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سخن سردبير

مقدمه
انقاب اسامی دگرگونی های عظيمی  در ايران پديد آورده است. ما كشوری بوديم كه 
قبل از انقاب، دولتمردان آن تحت نفوذ قلمرو بالنده ای از كوشش های انسانی معطوف 
به هدف مقدس، مشخص، مستمر و مورد اعتماد مردم قرار نداشتند. تاريخ معاصر اين 
مملكت از طريق كارگزاران نادان، وابس��ته و بی هويت، قانون گذاران دلداده به بيگانه، 
احزاب ساخته دست اس��تعمار و اس��تبداد، حكومت های بی كفايت و مجالس نمايشی 

ساخته و بازسازی می شد.
اكثريت مردم به دليل حوادثی كه بر آنها رفت، جهت گيری های فعالی نسبت به آينده 
كشور نداش��تند. چون قدرت نمايندگی شان از اساس از طريق ش��يوه های انتخاباتی و 
مش��اركت در كنش های اجتماعی و يا نهادها و احزاب مردمی  و انجمن های داوطلبانه 
تثبيت نمی ش��د و تنها نقطه اعتماد مردم يعنی مذهب و نهادهای مذهبی نيز نسبتی 
با حكومت نداش��تند و در س��تيز با قدرت سياس��ی بودند. بنابراين، اين نمايندگی كه 
می توانست نقطه اعتماد مردم به دولت باشد چون نقش مثبتی در دگرگونی های كشور 
و زندگی مردم نداش��ت بی معنا بود. انقاب اسامی اين ش��يوه حقارت بار و نفرت انگيز 

ویروس قجری و عصر بی خبری
»در ستايش بيداری مردم«
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را از بين برد و ش��رايط را ب��رای مردم به گون��ه ای فراهم كرد كه باور كردن��د رفتارها و 
انگيزه هايش��ان به رغم وابس��تگی های اجتماعی، طبقاتی، صنفی و حزبی، بر وضعيت 

آينده شان تأثير عميق دارد.
با انقاب اس��امی، مردم باور كردند كه در تاريخ ايران دوره ای آغاز ش��ده اس��ت كه 
آينده جامعه به طور فزاينده ای وابسته به تصميم آنهاست. ايران از جامعه ای مبتنی بر 
سرنوشت و تقدير از پيش تعيين شده توسط ديگران، به طرف جامعه ای حركت كرد كه 

تحوالت و تغييرات آن به وسيله مردم رقم می خورد.
مردم ايران قرن ها دنبال حكومت��ی بودند كه دو اصل آزادی و اس��تقال را به عنوان 
دو ركن غير قابل انفكاك، به تاريخ و فرهنگ اين مرز و ب��وم بازگرداند. اين دو اصل، دو 
گوهری بودند كه ايران در دوران معاصر، پس از شكس��ت در جنگ با روس��يه، به دليل 
بی كفايتی، جهل، ناتوانی و دست نشاندگی شاهان و كارگزاران حكومتی و دل سپردگی 
جريان های فكری و سياسی و فرهنگی وابسته به حكومت، به فرنگستان و فرنگی ها؛ به 

كلی از دست داده بود و از آن پس، به مطالبه ای تاريخی تبديل شد. 
اگر چه جنبش های باشكوه و شوريده ای مثل جنبش تحريم، جنبش مشروطه، جنبش 
ملی شدن صنعت نفت، جنبش جنگل، جنبش خيابانی، جنبش تنگستانی ها و دلواری ها 
و حركت های كم و بيش ملی و منطقه ای در گوشه و كنار ايران به راه افتاد تا به نوعی اين 
دو گوهر از دست رفته و ربوده ش��ده را به مام وطن بازگرداند، اما به رغم شكوه و عظمت 
اين جنبش ها، تا قبل از انقاب اسامی نه اس��تقال و نه آزادی گوشه چشمی  به ايران 

نشان نداد. 
صرف نظر از نقاط قوت هر كدام از جنبش های مذك��ور، بزرگترين ضعف آنها اين بود 
كه دو گوهر از دست رفته اس��تقال و آزادی را كه دو روی يك سكه هستند، جدای از 
هم و يكی بدون ديگری مطالبه می كردند. نياكان به ظاهر منورالفكر ما، بيش از يكصد 
سال زير سيطره اس��تبداد و اس��تعمار، با بلندپروازی های كامًا متفاوت به سر بردند تا 
شايد روزنه ای هر چند ناچيز به سوی رش��د و پيشرفت برای آنها گشوده شود و ممالك 
راقيه منتی بر ايران بگذارند و دستی بر سر و روی آنها بكشند شايد بخت بسته ايران باز 
شود. آنها در اثر توهم مشتركشان نسبت به آزادی و استقال، كشور ايران را در حداقل 
همزيستی و همدستی ملی و فرهنگی و در حداقل رشد و پيشرفت نگه داشتند تا از اين 

طريق، تئوری های فرسوده اربابان خود را به اثبات برسانند. 
اگر از جنب��ش تحريم كه نقطه عزيم��ت همه جنبش های اجتماعی در ايران اس��ت، 
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بگذريم، آرمان ه��ای جنبش مش��روطه عموم��اً متمركز ب��ر آزادی از اس��تبداد بود. 
مشروطه خواهان ش��وريده )نه مش��روطه خواهان سرس��پرده( آنچنان در آرمان های 
آزادی خواهی غرق ش��دند كه بعضی از آنها از س��ر ساده لوحی يا ش��ايد از سر باورهای 
نادرست، بس��اط آزادی خواهی خود را در بازارهای مكاره كنس��ولگری ها و سفارتخانه 
انگليس پهن كردند و به قول شيخ شهيد فضل اهلل نوری، مشروطه ايران را در ديگ پلوی 

انگليسی ها جست وجو می كردند. 
اي��ن نادان��ی تاريخی دقيقاً پاش��نه آش��يل شكس��ت جنبش مش��روطه ب��ود؛ زيرا 
مشروطه خواهان بر اين باور بودند كه آزادی را می توان با قربانی كردن استقال به دست 
آورد. دل س��پردگان به اين تفكر تا به امروز هم نفهميدند كه هيچ ملتی بدون استقال 
نائل به آزادی نخواهد شد. تقی زاده مشروطيت را فرزند روحانی انگلستان می دانست و 

معتقد بود: 
چش��م مردم ايران به جزيره بريتانيای كبير دوخته است و به ياد آن 
مهربانی های سابق )برای اعاده آزادی!!(، منتظر معاونت آن ملت نجيب 

و آن دولت ليبرال هستند.1 
از نظ��ر تق��ی زاده و همفكران او، س��نگ اس��اس حري��ت اي��ران در س��فارتخانه و 
كنس��ولگری های انگليس گذاش��ته ش��د. او در نامه ای به س��فارت انگليس در تهران 

می نويسد: 
اهال��ی پايتخت و س��اير بلدان بع��د از مقاومت هايی كه خودش��ان با 
اس��تبداد كردند باألخره مجبور شدند كه خودش��ان را به سفارتخانه و 
قونس��ولگری های انگليس يعنی يك قطعه خاك آزاد كشيده و در آنجا 
سنگ اس��اس حريت ايران را گذاش��تند. دولت انگليس هم كه موافق 
معهود آزادی دوست بود... به اين حركت انقابی حريت پرستانه در ايران 
هر نوع كمك معنوی و پناه روحانی داده ملت ايران را كه از صد سال به 
اين طرف مجذوب محبت خود نموده ب��ود، الحق ممنون منت تاريخی 
خود كرده، مشروطيت و پارلمان ايران را فرزند روحانی خود قرار داد.2 

ايران فاقد استقال در نظام مشروطه س��لطنتی، به رغم اين كه خون های گرانبهايی 
نثار راه آزادی كرد ولی خيلی زود همان آزادی رنگ و رو رفته مشروطيت را نيز دودستی 

1. ايرج افشار )به كوشش(، اوراق تازه ياب مشروطيت و نقش تقی زاده، تهران، جاويدان، 1359، ص109.  
2. همان، ص103. 
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تقديم استبدادی به مراتب سياه تر از استبداد قاجاری كرد؛ مشروطه بعد از يك دهه با 
برنامه ريزی همان حكومت ليبرالی كه سنگ اساس حريت ايران در سفارتخانه آنها نهاده 
شده بود و مش��روطيت ايران از ديگ پلوی آنها خارج گرديد و مشروطه خواهان فرزند 
روحانی آن دولت آزادی دوست بودند!! با يك كودتای سياه تحويل يك قزاق چكمه پوشی 
به نام رضاخان شد. مشروطه پرستان ليبرال! هيچ گاه نخواستند يا نتوانستند اين معما را 
حل كنند كه چرا سنگ بنای آزادی ای كه در سفارت انگليس نهاده شد، در پايان منجی 

و ميراث خوار آن يك افسر قزاقخانه روس شد؟! 
به رغم همه اين مجهوالت و پرسش های بدون پاسخ، مشروطه فاقد اعتماد و اعتقاد، 
همچنان برای عده ای جذاب و اغواكننده باقی ماند و نظام مش��روطه سلطنتی، كه قرار 
بود آزادی را برای ملت ايران به ارمغان بياورد، در زير چكمه های پادشاهی كه اكنون به 
بركت قانون اساسی، نه تنها لباس حقانيت بر تن كرده بود، بلكه امتياز سلطه و سيطره 
را مادام العمر متعلق به يك خانواده به نام خاندان سلطنت می ديد، به نظامی  مخوف تر 
از نظام استبداد قاجاری تبديل شد. مردم آزادی را حتی در مقياس ساده ای چون لباس 
پوشيدن و كاه گذاشتن از دست دادند و به تعبير آيت اهلل سيد محمد طباطبايی يكی از 

رهبران مشروطه تهران: »سركه انداختيم اما شراب شد.« 
سرباز مزدبگير، حقير، بی سواد و بی هويت قزاق خانه روس ها، پادشاه ايران شد و چون 
شجره نامه معتبری در ميان خاندان های حكومت گر ايرانی نداشت، ريشه پادشاهی را از 
مناسبات درون فرهنگی ايران به بيرون منتقل كرد تا برای خود و خانواده اش در انگلستان 
و سپس در آلمان حامی  و پشتيبان قدرتمند پيدا كند. رضاخان و حاميان كودتاگر وی 
يك مأموريت بيش��تر نداش��تند و آن اين بود كه مرجعيت قدرت سياسی ايران، يعنی 
ايات و مرجعيت قدرت اجتماعی و فرهنگی ايران يعنی مذهب و در رأس آن روحانيت 
را سركوب و نابود كنند و از طريق افسانه های باستان گرايی و باستان ستايی، پيوند ميان 

ايران و غرب را موجه، تاريخی و نهادينه سازند. 
در ظرف كمتر از دو دهه راز و رمز تمام كتيبه های باس��تانی در بيس��تون و استخر و 
تخت جمشيد و س��اير نقاط تاريخی اين مرز و بوم توس��ط شرق شناسان ايران دوست!! 
گشوده ش��د! آنها پس از خارج كردن مهم ترين ميراث باس��تانی ايران از كشور، به طرز 
معجزه آسايی!! توانستند تمامی  اين كتيبه ها را رمزگشايی كرده و ما را كه شايستگی آن 
را نداشتيم زبان اجداد خودمان را كه پدران ما پايه ريزی كرده بودند، از دوران باستان تا 

به آن روز، بخوانيم با معانی اين زبان آشنا سازند!! 
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رضاخان س��ردمدار آزادی و ترقی، به خصوص آزادی و ترقی زنان ايران معرفی ش��د. 
غافل از آن كه حتی بچه های وی نيز در منزلش آزاد نبودند كه شوهر برای خود انتخاب 
كنند و از همه شرم آورتر اين كه به ميل بی رحمانه پدر ديكتاتور، شوهران انتخابی آنها 
جابه جا می شد. گويی سلطنت طلب های ايران كه باألخره در حسرت سلطنت پادشاه نه 
حكومت او ماندند، چشم بصيرت حتی ديدن خاطرات فرزندان اين ديكتاتور آزاديخواه 
را نداشتند!! اشرف پهلوی خواهر دوقلوی محمدرضا پهلوی در خاطرات خود ناخواسته 
پرده از چهره كريه شيوه حكومت استبدادی رضاخان در خانه خودش را برما می كند. 

