون 25 روز و چهار ساعت و سه دقيقه است كه از كنارم 

رفته ای«!!
هدف عش��ق در ديد مردان الهی، خود زيبايی اس��ت؛ چون خدا زيبا است و زيبايی را 
دوست دارد. و عاش��قی كه به زيبايی از اين زاويه نظر دارد همه جا در پی او می گردد تا 
تداوم خود را به زيبايی بسپارد. بنابراين از ديد مردان وارسته عشق نه به معنی ميل به 
چيزهای حاضر و آماده، كامل و بی نقص بلكه به معنی ميل شديد به مشاركت در هستی 
برای ايجاد چنين چيزهايی است. اگر چنين هدف مقدسی در ميان نباشد محال است 

كه عاشق رنج فراق، دوری، طعنه، شماتت و ساير مصائب را تحمل كند. 
عاش��ق در چنين عش��قی، خود را به روی تقدير ب��از می كند و اين گش��ودگی يعنی 
گش��ودگی به واالترين و الهی ترين حالت انس��انی. حالتی كه آميخته با ش��وريدگی و 
دلس��پردگی اس��ت. به عبارتی يعنی ورود آزادی به عرصه وجود. آزادی كه در ديگری 
تجسم می يابد و انسان را تا مرز ش��وريدگی و رهايی از تمامی تعلقاتی كه مانع رسيدن 
به اين آزادی است هدايت می كند. در چنين عش��قی بدون فروتنی، شجاعت، ايمان و 
انضباط واقعی نمی توان به شوريدگی رسيد. بر همين اساس است كه برای مردانی چون 
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امام خمينی و شهيد س��يد مصطفی خمينی عش��ق ورزيدن به زن و فرزند و خانواده و 
نامه های عاشقانه نوش��تن به همديگر غير متعارف جلوه می كرد چون در نگاه متعارف 
به خصوص در فرهنگ مصرفی غرب زده عش��ق به اينها عش��ق ب��ه محصوالت حاضر 
و آماده برای اس��تفاده آنی، تورگ زنی های سريع برای رس��يدن به اوج لذت شهوانی، 
ارضای فوری، نتايج آس��ان ياب، دستورالعمل ها و نس��خه های مطمئن و بی خطا، بيمه 
كردن تمام خطرهای زندگی در مهريه و شيربها و ايجاد ضمانت الزم برای پس گرفتن 
پول كاالهای رد و بدل شده بين زن و ش��وهر و غيره است. هنر عشق ورزيدن در چنين 
فرهنگ هايی كه ما مس��لمان ها را نيز در خود هضم كرده دروغين و فريبكارانه است و 
ميلی به فروتنی، شجاعت، ايمان و انضباط ندارد. هنر عشق ورزيدن در اسام هنر از خود 
رهيدن و شجاعت خود را نديدن است و اين عش��قی بود كه امام خمينی و شهيد سيد 
مصطفی خمينی از منظر آن به زن و فرزند خود نگاه می كردند و عاقه و پيوند ويژه ای 
به آنها داشتند و به آنها عشق می ورزيدند. نه درس و مباحثه و نه فعاليت های سياسی و 
مبارزه شهيد سيد مصطفی را از پيوند ويژه با همسر و زمزمه های عاشقانه نسبت به او باز 

نمی داشت و به كانون گرم زندگی او آسيب نمی زد. 
نامه ای كه در پی می آيد نشان دهنده عمق عشق و عاقه آن شهيد نسبت به همسرش 
می باشد كه بی ترديد ريشه در عش��ق به خدا دارد. چرا كه اگر عشق به خدا و پيوند با او 
نبود، نه امام در دوران پيری آن گونه يادداشت عاشقانه را برای همسر خويش می گذاشت 
و نه شهيد س��يد مصطفی پس از گذشت س��اليان طوالنی از زندگی مشترك و داشتن 
فرزندانی نوجوان و دم بخت )حسين و مريم( حوصله چنين نامه نگاری های عاشقانه را 

داشت. 
در نامه آن شهيد به همسرش كه او را مصی عزيز )مخفف معصومه( خوانده آمده است: 
... هر وقت در فكر تو بيفتم در خود می يابمت، در گوش��ه های قلب ضعيف و نحيف و در 

البه الی سينه پر از غصه و هجران می جويمت. 
گر جمال يار نبود با خيالش هم خوشيم           خانه درويش را شمعی به از مهتاب نيست

در هر عشقی حداقل دو طرف وجود دارد كه هر طرف در معادالت و مناسبات ديگری 
به شدت در هم طنيده است. در اين نامه عاوه بر راز و رمز عاشقانه پند و اندرز اخاقی و 
درس سازندگی نيز ديده می شود كه خود نشان از آراستگی آن مرد بزرگ دارد و به ما و به 
همه جوان ها می آموزد كه عشق و وفای ناگسستنی به همسر و فرزندان و دوستان و ياران 
و بستگان تنها در سايه ارتباط عميق با خالق يكتا و پايبندی به اخاق و معنويت به دست 
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می آيد و زندگی مادی كه در آن خدا نباشد و اخاق و معنويت و گذشت جايی نداشته 
باشد، غالباً به سر منزل مقصود نمی رسد و آتش عشق بيش از چند صباحی دوام نمی يابد 
و سردی و سستی و بی حالی و بی وفايی كانون گرم زندگی را از هم می گسلد و آتش نفاق 
و دورويی و بی وفايی و خيانت شعله می كشد و زندگی ها را به سياهی و تباهی می كشاند.

گشودگی عشق به عرصه آزادی در وجود مثل پرتگاهی است كه يكی شدن و خود را 
در ديگری ديدن تنها راه عاج دردهای آن و رنج های فراق از معش��وق است. باشد كه 
از زندگی و رفتار اين بزرگان پند و عبرت بگيريم و آنان را الگو و اس��وه قرار دهيم و راه 

سعادت و خوشبختی را بپيماييم؛ رضای خدا جوييم و راه مردان خدا پوييم.
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