او می نويسد: 
در كاخ، شايعاتی بر سر زبان ها بود كه پدرم برای من و شمس، شوهر 
پيدا كرده است. دايه ام، پيشخدمت هايم و حتی مادرم يكی يكی به من 
تبريك گفتند، اما برای ذهن هفده س��اله من اين خب��ر هول انگيز بود. 
خود فكر ازدواج حالم را بد می كرد، چه برس��د ازدواج با مردی كه اصًا 
نديده بودم. می ترسيدم احساساتم را به پدرم بگويم؛ بنابراين از برادرم 
خواهش كردم پا در ميانی كند و از رضاشاه تقاضا كند كه تصميمش را 
عوض كند. برادرم با همدردی به حرف هايم گوش داد، اما وقتی حرفم را 
تمام كردم با پاسخش آب پاكی روی دستم ريخت. او گفت: تاش برای 
عوض كردن تصميم پدرمان در اين باره وقت تلف كردن است، او معتقد 
است كه دختر بايد در سن و سال معينی ازدواج كند و مخالفت كردن با 
او بيهوده است. به نظر من تو بايد هر چه او می گويد انجام بدهی1... من 
می دانستم تنها حق انتخاب من اين است كه يا ازدواج كنم يا عاق و طرد 
شوم... می دانستم كه پدرم هرگز سرپيچی و نافرمانی از سوی هيچ يك 

از بچه ها را تحمل نخواهد كرد.2
از اين بدتر اشرف می نويسد: 

پدرم برای من فريدون جم پسر نخست وزير و برای خواهرم علی قوام 
را به ش��وهری انتخاب كرد ولی از بخت بد شمس دو پايش را توی يك 
كفش كرد كه نامزد من بيش��تر از مردی كه پدرم برای او در نظر گرفته 
بود چشمش را گرفته است و چون به عنوان خواهر بزرگ تر از امتيازات 

1. خاطرات اشرف پهلوی، چهره هايی در يك آينه، ترجمه هرمز عبداللهی، تهران، فرزان روز، 1377، ص53-54. 
2. همان، ص56. 
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ويژه ای برخوردار بود، بنابراين نامزدها رسماً عوض شدند.1
البته در طول تاريخ دوران معاصر تا به امروز، هنوز شاه پرس��تان و س��لطنت طلب ها و 
آنهايی كه عصر پهلوی را عصر آزادی زنان ايران و ترقی كشور معرفی می كنند به مردم 
ايران نگفتند فردی ك��ه فرزندانش در خانه خودش آزادی انتخ��اب، انتقاد، مخالفت با 
ازدواج و حق انتخاب شريك زندگی خود را نداشتند و سراسر زندگی آنها به تصميم يك 
نفر وابسته بود و آنها جرئت اعتراض نيز نداشتند، چگونه می تواند سردمدار آزادی و ترقی 
زنان جامعه باش��د؟! مگر اين كه بی حيايی و بی عفتی را ترقی و آزادی بدانيم. كسی كه 
خانه خودش را به يك زندان برای فرزندانش تبديل كرده بود و به ميل خود با سرنوشت 

فرزندانش بازی می كرد اين فرد چگونه می توانست پاسدار آزادی جامعه باشد؟! 
وقتی سايه س��ياه و رعب آور ديكتاتوری رضاخان با حمايت انگليسی ها، تا عمق جان 
جامعه نفوذ كرد و دس��ت اين افس��ر قزاق تا مرفق، نه تنها به خون آزادی خواهان ايران 
آلوده شد بلكه حتی به اغلب كسانی كه او را بر اريكه قدرت رسانده بودند نيز رحم نكرد، 
مردم ايران فهميدند كه آزادی بدون استقال دوام چندانی ندارد. ملت ايران برای اين 

تجربه بهای سنگينی پرداخت كرد. 
آرمان جنب��ش ملی ش��دن صنعت نفت ب��ر خاف جنبش مش��روطه، بر مب��ارزه با 
استعمار انگليس متمركز شد. ش��وق رهايی از دست اس��تعمار انگليس آنچنان چشم 
ناسيوناليست های ايران را كور كرد كه مصدق اين رهبر اريستوكرات فرزندان اطو كشيده 
بورژوازی تازه به دوران رسيده، باور كرده بود با سركوب آزادی از طريق انحال مجلس، 
گرفتن اختيارات فراقانونی و تمركز قدرت در دس��ت حزب و طبقه خاص و بگير و ببند 
مخالفان و خارج كردن مردم از كف خيابان ها و بازی های ديپلماتيك با دربار و حاميان 
خارجی دربار و غش كردن های نمايش��ی و از همه مهم تر، كوتاه كردن دست روحانيت 
از حوزه سياست می تواند گوهر استقال ايران را به دست آورد و دست استعمار انگليس 
را از صنعت نفت اي��ران دور نگه دارد. مصدق و مصدقی ها با اي��ن اعتقادات تئوريك، به 
تمام معنا آزادی را در پای تصورات مبهمی  از استقال، قربانی كردند. همان طوری كه 
مش��روطه خواهان اس��تقال را فدای آزادی كردند و در نتيجه يكی ديگر از مهم ترين 

جنبش های اجتماعی ايران به بن بست رسيد. 
كودتای 28مرداد 1332ش امريكا، مانند كودتای س��وم اس��فند 1299ش انگليس، 
اگر چه دوران س��ياهی برای تاريخ ايران رقم زد ولی ملت اي��ران را در كوره های مذاب 

1. رك: همان. 
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ديكتاتوری آب ديده كرد و خيلی زود از مدرس و كاش��انی به امام خمينی در دهه 40 
رسيد. 

امام خمينی هوش��مندانه پيش��ينه تاريخی جنبش های اجتماعی و سياسی ايران را 
مطالعه كرد و دانست كه استقال و آزادی با هم و در تنگاتنگ هم می تواند ملت ايران را 
به صحنه مواجهه فعال و سازنده با آينده برگرداند. از آغاز نهضت امام خمينی استقال و 
آزادی به عنوان دو هدف بنيادين در سرلوحه جنبش قرار گرفت. از سال 1340 و واقعه 
تصويب اليحه انجمن های ايالتی واليتی به ندرت می توان اعاميه، سخنرانی، مصاحبه و 

متنی از امام مشاهده كرد كه در آن مسئله استقال و آزادی ايران نيامده باشد. 
امام خمينی در 20 تير 1354 در نامه ای خطاب به مردم ايران می نويسد:

ما می گوييم كه اين وض��ع را بايد به هم زد و ت��ا محمدرضا و دودمان 
پهلوی هس��ت، ما نمی توانيم يك روی آزادی و يك  روی استقال برای 
مملكتم��ان ببينيم. اين يك نوكری هس��ت كه گذاش��ته اند او را اينجا 
و »مأمور« برای وطنش هس��ت! خودش هم می گويد »مأموريت برای 
وطنم«! راست می گويد اما مأموريت از امريكا! مأمور است از جانب امريكا 
برای وطنش كه اين وطن را، وطن بيچاره را، نه بگذارد رشد معنوی بكند 

و نه مالشان را خودشان بخورند. مالشان بايد نصيب امريكا بشود.1
در جای ديگری در سخنرانی ميان ايرانيان مقيم خارج می فرمايد: 

ما حرف تازه ای هم نداريم؛ حرف ما هميشه يك مطلب بوده است. از 
اولی كه اين نهضت اسامی، قريب پانزده س��ال يا بيشتر از پانزده سال 
هست كه ظهور پيدا كرد تا حاال... اين است كه ما برای ملت ايران دوتا 
مطلب می خواهيم، و اين دوتا مطلب هم، دوتا مطلب مش��روعی است 
كه همه جوامع بش��ری كه منحرف نشده اند از انس��انيت، قبول دارند: 
يكی اينكه ... اين ملت سی ميليونی كه پنجاه سال است از حق مشروع 
خودش محروم بوده اس��ت، حاال قيام كرده اس��ت و اي��ن حق را طلب 
می كند، می گويد »ما می خواهيم آزاد باش��يم«؛ اين يك مطلبی است 
كه همه جوامع بشر قبول دارند كه يك مطلب صحيح است؛ يك مطلب 

نامشروعی نمی گويند.
مطلب دوم ملت اي��ران كه ما داريم عرض می كنيم، اين اس��ت كه ما 

1. صحيفه امام، ج3، ص508-509. 
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می خواهيم مس��تقل باشيم. ما در زمان های س��ابق و خصوصاً در زمان 
اين پدر و پس��ر، و باألخص در زمان اين پسر، ما همه جهات مملكتمان 
در تحت سلطه اجانب بوده و هس��ت. ما اقتصادمان به هم خورده است 
به واسطه اينكه اجانب بر آن تس��لط دارند؛ نفت ما را دارند می برند و در 
ازای آن برای خودشان پايگاه درس��ت می كنند در ايران؛ يعنی اسلحه 
می دهند برای پايگاه درست كردن برای خودشان. فرهنگ ما را عقب نگه 
داشته اند؛ جوان های ما را نمی گذارند تحصيل بكنند؛ برای اينكه مبادا در 
بين اينها اشخاصی پيدا بشود كه مخالف باشند با اين كارهايی كه دارند 
اينها می كنند... می گويند: اينها مرتجع هستند؛ نخير، مرتجع نيستند 
و مترقی هم هس��تند و می خواهند كه آزادی داشته باشند و استقال. 
كسی كه آزادی و اس��تقال می خواهد، مرتجع است؟ مرتجع آن است 
كه آزادی را سلب می كند، برگشته به حال ساطين قلدر! و مرتجع آن 
است كه آزادی را سلب می كند، مرتجع آن است كه خيانت می كند به 
مملكتی و به ملتی؛ نه ]اينكه [ مرتجع مردمی هستند كه می گويند چرا 

خيانت می كنی، چرا آزادی را به ما نمی دهی؟...1
امام خمينی ب��ا انتخاب اين دو گوهر از دس��ت رفته به عنوان مطالب��ه اصلی نهضت، 
اعتماد عمومی  را كه در جنبش مش��روطيت و جنبش ملی شدن صنعت نفت به خاطر 
كج فهمی های رهبران جنبش مخدوش شده بود در جوهره جان جامعه ايران زنده كرد 
و همين اعتماد عمومی  را پشتوانه و سرمايه اجتماعی نهضت قرار داد. اعتمادی كه در 

مدتی كمتر از 15 سال منشأ دگرگونی عظيمی  به نام انقاب اسامی شد.
اعتماد عمومی  با انقاب اسامی از حيطه تعامات فردی در ايران به حوزه اجتماعی 
آورده شد و به بعد مهمی  از فرهنگ انقابی تبديل ش��د. به گونه ای كه مفهوم فرهنگ 
انقابی در ايران با احساس وسيع و گسترده ای از كفايت سياسی مبتنی بر اعتماد متقابل 
مردم به نظام انقابی جمهوری اس��امی گره خورد و به هسته اصلی مقاومت در مقابل 

مخاطراتی كه انقاب را تهديد می كرد، تبديل شد. 
اعتماد عمومی  مردم به امام و انقاب، عمًا به اعتماد سياس��ی به دولت و حكومت كه 
در طول تاريخ ايران عموماً نقطه مقابل هم بودند، كش��يده شد و تضاد دولت و ملت در 
تاريخ ايران با انقاب اسامی شكسته شد؛ به گونه ای كه حضور اعتماد عمومی  در عرصه 

1. همان، ج 4، ص194-195. 
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سياسی پيش شرط ضروری برای جمهوری اسامی به عنوان يك نظام سياسی زنده و 
پويا گرديد و امام راحل كه معمار اصلی چنين بنای باشكوهی بود چقدر به سياستمداران، 
كارگزاران، دولتمردان و مديران سفارش كرد كه كاری نكنيد اين اعتماد مخدوش گردد. 

امام خمينی در اهميت اعتماد می فرمايد: 
اگر يك كشور بخواهد يك كشور سالمی باشد، بايد بين دستگاه حاكمه 
با ملت تفاهم باشد و مع األس��ف در رژيم های شاهنشاهی و به خصوص 
در رژيم اخير، آن معنا عكس بود. يعنی دس��تگاه حاكمه، همه دستگاه 
حاكمه، در يك قطب واقع شده بود و ملت هم در يك قطب. آن دستگاه 
حاكمه كوشش می كرد كه با ارعاب و با فشار و با آزار و شكنجه و حبس و 
امثال اينها با ملت رفتار كند. و ملت هم اگر زور نداشت كوشش می كرد 
كه ماليات نپردازد؛ از زير بار همه چيز در برود؛ هر چه بتواند كارشكنی 
كند برای دولت، و از اين جهت هی ش��كاف بين م��ردم و دولت حاصل 
می شد و دولت هم هيچ پشتيبان نداش��ت و دستگاه حاكمه يك امر به 
خيال خودش مستقلی بود كه هيچ ارتباطی با ملت نداشت. ملت هم به 

آن هيچ اعتماد نداشت، آن را دشمن خودش می دانست.1 
در ايران، اعتم��اد در حوزه عمومی  مانن��د اعتماد در حوزه فردی، محصول س��رمايه 
اجتماعی است كه به صورت گسترده و فراگير از درون باورهای اسامی به حوزه سياسی 
كشيده شده است. بديهی است كه اگر به اين اعتماد به هر دليلی لطمه ای وارد شود به 

طور فزاينده ای بر باورها و اعتقادات اسامی لطمه وارد می شود.
در ايران عصر انقاب اس��امی اعتم��اد عموم��ی  از اجتماع متجانس ي��ا نامتجانس 
شهروندان متعهد و وفادار به اقتدار سياسی و قوانين آن به وجود نيامده است. بنابراين 
اعتماد عمومی  در ايران تابع سلس��له مراتب افقی در حوزه شخصی و عمودی نسبت به 
نهادهای حكومتی نيست بلكه چون از دل اعتقادات استخراج می شود يكی از مهم ترين 

مؤلفه های سرمايه اجتماعی است. 
در اينجا برای اين كه متوجه شويم مس��ئله اعتماد عمومی  چقدر در پايداری و تداوم 
جمهوری اسامی ايران و نظام مردم ساالر ما حياتی اس��ت به ناچار كمی  به تبيين آن 

می پردازيم. 

1. همان، ج8، ص230. 
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اعتقاد، اعتماد و مشارکت 
اعتقاد، اعتماد و مشاركت سه متغير وابسته به هم در اعتقادات ما پيروان مكتب اهل 
بيت است. عنصر متابعت و الزام آوری فتاوای مجتهدين شيعه در طول تاريخ كه فضای 
زندگی مردم را نگهداری می كرد تابعی از همين س��ه متغير وابسته به هم بود. ما هيچ 
دليل ديگری برای اين اعتماد تاريخی كه باعث می شود مردم نه تنها زندگی اجتماعی 
بلكه زندگی خصوصی و رس��تگاری دنيا و آخرت خود را به فت��اوی يك مجتهد، فقيه و 

مرجع گره بزنند، نداريم.
امام با انقاب اسامی اين عنصر بالنده، الزام آور و بادوام را از درون قواعد فقهيه به حوزه 
عمومی  وارد كرد و بر اساس آن پايه های يك نظام سياسی كارآمد را ريخت. نظامی  كه از 
طريق اعتماد و اعتقاد اداره می شود برای مردم مقدس می گردد و پايبندی مردم به اين 
نظام نه از طريق سلسه مراتب ساختاری يا س��طوح خدمات رسانی دولت بلكه از طريق 
احترام و اهتمامی  كه برای اين اعتماد و اعتقاد قائل است، استمرار می يابد. با اين تفاصيل 
آنهايی كه تاش می كنند اعتماد و مشاركت را در ايران از حوزه اعتقادی خارج كرده و به 
حوزه سازمانی كه امروزه به آن اعتماد مدنی می گويند، پيوند زنند، دانسته يا نادانسته به 
انقاب اسامی و آرمان های امام خمينی خيانت می كنند. اين چرخش های ايدئولوژيك 
س��خت و نرمی  كه از دهه 70 برای تبديل اعتماد مبتنی بر اعتقاد ب��ه اعتماد مدنی يا 
شهروندی انجام گرفت و سردمدار آن نيز دولت ها و كارگزاران دولت بودند و پيوسته تنها 
خود را نماينده انحصاری حقوق شهروندی معرفی می كنند، به نظر می رسد هسته های 
اساسی استحاله نظام عقيدتی جمهوری اسامی به نظام غير عقيدتی و سكوالر است و 
مصداق اصلی مفهوم نفوذی است كه رهبر معظم جمهوری اسامی پيوسته به جامعه 

هشدار می دهد كه مواظب نفوذ باشيد. 
در اين س��ه دهه، بيش��ترين ضربه به اركان اعتماد عمومی  و دس��ت درازی به حقوق 
اعتقادی و شهروندی مردم توسط ديوان س��االری درون دولت )دولت به مفهوم قوا(، به 
خصوص قوه مجريه و قوه مقننه وارد شد. سياهنمايی، تخريب های انتخاباتی، وعده های 
دروغين، تخريب آمارها، ترويج بداخاقی های سياسی، ترجيح منافع حزبی و فاميلی بر 
منافع ملی، رشوه و فساد اداری، كم كاری، ارايه آمارهای دروغی، دست درازی به اموال 
مردم، دريافت های حقوقی غير قانونی، اس��تفاده ش��خصی از اموال عمومی، سرگردان 
كردن مردم در ادارات و از همه بدتر نپذيرفتن نقاط ضعف و نارسايی ها و مقصر دانستن 
گذشتگان بيشترين عوامل تخريب اعتماد عمومی  و بی اعتنايی و ناديده گرفتن حقوق 
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مردم در سه دهه گذشته بود.
اكنون مهم ترين پرسش برای مردم اين است كه چگونه ساختار و سازمان ها و افرادی 
كه در ديوان ساالری ايران بيش��ترين دس��ت درازی های غير قانونی را به حقوق مردم 
می كنند می توانن��د محافظ اين حقوق و تدوين كننده منش��ور برای آن باش��ند؟! اين 
نمايش ها كه در اواخر دوران زمامداری دولت ها هميشه تكرار می شود نه در ابتدای دوران 
زمامداری؛ و هر دولتی ك��ه می آيد مصوبات دولت قبلی را به گوش��ه ای پرتاب می كند 
و خود از نو در آخر دوره دولت، منشور تازه ای می نويس��د كه يحتمل، دولت بعدی هم 
افتخار اين را داشته باشد حقوقی و منشوری از حقوق مردم را به گوشه ای پرتاب كند!! 
نش��ان می دهد كه نتايج تمام اين بازی ها چيزی جز تخري��ب اعتماد عمومی  و وهن به 

نظام جمهوری اسامی نيست. 
مردم از خود می پرسند چرا بايد باور كنند اين دولت تافته جدا بافته از دولت های قبلی 
است؟! دولتی كه برای اثبات خود، دولت قبلی و دولت های پيش از آن را با خاك يكسان 
كرد و تمامی  برنامه ها، سياست ها و آمارها را دروغ و فريب مردم دانست و همه مصوباتی 
را كه به نوعی با معيشت، مسكن و زندگی روزمره مردم سر و كار داشت به اعتبار اين كه 
برنامه دولت قبلی بوده و آنها آن دولت را قبول نداشتند به گوشه ای پرتاب كرد؛ اكنون 

چرا بايد اجرای مصوبات اين دولت برای دولت بعدی الزام آور باشد؟! 
دولت هايی كه مصوبات نمايندگان مردم در مجلس را بازيچه تمايات متناقض و حزبی 
و جريانی خود می سازند چه دليل عقلی به مردم ارايه می دهند كه مصوبات آنها كه وقت 
و امكانات و فرصت های مردم را تلف می كند، در دولت بعدی تداوم داشته باشد و دولت 
بعدی همان بايی را بر سر مصوبات اين دولت نياورد كه اين دولت بر سر مصوبات دولت 

قبلی آورد؟
تمام اين نمايش ها نش��ان می دهد كه ديوان س��االری ايران هنوز در عصر بی خبری 
قاجاری و پهلوی به س��ر می برد و به رغم اين كه با انقاب اسامی تحوالت عظيمی  در 
جامعه به وجود آمده است اين تحوالت حتی گوشه چشمی  به ديوان ساالری نشان نداده 
است. ديوان ساالری ايران و در رأس آن دولت، يك عقب مانده عصر قاجاری است؛ زيرا 
نشان داده است كه استعداد و شرايط دگرگونی را ندارد و شديداً در مقابل آن مقاومت 
می كند و مناسبات دولت و ملت را در سطح مناسبات قاجاری و پهلوی حفظ كرده است. 
ديوان ساالری از نظر وظايف سازمانی بيش��ترين نقش را در بازسازی اعتماد عمومی 
يا تخريب اين اعتم��اد دارد. عملكرد دولت ها در نظام جمهوری اس��امی صرف نظر از 
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نقاط مثبت و منفی نشان می دهد كه جهت مناس��بی در تقويت اعتماد عمومی  نيست 
و نظام جمهوری اس��امی اگر چاره ای برای اين معضل حياتی نينديش��د آسيب های 

جبران ناپذيری خواهد خورد.
درست اس��ت كه يك نظام آزاد و مستقل مثل جمهوری اس��امی را نمی توان تنها بر 
اعتماد عمومی  بنا نمود بلكه برای استقرار آن به وجود نهادها نيز نياز است اما نهادها نيز 
به خودی خود قابل دوام نيستند بلكه به عامل انسجام بخش همكاری و تكيه گاه اعتقادی 
نيز نياز است. بنابراين حكومت ها به يك عرصه نهادی نياز دارند كه در آن اعتماد واجد 
معنا باش��د.1 در ايران اين عرصه نهادی بی ترديد مذهب اس��ت. در روابط اجتماعی به 
خصوص در منازعاتی كه ايران در دوران معاصر گرفتار آن بود هميشه ملت ايران توانست 
بر پايه اعتماد اعتقادی كوهی از ناهمسازی ها را هموار سازد. اعتماد اعتقادی مفهومی 

 است كه در ايران جايگزين ندارد. 
موفقيت اقتصادی، تكثر آزادی های فردی و اجتماعی، ايجاد رفاه اجتماعی، رش��د و 
توس��عه اقتصادی اگر در تاريخ معاصر ايران بر پايه اعتماد اعتقادی گذاش��ته می شد و 
دولت مردان بی هويت ايران تاش نمی كردند اين دگرگونی ها را در ضديت با مذهب و 
حذف آن از صحنه تحوالت اجتماعی ايجاد كنند، شايد سرنوشت تاريخ تحوالت ايران و 

هزينه هايی كه بر مردم تحميل شد آنقدر زيان بار و غير قابل جبران نبود.
دولت مردان جمهوری اسامی از دهه هفتاد مانند دولت مردان عصر قاجاری و پهلوی 
تحت تأثير اين افس��انه كه ثروت فزاينده، رش��د اقتصادی، توس��عه و مصرف می تواند 
جايگزين اعتماد اعتقادی باش��د دس��ت به اقدامات��ی زدند كه ش��رط الزم دوام نظام 
مردم س��االر جمهوری اس��امی را در مخاطره قرار دادند. انقاب اسامی نمونه آرمانی 
پيوند دو مفهوم اعتماد و اعتقاد در حوزه سياس��ت بود. موضوعی كه توجه بس��ياری از 

پژوهشگران غربی حوزه جنبش های اجتماعی را به خود مشغول كرده بود. 
ميشل فوكو فيلسوف مشهور غربی در كتاب ايرانيان چه رويايی در سر دارند، می نويسد:

در روحانيت شيعه، مرجعيت دينی تابع سلسله مراتب نيست. هر كسی 
تنها از مرجعی پيروی می كند كه خود بخواهد. آيات عظام امروزی را كه 
در برابر شاه و پليس و ارتش او ملتی را يكپارچه به خيابان ها كشانده اند، 
هيچ كس بر مسند ننشانده است، بلكه مردم به ايشان گوش كرده اند و 

1. برای مطالعه بيشتر رك: فران تونكيس، اعتماد و س��رمايه اجتماعی، ترجمه محمدتقی دلفروز، پژوهشكده 
مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، 1387. 
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اين نكته حتی درباره كوچكترين اجتماعات هم صادق است.1
انق��اب در ايران نتيج��ه يك ائت��اف ميان گروه های متفاوت سياس��ی، يا س��ازش 
ميان طبقات اجتماعی يا پيش��گامی  يك طبقه پيش��رو نبود كه با سازش يا ريزش يا با 
بده بستان های اين گروه ها و طبقات بتوان برای انقاب اسامی تعيين تكليف و تعيين 
مسير كرد. انقاب اسامی به تعبير فوكو محصول اراده جمعی مردم ايران بود اراده ای 
كه تنها می توانس��ت در آرمان های مشترك متمركز ش��ود نه در منافع مشترك. و اين 
آرمان چيزی جز استقال و آزادی نبود. هر جريانی، گروهی، فردی در هر مقام و منصبی 

بخواهد اين دو ركن را مخدوش كند بايد به ديده دشمن نگريسته شود. 
بنابراين اگر تعلق به دولت برای حفظ منافع مش��ترك و تضمي��ن ارزش های غربی و 
آخرين پناه آنها در زمان فاجعه، مرضی است كه س��خت می توان اين مرض را در غرب 
ريشه كن كرد! در ايران اسامی تعلق به اعتماد مبتنی بر اعتقاد، به عنوان آخرين پناه در 
زمان فاجعه، ضامن دوام نظام سياسی و دولت های منسوب به اين نظام است. هر اقدامی 
 در هر قالبی اگر بخواهد جايگزين اين اعتماد شود بايد آن را روزنه ای برای رخنه و نفوذ 
تعريف كرد. می خواه��د لوايح اختيارات ويژه و فراقانونی دولت مصدق باش��د يا جامعه 
مدنی منس��وب به اصاحات باش��د، يا لوايح دوقلوی خاتمی، يا همايش قوه مجريه در 
حقوق اساسی جمهوری اسامی ايران در دولت احمدی نژاد يا منشور حقوق شهروندی 

در دولت روحانی. 
اگر مشاهده می ش��ود كه ملت ايران نسبت به مس��ئله مذاكرات هسته ای و توافقنامه 
برجام حساس شده اند تنها از اين زاويه است. هر قراردادی در هر سطحی بخواهد اصل 
استقال و آزادی و نظام جمهوری اسامی كه ضامن بقای اين دو اصل است را مخدوش 

كند بی ترديد مورد قبول ملت ايران نخواهد بود. اين كام اول و اما كام دوم.

دیوان ساالری عصر قجری و ترویج بی اعتمادی در دولت ها 
می دانيم فهرست كردن تمام آنچه در روابط اجتماعی موجود، بعضی از دولت ها از دهه 
هفتاد به بعد در ايران ترويج كردند و اين روابط تمركز خود را بر تخريب اعتماد عمومی 
 مردم ايران گذاشته اس��ت اوالً غير ممكن، ثانياً، دردناك و ثالثاً ناخوشايد برای عده ای 
می باشد. اما از آنجايی كه اين روابط اركان جمهوری اسامی را نشانه رفته است، سكوت 

1. ميشل فوكو، ايرانی ها چه رؤيايی در سر دارند؟، ترجمه حس��ين معصومی همدانی، تهران، هرمس، 1377، 
ص30. 
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و بی تفاوتی نسبت به آن خيانت به آرمان های شهدا و امام شهدا تلقی می شود. به طور 
كلی دوست و دشمن معتقد است كه نظام جمهوری اسامی بر سه ركن استوار است: 

1. اعتماد عمومی  مردم 2. رهبری نظام 3. مكتب اسام 
مطالعه فرآيند تاريخی سه دهه گذشته نشان می دهد كه دشمن در هر دوره ای برای 
ناموفق جلوه دادن انقاب اسامی و ناكارآمدی نظام جمهوری اسامی كم و بيش بر يك 
ركن متمركز و بقيه اركان را در نسبت با آن يك ركن مورد تهاجم قرار داده است. اسناد 
نشان می دهد كه تمركز اصلی دشمنان انقاب اس��امی در دهه اول عموماً متمركز بر 
ركن مكتب و ايجاد ترديد و دودلی درباره توانايی دين در حل مشكات در دوران مدرن، 
كهنه بودن قوانين دينی، غير عقانی كردن دين و سكوالر كردن آن، عرفی كردن نظام 

دينی و امثال آن متمركز بوده است. 
اين تاش ها اگر چه پای عده ای از انقابيون سس��ت عقيده را نسبت به توانايی مكتب 
اسام در اداره كش��ور ش��ل كرد و عده ای از آنها الجرم از قطار انقاب به بيرون پرتاب 
شدند، يا بهانه به دست مقدس مآبان داد تا به روحانيت انقابی دهن كجی كنند ولی به 
استواری باورها و اعتماد مردم نسبت به انقاب اسامی ضربه غير قابل جبرانی وارد نكرد. 
در دهه دوم انقاب، نقطه تمركز تهاجمات به سمت رهبری كشيده شد. رحلت امام به 
اين فضا تا حدودی كمك كرد اما انتخاب درس��ت و آرمانی مجلس خبرگان رهبری و 
فرهمندی رهبر منتخب در برقراری ارتباط با مردم و پيوند با آرمان های انقاب اسامی 
و از همه مهم تر تجلی روح خمينی كبير در نوع نگاه و سخنان رهبر معظم انقاب تمامی 

 نقشه های دشمنان را نقش بر آب كرد. 
جريان جابجايی رهبری و بحران جانشينی كه هميشه نقطه آغاز انحراف انقاب ها و 
محمل خطرناكی برای تسويه حس��اب های جريانی درون هر انقاب بود و ما نمونه های 
خونبار آن را در انقاب فرانسه، انقاب روسيه و انقاب چين مشاهده كرديم در انقاب 
اسامی نمايشی از شكوه، شعور و بصيرت ملت ايران و نمادی از وحدت عقانی رهبران 
انقاب اسامی بود. در اين جانشينی حتی يك قطره خون هم از دماغ كسی خارج نشد 
در حالی كه اسناد تاريخی نش��ان می دهد بحران جانشينی در انقاب فرانسه، روسيه و 
چين ميليون ها كشته بر جای گذاشت. سياست سلب اعتماد از مردم از طريق تخريب 
رهبری اگر چه عده ای را به روش مس��المت آميز از قطار انقاب به بيرون انداخت ولی 

خللی بر قوام و دوام انقاب اسامی وارد نكرد. 
تقريباً از اواسط دهه دوم ملت ايران ش��اهد استراتژی جديد دشمنان انقاب اسامی 
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در تخريب نظام جمهوری اس��امی هس��تند كه اين بار نقطه تمركز بر ركن اساس��ی 
انقاب يعنی اعتماد عمومی  است. اعتماد برخاف دو اصل ديگر، نماد اصلی نظام های 
مردم ساالری و پيش ش��رط حكومت مبتنی بر آرای مردم است. فرهنگ اعتماد نه تنها 
به پايداری مردم ساالری كمك می كند بلكه دوام چنين نظام هايی بدون وجود ميزانی 
از اعتماد ممكن نيست. هر اقدامی  در تخريب اعتماد می تواند توافق و وفاقی را كه ساز 
و كار اصلی سياس��ت گذاری و تصميم گيری در نظام های سياس��ی مردم ساالر است به 
تضاد و نزاع تبديل كند. برآورد اين روش ها نشان می دهد كه كمين گاه اصلی تهاجم به 
اعتماد عمومی  مردم، ديوان ساالری نظام جمهوری اسامی و در رأس آن قوه مجريه و 

قوه مقننه است. 
راست اس��ت كه گفته اند تاريخ جريان مستمری است كه ش��روع و پايان ندارد اما به 
منظور درست نوشتن تاريخ محقق بايد آن را به دوره های زمانی معناداری تقسيم كند 
و آن دوره را مبنای تحليل يافته های تاريخی قرار ده��د. بنابراين در ابتدا بايد يادآوری 
كنم كه اوالً، روی سخن اين متن با دولت مردان در مقياس قوای سه گانه است؛ ثانياً، اگر 
چه مثال ها از اقدامات دولت فعلی آورده می شود ولی خطابات آن به تمامی  دولت ها از 
دهه 70 به بعد برمی گردد. تمامی  دولت ها كم و بيش در نهادينه كردن بی اعتمادی در 
جامعه نقش داشته اند. اين مسئله نه از جهت عملكرد دولت ها كه به نوعی عملكرد نظام 
جمهوری اسامی نيز هست، بلكه از جهت شيوه دفاع از عملكردها، شيوه برنامه ريزی ها 
و شيوه تبليغ عملكردهای دولت ها مربوط است. از حق نمی توان گذشت كه دولت های 
نظام جمهوری اسامی ايران با همه نقاط ضعف و قدرتی كه داشته و دارند در مجموع 
عملكردهايی داشته اند كه در شرايطی كه ايران بعد از انقاب اسامی در آن قرار داشت، 

بخشی از اين عملكردها شبيه معجزه است. 
آنچه كارنامه اين دولت ها را زير سؤال می برد بيان اين عملكردها برای مردم است. نمره 
تمامی  دولت ها بعد از دهه 70 نمره قابل قبولی نيست. مهم ترين مشكل بيان عملكردها 
در دولت های ايران حزبی ديدن، جناحی كردن و ش��خصی نش��ان دادن عملكردها و 
برخوردهای سليقه ای غير علمی  با مفهوم دولت، مفهوم ملت و مفهوم نظام است. ديدگاه 
دولت مردان ايران از اين سه مفهوم شباهت عجيبی با ديدگاه دولت مردان عصر قاجاری 
و پهلوی دارد. نگاه دولت مردان عصر قاجاری به حوزه عمومی  نگاه ش��خصی، قبيله ای، 
خانوادگی و در يك س��طح باالتر نگاه گروهی و جريانی بود. دولت مردان عصر قاجاری 
و پهلوی همه چيز كش��ور را با عينك منفعت ش��خصی می ديدند، سياست در تعريف 
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دولت مردان قاجاری و پهلوی تعريف قبيله ای داشت. اين نگاه بيش از هر چيز به سرمايه 
اجتماعی و در رأس آن اعتماد عمومی  خسارت وارد كرد.

به نظر می رسد دولت مردان جمهوری اسامی گرفتار اين بيماری قجری شدند. نقطه 
آغازين ابتا به اي��ن بيماری دولت  هاش��می  و جناح كارگزاران ب��ود. كارگزاران دولت 
 هاشمی  اين ويروس را وقتی وارد جمهوری اسامی كردند كه تصميم گرفتند در مقابل 
تهاجمات تخريبی جناح چپ، به جای دفاع از عملكرد نظام جمهوری اسامی از شخص 
 هاشمی  رفسنجانی و دولت او دفاع كنند. دفاع افراطی از  هاشمی  تا بدانجا پيش رفت كه 
بعضی از دولت مردان نه تنها به القابی چون سردار سازندگی، اميركبير ايران و امثال آن 
بسنده نكردند، بلكه سودای مادام العمر كردن رياست جمهوری وی و كارگزاران او را در 
سر می پروراندند و اين ويروس مخرب از آن تاريخ تا به امروز رشد مضاعف كرد. اكنون 
اين بيماری قجری در دولت مردان نهادينه شده است و نشان می دهد ديوان ساالری در 
ايران هنوز تحت تأثير مناسبات عصر قجری است و رشد و بالندگی آن نسبت به تحوالت 
انقابی مردم ايران ناچيز است. دولتمردان ما نسبت به مطالبات مردم، مناسبات جهانی 
و ش��يوه های برنامه ريزی و دفاع از برنامه ها و از همه مهم تر دفاع از انقاب اس��امی در 
شرايطی هستند كه شباهت عجيبی با عصر بی خبری دولت مردان در دوره قاجاری دارد. 
اين يادداشت در نظر دارد اثرات تخريبی اين بيماری قجری را بر اعتماد عمومی  كه يكی 

از اركان جمهوری اسامی است ارزيابی كند. 
اين ارزيابی از آن جهت برای ما حياتی است كه استراتژی تخريب اعتماد عمومی  مردم 
بيش از هر نقطه ای پايگاه اصلی خود را ديوان ساالری ايران و دولت قرار داده است. اكنون 
كه نتايج بی حاصل مذاكراتی كه س��ه س��ال فرصت های تاريخی را از ملت ايران گرفت 
و همه چيز حتی آب خوردن مردم را به خودش گره زد؛ آشكار شد و بدعهدی امريكا و 
هم پيمانانش به عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، توافقات و قراردادهای بين المللی، آب پاكی را 
بر دست فرزندان بی تدبير، بی بصيرت، سطحی نگر و مرعوب اصاحات و اعتدال ريخت 
شايد اشرافيت عافيت طلب النه كرده در ديوان ساالری ايران به سر عقل بيايد و بپذيرد 
كه از ابتدا مبانی، باورها و روش های دولت يازدهم بر پايه خوش��بينی های ساده لوحانه 
به قسم خورده ترين دش��منان انقاب اس��امی و مردم ايران، يك خطای راهبردين در 
سياست گذاری بوده است كه نتايج مثبتی به همراه نداش��ته و ندارد. مذاكره در حوزه 
روابط ديپلماتيك از ديد اغلب نظريه پردازان حوزه روابط بين الملل، صرفاً يك تاكتيك 
در سياست دولت ها است كه نمی توان از آن انتظار دس��تاوردهای استراتژيك داشت. 
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انتظار گرفتن امتيازات استراتژيك از تاكتيك ها صرفاً متعلق به دولت هايی است كه يا 
نسبت به مناسبات جهانی تجربه كافی و عميق ندارند يا شناخت دقيقی از اهداف حياتی 
و حساس طرفين مذاكرات در سياست خارجی ندارند و يا چشم اندازها و برنامه های دقيق 
و عميقی برای اداره كشور خود نداشته و گرفتار اين توهم هستند كه شايد در اين گونه 
تاكتيك ها راهگشايی های استراتژيك اتفاق بيفتد!! و آنها سوار موج آن گردند و خود را 

به ساحل نجات برسانند. 
اما آيا فرزندان لوس و ننر بورژوازی و اشرافيت حاكم بر دولت يازدهم و هم فكران چپ 
و راستش می پذيرند كه تاكتيك ها و استراتژی ها را چپكی و كجكی انتخاب كرده اند و 
بار كج هيچ گاه به منزل نمی رس��د؟ آيا می پذيرند كه آنها نه تنها هدف را اشتباه گرفته 
بودند بلكه بازی با آرمان های انقاب اسامی و خون شهدای مظلوم آن، بيش از هر چيز 

ريشه های آنها را خواهد سوزانيد؟! 
اكنون مهم ترين پرسش اين است: آيا مذاكره مس��تقيم با كدخدای جهانی تنها يك 
نقيصه تاريخ��ی نخراش��يده در كارنامه نه چندان درخش��ان دولت يازده��م و جريان 
اصاحات و اعتدال بود يا يك هياهو و نمايش عمدی برای تضعيف مواضع ضد استكباری 
ايران انقابی در مقابله با استعمار؟ يا شايد يك وادادگی تاريخی جريان های نه چندان 
انقابی ای كه مانند دوران مش��روطه و دوران ملی ش��دن صنعت نفت، از تمايات ضد 
استعماری و ضد استبدادی مردم، تنها به سهمی  راضی هستند كه به آنها، حزب و باند و 

خانواده و قوم و قبيله آنها می رسد؟ 
آيا مذاكره با كدخدا تنها يك پرانتز اجباری در فرآيند استكبارستيزی انقاب اسامی 
بود يا يك ساختارش��كنی گستاخانه با يك چش��م انداز تاريخی واقعی، همراه با طرح و 
برنامه خطيری كه صدايش نه امروز بلكه فردا شنيده می شود؟! هر چه هست و هر هدفی 
را دنبال می كند تا به امروز اثر خود را بر يكی از بنيادی تري��ن اركان بقا و تداوم انقاب 
اسامی گذاش��ت و آن مخدوش ش��دن وجهه اعتماد عمومی  مردم به نظام جمهوری 

اسامی است.
هر چند ممكن اس��ت درباره مذاكره با كدخدا در حال و آينده، شبكه های زنجيره ای 
رسانه های متصل و مزدبگير چپ و راست دولت، افسانه سرايی كنند و دستاوردهای پوچ 
آن را به آالف و الوف برسانند و اين افسانه ها را مانند افسانه اعدام منافقين شقی و مزدور 
صدام، به روايت های عاميانه بدل كنند و مانند منتظری و باند آدمكش مهدی  هاشمی 
 در بيت او برای تبرئه خود از صدور فتوای ضرورت اعدام »مفسد فی االرض« و »باغی« 
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)كه امام بر اساس مبانی فقهی خود جواز اعدام صادر نمی كرد و رئيس وقت قوه قضاييه 
مرحوم موسوی اردبيلی از امام تقاضا كرد در اين مورد به جای عمل به فتوای ايشان به 
نظر منتظری عمل شود و اعدام منافقين شقی بر اس��اس همين فتوا بود( توسط آقای 
منتظری، با ضبط و پخش نوار، فرافكنی نمايند اما هيچ كس نمی تواند از نقش بی بديل 
اين اقدامات در اعتمادزدايی از نظام جمهوری اسامی كه هدف اساسی دشمنان انقاب 

اسامی است غافل شود. 
آنچه بي��ش از هر چيز بايد ملت ايران بدان التفات داش��ته باش��د سلس��له حوادث و 
سناريوهايی است كه پشت هم از دولت سازندگی  هاشمی  رفسنجانی تا دولت اصاحات 
خاتمی  و از دولت كار احمدی نژاد تا دولت اعتزال روحانی، در سرلوحه سياست ها قرار 
گرفته و آن اعتمادزاديی از مردم نس��بت به نظام جمهوری اس��امی است. تمامی  اين 
دولت ها عمداً يا سهواً با سياه نمايی های انتخاباتی، وعده های دروغين به مردم، تخريب 
دستاوردهای انقاب، دست درازی به اموال مردم، بی برنامگی، دادن آمارهای دروغين، 
دريافت حقوق های نجومی، بی اعتنايی به رش��د فساد و فحشا در جامعه، بی اعتنايی به 
رواج رشوه و اختاس در دولت، بي اعتنايي به مشكات اقتصادي كه كمر مردم را در زير 
بار گراني خم كرده است به گونه اي كه برخي از مردم امروز قدرت خريد مايحتاج روزانه  
خود را ندارند، رفتن بر روی اعصاب اجتماع و روح و روان مردم و از همه ناجوانمردانه تر 
كشتن روحيه اميد در مردم، تنها يك چيز را نشانه رفته اند و آن اعتمادزدايی از جامعه.

چنين اقدامات روشمند و سيس��تماتيكی را در درون ديوان ساالری ايران در دو دهه 
گذشته، نمی توان بی تحليل و پيدا كردن جعبه سياهی كه پشت اين اتفاقات خوابيده رها 
كرد و از كنار آن بی تفاوت گذشت و آن را صرفاً به پديده های سياسی زودگذر تقليل داد. 
داستان ما صرفاً داستان مذاكره و وعده و وعيدهای دروغين و امثال اينها نيست. ملت ايران 
می داند مسئله مذاكره و هياهوهای موافقين و مخالفين عمداً می تواند نوعی نمايش های 
انحرافی باشد كه حتی دوستان انقاب را هم به خود مشغول كند. و گرنه هنوز از حافظه 
تاريخی ملت ايران داستان مذاكره مس��تقيم با امريكا در ساختار ديوان ساالری ايران كه 
عمری به درازای عمر انقاب اس��امی دارد، پاك نشده اس��ت. اولين بار نمايش مذاكره 
با امريكا را در مهر س��ال 59 بعضی از كارگزاران دولت وقت در مس��ئله گروگان ها به راه 
انداختند. در هم��ان دوران عطاءاهلل مهاجرانی كه نقاب انقابی نماينده مردم ش��يراز در 
مجلس شورای اسامی به صورت داشت و اكنون در پناه اربابان خود به حيات ذلت بار خود 

ادامه می دهد در مصاحبه با خبرگزاری پارس با تمام قدرت اعام كرد:
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مذاكره با امريكا را تحمل نمی كنيم. مهاجرانی گفت: عده ای در كشور 
ما كه بعضی از آنها از مس��ئولين دولتی هم هستند عاقمند بودند اين 
گونه مطرح كنند كه ريش��ه همه مش��كاتی كه ما داريم و لزوماً جنگ 
تحميلی عراق هم كه به واس��طه امريكا انجام ش��ده مسئله گروگان ها 
هس��ت اما اطاعاتی كه از ماهيت امري��كا و نحوه عم��ل امريكا داريم 
باالخص از اظهارات صريحی كه مقامات رس��می امريكا كردند روشن 
است كه مسئله گروگان ها تنها بهانه جنگ نيست ما حادثه كوير طبس 

و حادثه كودتای اخير را فراموش نمی كنيم. 
مهاجرانی در مورد موضع مجلس درباره گروگان ها نيز گفت: مجلس 
بررسی وضعيت گروگان ها را در حيطه كار كميسيون 7 نفری گذاشته 
كه اعضای آن انتخاب شده اند و چهارچوب و شيوه عمل را هم مشخص 
كرده، يعنی مجلس رأی قاطع داده كه نه تنها تحت همين عنوان مذاكره 
با امريكا را تحمل نمی كند و نمی پذيرد بلكه مذاكره با كسانی كه دوست 

دارند به عنوان ميانجی رفتار كنند آنها را هم نخواهد پذيرفت.1
همين فرد ده سال بعد كه نقاب انقابی گری را از چهره می اندازد و در پيشكسوت يك 
كارگزار دولتی به عنوان معاون حقوقی و پارلمانی دولت سازندگی  هاشمی  رفسنجانی 
ظاهر می شود مقاله ای تحت عنوان مذاكره مستقيم در روزنامه اطاعات می نويسد كه 
منشأ مجادالت زيادی در كشور و انقابيون دو آتشه آن دوران )كه بعدها آنها هم نقاب 
انقابی گريشان رنگ می بازد و در كس��وت اصاحات در موضعی به مراتب سخيف تر از 
موضع مهاجرانی می افتند( می شود. مهاجرانی در آن مقاله كه در ارديبهشت سال 1369 

در روزنامه اطاعات می نويسد: 
مذاكره در تاريخ عالم و آدم همواره به عنوان امری بسيار بديهی كه نياز 
به برهان و توجيه ندارد به كار گرفته شده است. مذاكره به معنی پذيرش 
سلطه و انقياد نيست. اگر در ش��رايط ويژه ای كه هستيم مصالح كشور 
و انقاب را بر ساير امور ترجيح ندهيم بهره اش از دست رفتن فرصت ها 
برای انقاب و كش��ور و ملتی خواه��د بود كه دش��منانش می خواهند 
فرصت های او را بگيرند و سال ها پس از سال ها بگذرد و ما در وادی بازی 

با شعار مثل بازی با يخ متوقف بمانيم. 

1. اطاعات، 1359/7/14، ص11. 
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تندترين مواضع انقابی درباره اين پيش��نهاد از ناحيه فرزندان چپ دولت سازندگی 
و در رأس آن محتشمی پور اتخاذ می شود. كسانی كه احتماالً دستمزد سكوت خود در 
وقايع اخير و مذاكرات برجام را از پيش دريافت و الجرم به اتخاذ مواضع سكوت شدند. 

علی اكبر محتشمی پور در پاسخ به مهاجرانی در مقاله ای با عنوان »مذاكره مستقيم يا 
انتظار ترحم از شيطان« نوشت:

مذاكره مستقيم عنوان نوشتار غير مسئوالنه ای است كه امت حزب اهلل 
و شيفتگان امام و انقاب را به شدت خش��مگين كرد، به زعم نويسنده 
امريكا حال مشكات است و دراز كردن دست تكدی به سوی او رواست. 
محتشمی پور اين گونه ادامه داده بود كه: مگر حكومت موقت بازرگان 
چه جرمی  مرتكب شد كه مستوجب س��قوط دولتش و مطرود حضرت 
امام و امت حزب اهلل و منفور تاريخ گرديد؟ جز مذاكره مستقيم با امريكا از 
طريق برژينسكی توسط بازرگان و يزدی؟ بی ترديد درج اين گونه مطالب 
لكه ننگی است بر جايگاه مقدس تغذيه افكار عمومی  كه با آب زمزم هم 
پاك نمی شود و امت و امام اين جريان فكری را نمی بخشد و از نظر مردم 

فاقد اعتبار است ولو توبه كند.1
داستان نمايش انقابيگری مجاهدين گذشته و قاعدين امروز را رهبر معظم انقاب با 
سخنانی سر هم آوردند و آب پاكی را بر دست كسانی كه خواب های خوش دهكده جهانی 

و كدخدای دهكده را هر شب مرور می كردند، ريختند. 
رهبر معظم انقاب طی س��خنانی در جمع معلمان و مسئوالن امور فرهنگی كشور با 

اشاره به اين مقاله )مذاكره مستقيم با امريكا( و پيامدهای آن فرمودند: 
من معتقدم آن كسانی كه فكر می كنند ما بايد با رأس استكبار- يعنی 
امريكا- مذاكره كنيم، يا دچار ساده لوحی هستند، يا مرعوب اند. من بارها 
اين نكته را عرض كرده ام كه استكبار، بيش از اين كه نان قدرت و توانايی 
خودش را بخورد، نان هيبت و تشر خودش را می خورد. اصًا استكبار، با 

تشر و ابهت و شكلك درآوردن و ترساندن اين و آن، زنده است.
نمايش بعدی بر روی پرده تئاتر لندن در انگليس توس��ط آقای محمدجواد الريجانی 
يكی از اعضای وزارت امورخارجه دولت  هاشمی  بر روی صحنه رفت. اين نمايش كه در 

1. رك: سيد روح اهلل امين آبادی، »33 س��ال پيش در چنين روزی، مذاكره با امريكا در بيان مهاجرانی«، سايت 
خبرگزاری فارس، 92/7/14: 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920713001657
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تاريخ انقاب اس��امی به مذاكره لندن شهرت دارد و مترادف اس��ت با آخر دوره دولت 
 هاش��می  رفس��نجانی، درس��ت در كوران رقابت داغ انتخاباتی خاتمی  ب��ا ناطق نوری 
فرصت های كافی را به دس��ت جناح چپ و انقابيون قاب��ی آن داد تا ضربه نهايی را به 

پهلوی راست ديوان ساالری ايران وارد سازند. 

مذاكرات لندن، مذاكرات الريجانی- يكی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه ايران- با 
نيك براون- رئيس اداره خاورميانه وزارت امور خارجه انگليس- در محل سفارت ايران 
در لندن و با حضور نفر دوم سفارت ايران صورت گرفت. صرف نظر از محتوای مذاكرات 
كه در همان دوران در مطبوعات از جمله ماهنامه صبح1 منتشر شد و بعدها توسط آقای 
الريجانی به شكل كتاب عرضه گرديد2 محل مناقشه اين مقاله نيست. واكنش انقابيون 
قابی آن دوران در جناح خاتمی  و در رأس آن بهزاد نبوی، دانشجويان پيرو خط امام، 
روزنامه عصر ما و ساير نشريات زنجيره ای وابسته به اين جريان در نوع خود با اين مذاكره 

جالب توجه است. 

1. صبح، س3، ش72، مرداد 1376، ص38-53. 
2. محمدجواد اردشير الريجانی، مذاكره در لندن، تهران، جاده ابريشم، 1376. 
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بهزاد نبوی در مصاحبه مفصلی با ماهنامه صبح حتی به نحوه نشستن الريجانی در كنار 
براون و لحن صحبت های وی با براون انتقاد وارد می كند و می گويد: 

بررسی مذاكرات آقای الريجانی با آقای نيك براون نشان می دهد كه 
ايشان مثل يك متحد و دوست و يك مشاور با نيك براون نشسته و راجع 
به داخلی ترين مسائل كشور كه هيچ ارتباطی با سياست خارجی كشور 

ندارد به مباحثه و ارايه اطاعات پرداخته است!!!
البته همين انقابی قابی و بدلی بعدها هيچ واكنشی نسبت به مذاكرات دولت مردان 
خاتمی  با افراد و سرويس های برانداز غربی مثل جرج سورس و ساير شبكه های جاسوسی 
و از همه مهم تر در مس��ائل مربوط به كنفرانس فضاحت بار برلين در فروردين سال 79 
كه توسط هم سفره هايش مثل مهرانگيزكار، عزت اهلل سحابی، حسن يوسفی اشكوری، 
كاظم كردوانی، اكبر گنجی معروف به اكبر گاف، عليرضا علوی تبار، علی افشاری، شها 
الهيجی، محمود دولت آبادی، حميدرضا جايی پور، جميله كديور و ساير ضد انقابيون 
مارك داری كه اكنون با دشمنان انقاب اسامی هم قسم شدند كه ريشه آرمان های امام 
را بزنند، برگزار شد و شرف و عزت ايران و ايرانی و انقابی را در آنجا به تاراج گذاشتند، دم 
فرو بست و گويی صم بكم هيچ اتفاقی برای انقاب و نظام جمهوری اسامی نيفتاده است 

و تنها مذاكرات جناح رقيب زشت و خاف و محل انتقاد و تخريب می باشد. 
بنابراين از س��كوت خيانت بار اين انقابيون كاس��ب ك��ه تا وقت��ی از مزايای قدرت 
بهره مندند ماسك انقابی آن هم از جنس افراطی بر چهره می زنند و در پشت سر مردم 
پنهان ش��ده به انتظار فرصت می نش��ينند و وقتی از نعمات و رانت های قدرت بی بهره 
می شوند تمام افراط كاری ها و گند زدن های خود را به رقيب حواله می دهند چندان نبايد 
تعجب كرد. تمامی  جناح ها چون اراده معطوف به قدرت دارند نظام جمهوری اسامی 
و مردم را تا وقتی می خواهند كه به آنها در حوزه قدرت اقبال نش��ان دهند؛ در غير اين 

صورت حتی تحمل يك شكست انتخاباتی محلی را نيز ندارند. 
با اين تفاصيل بايد گفت: مس��ئله ای كه پش��ت تمام اين نمايش ها خوابيده است آن 
است كه عده ای در ساختار ديوان س��االری نظام جمهوری اسامی نشسته اند و به رغم 
اين كه خود در تمام تصميم گيری های خ��وب و بد انقاب حاضر و ناظر بودند تيش��ه 
برداشته و ريش��ه به اعتماد مردم به اين نظام می زنند. اين آن واقعيت هايی است كه يا 
ديده نمی شود يا دشمنان قسم خورده انقاب دوست ندارند ديده شود. ما اكنون در غبار 
منازعات، سمت و سوی اقدامات را گم كرده ايم. اكنون وقت آن است كه دل سپردگان 
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به انقاب اسامی و آنهايی كه باور دارند انقاب اسامی آخرين فرصت ملت ايران برای 
حفظ استقال و آزادی است به خود آيند و فارغ از اين منازعات انحرافی و ساختگی كه 
دشمنان عاقل و دوس��تان نادان برای ما ايجاد می كنند روی پيامدهای آزادسازی های 
ساختارشكنانه دولت های  هاش��می، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی متمركز شوند. اين 
به معنای ناديده گرفتن دستاوردهای اين دولت ها كه دستاوردهای انقاب اسامی نيز 
هست، نيست. اين بدان معنا است كه چرخ دنده های كار طاقت فرسای دولت ها در شرايط 
انقاب و در اوضاع اس��ف باری از فقر و عقب ماندگی ای كه رژيم پهل��وی در ايران برجا 
گذاشت فرسودگی هايی دارد كه اگر متوجه اين فرسودگی ها نشويم و اين چرخ دنده ها 
را بازسازی نكنيم بعد از چندی خود مانع بزرگ حركت مؤثر، منظم و سازنده اين پديده 

توليدكننده خواهد شد.
سرپيچی های ساختارشكنانه ديوان س��االری ايران و در رأس آنها قوه مقننه و مجريه 
در دو دهه گذشته نشان می دهد كه ناموس انقاب يعنی اعتماد عمومی  كه سرمنشأ بقا 
و دوام جمهوری اسامی ايران و آرمان های انقاب اسامی و امام خمينی است در خطر 
آسيب ريزگردهای برجامانده از كار طاقت فرسای اين چرخ دنده ها در سه دهه گذشته 
است. هيچ قدرتی از خارج نمی تواند راه پيشرفت و نفوذ انقاب اسامی را محدود كند. 
اكنون كه دشمنان انقاب اسامی و در رأس آن صهيونيسم جهانی و امريكا فهميده اند 
كه تنها راه تخريب چهره س��ازنده انقاب اس��امی ضربه به اعتماد عمومی  است و اين 
ضربه جز از درون خ��ود نظام امكان ندارد از بيرون وارد ش��ود، تمام ني��روی خود را به 
آسيب پذيرترين بخش انقاب كه نسبت به تحوالت درونی و فرهنگی و سياسی جامعه 
كمتر دچار دگرگونی شده است و هنوز ساختار ديوان س��االری ايران ساختار قاجاری 
و پهلوی اس��ت، متمركز كرده اند. آيا وقت آن نرسيده است كه به جنبه های ساختاری، 
سازمانی، شيوه كار، نوع نظارت، نحوه انتخاب و ساير صاحيت های اين كارخانه عظيم 

ديوان ساالری در حوزه عمومی  بينديشيم؟

کالم آخر
شايد عده ای با خوش خيالی بگويند: جامعه بازمی گردد، خانواده بازمی گردد، انقاب 
بازمی گ��ردد، جوان بازمی گ��ردد، روابط اجتماع��ی بازمی گردد و اعتم��اد عمومی  نيز 
بازمی گردد. اما بايد بدانيم همه آن چيزهايی را كه از دس��ت داده يا می دهيم حتی اگر 
احتمالی برای بازگشت آنها وجود داشته باشد و در اميد آن هستيم كه بازگردد، همانی 
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نيست كه رفته بود و ما از دست داديم! 
تاريخ به ما آموخته است كه بازگش��تن از دست رفته چيزی نيست جز عميق تر شدن 
وادادگی های مس��لطی كه در خدمت پنه��ان كردنش بودي��م و بدين ترتيب خود اين 
خوش خيالی ها به فريبی بزرگ تر تبديل می ش��ود. چرا دولتمردان م��ا با پنهان كردن 
فرسايش ماشين ديوان ساالری موجود در خدمت اين خوش خيالی هستند؟ دولت مردان 
ما هنوز باور نكرده اند كه انقاب اسامی آخرين فرصت ملت ايران برای تغيير، آخرين 
فرصت برای پيشرفت، آخرين فرصت برای آزادی، آخرين فرصت برای استقال، آخرين 
فرصت برای عدالت و آخرين فرصت برای در كنار هم بودن در دل يك جمهوری اخاقی 
و انس��انی اس��ت. دولتمردان ما كه برای بودن در قدرت و تخريب رقبای خود حاضرند 
تمامی  دستاوردهای باشكوه انقاب اس��امی و در رأس آن استقال و آزادی را قربانی 
كنند فراموش كردند كه دشمنان انقاب اسامی و دشمنان ملت ايران اگر اين آخرين 
فرصت را از ما بگيرند صدها برابر بايی بدتر از باهايی كه بر س��ر سوريه، عراق، ليبی، 

مصر، تركيه، پاكستان، يمن، بحرين، لبنان و... آورده اند، بر سر ما خواهند آورد. 
تجزيه تمامی  قالب های اجتماعی در ايران كمترين غنيمتی است كه با شكست انقاب 
اسامی نصيب دشمنان ما خواهد شد. چه آنهايی كه در لباس عربی هستند و چه آنهايی 
كه در لباس غربی هستند و چه آنهايی كه در لباس عبری هستند. اين برای ملت ايران 

كه يك ملت با فرهنگ تاريخی است مرگبار خواهد بود. 
اكنون ديوان ساالری ايران و دولت مردان ايرانی به سرنوشت روشنفكری دچار شده اند. 
گفته اند كه روش��نفكری در ايران در طول حيات بی ثمر خود، به جای دعوت به تحرك 
اجتماعی، دعوت ب��ه تحريك می كند. اكن��ون اين نقش تخريب��ی را كارگزاران درون 
ديوان ساالری ايران به عهده گرفته اند. دولت مردان ما به جای ايجاد تحرك اجتماعی، 

سياست تحريك را سرلوحه برنامه های خود قرار داده اند.
و آخر اين كه ش��ايد بارها اين مطلب را شنيده باش��يم كه اغلب مورخين و محققين، 
عصر قاجاری را عصر بی خبری و عصر اعطای امتيازات به بيگانگان دانس��ته اند. در اين 
كه دادن امتيازات به بيگانگان از شاهكارهای دولت مردان دوران قاجاری و پهلوی است 
كسی ترديدی ندارد. در هيج متنی در تاريخ، افتخار اين ننگ! از دولت مردان سلب نشده 
است و دامن ملت هميشه از اين آلودگی ها پاك بوده است. اما، مشخص نيست چرا اغلب 
متون تاريخی، بی خبری را به مردم منسوب كرده اند و برای اين انتساب هم هيچ دليلی 

ارايه نكردند؟! 
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انعقاد قراردادهای اس��تعماری، بده بس��تان با بيگانگان، فروش مناب��ع ملی، معامله 
استقال و آزادی كش��ور، قانون ش��كنی ها، س��ركوب آزادی خواهان، تبعيد و شكنجه 
مردم، نابودی ذخاير، كودتا، و صدها اقدام وحشيانه را در كمال جهل و نادانی و قساوت 
و ش��قاوت دولت مردان در طول تاريخ مرتكب ش��دند ولی بی خبری و جهل را به مردم 

نسبت دادند!! 
حقيقت اين است كه عصر قاجاری و عصر پهلوی عصر بی خبری است ولی نه بی خبری 
مردم، بلكه عصر بی خبری دولت مردان است؛ دولت مردانی كه هيچ درك دقيقی از اداره 
كشور، اقتصاد جهانی، تحوالت شتابزای منطقه، مناس��بات جهانی و غيره ندارند ولی 
سرنوشت ايران را به زور سرنيزه و استبداد در دست داشته و كشور را به قهقرا می برند. 
عصر قاج��اری چگونه می تواند عصر بی خبری مردم باش��د؟! ملتی ك��ه در اين عصر به 
پيشوايی روحانيت برای اس��تقال و آزادی و عدالت بارها به مصاف استبداد و استعمار 
آمد و از خود جنبش ها و حماسه های باش��كوهی بر جای گذاشت چگونه می تواند ملت 

بی خبری باشد؟!
آيا دولت مردان ايران گرفتار ويروس بی خبری قجری شده اند؟!
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بررسی تطبيقی اندیشه های امام خمينی و عملکردهای هاشمی رفسنجانی
در زمينه مبارزه مسلحانه و حمايت از منافقين

صادق علی پور

ما هميشه نظر امام را از نظر خودمان صائب تر می دانسته ايم...
هاشمی رفسنجانی

چکيده
هاشمی رفسنجانی در طول ساليان مبارزه، به حركت های مسلحانه و اقدام عليه رژيم 
طاغوتی اعتقاد داشته و اقداماتی را در اين زمينه صورت داده است. وی در كنار مخالفان 
مذهبی متمايل به مبارزات مسلحانه مانند هيئت های مؤتلفه اسامی و همچنين در كنار 
سازمانی التقاطی مانند مجاهدين خلق )منافقين( نيز حضور داشت و از آنها حمايت های 
فراوانی نمود. ايشان تنها فرد مؤثر و همكار در زمينه حمايت از منافقين در روزگار پيش از 
پيروزی انقاب نبودند بلكه بسياری از روحانيون برجسته مبارز نيز همين مرام و عملكرد 
را نشان دادند. نكته قابل توجه در اين زمينه اختاف نظر آشكار امام خمينی)رحمت اهلل( 
با طيف اكثريت روحانيون مبارز می باش��د. امام به مبارزه مسلحانه عليه رژيم اعتقادی 
نداش��ت و آن را مايه هرج و مرج جامعه و مضر برای نهضت می دانس��تند. درستی نظر 
امام در اين زمينه با توجه به تبعيد طوالنی مدت ايش��ان و اش��تباه در بينش و عملكرد 
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طيف وسيعی از روحانيون از جمله آقای هاشمی رفسنجانی به رغم آگاهی برخی از آنان 
نسبت به انحرافات سازمان مجاهدين و اطاع از نظر نامساعد امام در زمينه اصل مبارزه 
مسلحانه و حمايت از سازمان مذكور، نكته مهمی اس��ت كه بايد به روشنی در واكاوی 

تاريخ انقاب اسامی برجسته شود. 
کليدواژه ه�ا: امام خمينی، هاش��می رفسنجانی، مبارزه مس��لحانه، مجاهدين خلق 

)منافقين(. 

مقدمه
مقوله مبارزه مسلحانه، يكی از چالش برانگيزترين صفحات تاريخ دوران معاصر است. 
مقوله ای كه با موضوعاتی بحث برانگيز از قبيل ج��ان و مال مردم، هرج و مرج، امنيت و 
آرامش جامعه و مشروعيت و نتيجه مفيد رابطه تنگاتنگی دارد. يكی از اسامی برجسته 
در ميان روحانيون طرف��دار نهضت امام خمينی كه در اين زمين��ه به فعاليت پرداخته 
است، آقای هاشمی رفس��نجانی اس��ت. از آنجا كه برخورد جمعی از مبارزين روحانی 
ايران در موضوع مبارزه مسلحانه با نظر مرجعيت دينی و سياسی نهضت يعنی حضرت 
امام خمينی)ره( تفاوت هايی داشته است، ضروری است كه اين مسئله مورد مداقه قرار 
گيرد. از اين روی، در اين مقاله ابتدا به اقداماتی كه هاش��می رفسنجانی در اين زمينه 
صورت داده پرداخته می شود تا تصوير شفافی از فعاليت های ايشان به دست آيد. سپس 
انديشه های هاشمی رفسنجانی در اين زمينه نقل و نقد می شود. پس از آن انديشه های 
امام)ره( در اين مورد ارايه شده و سعی می شود كه نظريات و اقدامات هر دو مقايسه شود. 
آنچه در اين نوش��تار آمده هيچ گونه هدف سياس��ی را دنبال نمی كند و صرفاً تحقيقی 
علمی و تاريخی است. در اين مقاله هيچ گونه بی احترامی صورت نگرفته و سعی گرديده 
تا با انصاف كامل و بدون جنجال و هياهو واقعيت تاريخی اذعان شده مورد بررسی قرار 

گيرد. 

هاشمی رفسنجانی و مبارزه مسلحانه
بنابر آنچه در كتاب های خاطرات آقای هاشمی رفس��نجانی بيان شده و همچنين با 
اتكا به منابع ديگر، ايشان فعاليت ها و حمايت هايی در مورد مبارزه مسلحانه داشته اند. 
بيشترين اين حمايت ها در مورد منافقين )سازمان مجاهدين خلق( بوده است. ايشان 

در كتاب دوران مبارزه بيان می دارند كه: 
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در مبارزات مجاهدين خلق هم شماری از روحانيون كمك و حمايت 
می كردند، با ديدگاه ها، انگيزه ها و مواضع گوناگون. از آقای طالقانی كه 
به اينها بيشتر خوش بين بودند تا ديگران... من خودم هم حمايت هايی 

كردم و گرفتاری هايی برايم پيش آمد...1 
در ميان اعتراف��ات وحيد افراخته نيز می ت��وان به موارد مهم��ی از كمك های مالی و 
تبليغاتی از س��وی آقای هاشمی رفس��نجانی اش��اره كرد. وحيد افراخته يكی از سران 
سازمان مجاهدين خلق بود كه پس از دستگيری توس��ط ساواك، اطاعات بسياری را 
در مورد اين س��ازمان و حمايت كنندگان آن برما كرد. در كتاب دوران مبارزه در مورد 

اعترافات وحيد افراخته آمده است: 
پس از انشعاب مجاهدين و درگيری های داخلی آنها و كشتن و لو دادن 
يكديگر، وحيد افراخته هم ضعف نشان داد و هر چه می دانست )و زياد 

هم می دانست( گفت و همه سرنخ ها به دست رژيم افتاد...2
و در جای ديگر در مورد اعترافات وحيد افراخته می گويند:

]پس از دستگيری[ عاوه بر اهانت و شكنجه، آنچه سختی اين زندان 
را مضاعف می كرد، انحراف عقيدتی مجاهدين و ارتداد آنها بود. اعترافات 
بدی هم وحيد افراخته عليه من كرده بود كه من قبول نمی كردم و بازجو 

تاش می كرد اعتراف بگيرد...3
و همچنين در بخش اسناد و در مورد س��ند اعترافات وحيد افراخته در پاورقی آورده 

است: 
اظهارات وحيد افراخته مستدل و مستند نبود و طبعاً برای من خيلی 
آسان، انكارپذير بود. چون او نمی توانسته سندی ارايه نمايد. فقط ادعا 

بوده است.4
اعترافات وحيد افراخته هرگز از سوی هاشمی رفس��نجانی تكذيب نشده است. بلكه 
حتی با دقت در واژگان انتخاب شده توسط ايشان می توان دريافت كه اعترافات وحيد 
افراخته را خدش��ه دار ندانس��ته اند و تنها در برابر بازجويان ساواك س��عی در انكار آن 
داش��ت كه اين امر نيز طبيعی اس��ت و تقريباً واكنش هر فرد در چنين مقامی اس��ت. 

1. علی اكبر هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه، ص249. 
2. همان، ص246. 
3. همان، ص295. 

4. علی اكبر هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه، اسناد، دفتر نشر معارف انقاب، 1386، ص1054. 



مقاالت
48

دوره سوم سال سيزدهم شماره 48  تابستان 95

بنابراي��ن تكذيب اتهام��ات در براب��ر بازجويان 
س��اواك- با توجه به اذعان هاشمی، به داشتن 
ارتباط و كمك به مجاهدين خلق پس از انقاب- 
نمی تواند به عنوان تكذيب واقعی آنها تلقی شود. 
در نتيجه طبيعی اس��ت كه اگر آقای هاش��می 
رفس��نجانی ادعاهای وحيد افراخت��ه را دروغ 
می دانستند بايستی در س��اليان پس از انقاب، 
به طور رسمی آن را تكذيب می نمودند در حالی 
كه چنين چيزی رخ نداده است. بنابراين با توجه 
به اينكه ايش��ان در مورد اين اعترافات گفته اند: 
»وحيد افراخته... هر چه می دانست )و زياد هم 
می دانست( گفت و همه سرنخ ها به دست رژيم افتاد«، می توان برداشت كرد كه ايشان 
اين اعترافات را صحيح می دانستند. توضيحات وی در بخش اسناد نيز داللتی بر تكذيب 
مفاد اعترافات وحيد افراخته ندارد. زيرا ايش��ان به جای دروغ خواندن اين ادعاها تنها 
گفته اند كه اين مطالب »به سادگی برايم انكارپذير ]و نه دروغ[ بوده است« زيرا افراخته 

مستنداتی برای اثبات ادعاهای خود نداشت. 
در اعترافات وحيد افراخته آمده است: 

اين فرد ]هاش��می رفس��نجانی[ از س��مپات های مهم گروه در ميان 
آخوندها می باش��د و حداقل يك ب��ار 100 هزار تومان ب��ه گروه كمك 
مالی كرده است. در عين حال از نظر تبليغ برای مجاهدين نيز در ميان 
مذهبی ها و روحانيت و يا جم��ع آوری اخبار و اطاع��ات و كمك های 
ديگر نيز برای گروه مهم بوده و از او به عن��وان حلقه رابط مجاهدين با 
مذهبی ها، آخوندها و بازاری ها اس��تفاده كرده اند. نظر گروه نسبت به 
او مثبت بود در زندان مقاومت زيادی كرده، بس��يار فعال اس��ت، كسی 
نيست كه دست از مبارزه بكشد... محافظه كار نيست و می توان گفت از 
چپ ترين آخوندهاست و به مبارزه مسلحانه كامًا اعتقاد دارد... اسم او 

به عنوان سمپات مجاهدين از شهريور 50 بر سر زبان ها بود...1
در البه الی كتاب دوران مبارزه هاشمی رفسنجانی نيز می توان ردپايی از اين كمك ها 

1. همان، ص1053. 

امام)ره( اساسًا مبارزه مسلحانه 
را برای نهضت خود نه تنها الزم 
نمی دانستند بلکه از آغاز، خطرات 
آن را گوشزد نموده و از آن نهی 
کرده اند. نهی هيئت های مؤتلفه 
اسالمی از اقدامات مسلحانه- که 
هاشمی رفسنجانی نيز از آن اطالع 
داشت- با دالیلی که هيچ کدام 
دارای قيد ایدئولوژی و مرام خاصی 
نيست، نشان می دهد حضرت امام 
مبانی مستحکمی در رد آن داشته اند
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را يافت. برای نمونه ايشان در سفری كه به آلمان داش��ته اند به سمپات های مجاهدين 
كمك های مالی نموده اند:

در آخن مركزی بود كه طارمی در آنجا بود و از قبل با او آشنايی داشتم. 
اينها با گروهی فعاليت داشتند. در يكی از خوابگاه های دانشجويی وابسته 
به كليسا آپارتمان كوچكی داشت... كه ما هم وارد بر آنها شديم. )اينان( 
در آن زمان از س��مپات های مجاهدين بودند؛ گروه بدی هم نبودند. در 
حل پاره ای از مشكات مالی، كمكی هم از همان امكاناتی كه در اختيار 

داشتم به آنها كردم.1
ايشان در جای ديگر و پس از آزادی از زندان در آش��نايی با اعضای اين سازمان اظهار 

می كنند: 
ارزيابی مثبتی از اينها داش��تم؛ نقطه ضعف قاب��ل ماحظه ای به نظر 
نرس��يد. بيرون هم كه آمدم در موضع حمايت از اي��ن جريان بودم. آن 
روزها جلسه ای داشتيم با دوستانی از مؤتلفه مثل عزت اهلل خليلی، جواد 
رفيق دوست و توكلی كه پيش از اين در مقام ايجاد تشكيات بوديم. از 
اين پس روش ديگری پيش گرفتيم، با اين قرار و تصميم كه تشكيات 
جديدی درس��ت نكنيم و بگذاري��م نيروها به اينه��ا )مجاهدين خلق( 
بگروند. خاصه سياست كلی ما حمايت از آنها شد، بدون وابستگی حزبی 

و گروهی و رفتن در تشكياتشان.2
ذكر اين نكته قابل توجه است كه آقای هاشمی رفسنجانی خود را در سال های مبارزه، 
فردی معتقد به كار تش��كياتی معرفی نموده اس��ت.3 بنابراين چنين ش��خصی كه به 
شدت برای كار تشكياتی در امر مبارزه اهميت قائل است، در موضع حمايت از سازمان 
مجاهدين خلق، از تصميم خود برای ايجاد تش��كيات چشم پوش��ی نموده است و اين 
حاكی از اوج حمايت ايش��ان از اين سازمان می باش��د به نحوی كه به گفته خود اجازه 
می دهد ديگر نيروها به سازمان مجاهدين بپيوندند. بنابراين بايستی »بگذاريم نيروها 

به اينها بگروند« چيزی فراتر از »عدم مخالفت صرف« معنا می شود. 
همچنين ايش��ان در س��ال 54 و در مورد جلس��ه ماقات با ام��ام)ره( در نجف اظهار 

می دارند: 

1. همان، ص287. 
2. همان، ص257-258. 

3. برای نمونه رك: همان، ص185، 217، 322، 323، 336 و 337. 
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من خودم وقت��ی در س��ال های اول، اينها ]مجاهدي��ن خلق[ ضربه 
خوردند، در نامه ای از امام خواس��ته بودم كه تأييدش��ان كنند و تأكيد 

داشتم كه اينها بچه های خوبی هستند. اما امام تأييدی نفرمودند...
ولی سال 54 كه رفتم نجف خدمت ايشان، گفتم: »تا به حال ما اصرار 
داشتيم شما به شكلی اينها را تأييد كنيد ولی شما موافقت نفرموديد... 
ما س��ه، چهار س��الی به اينها كمك كرديم، حاال می بينيم س��ر از كفر 

درمی آوردند...1
از جمله مواردی كه در مورد كمك های هاش��می رفس��نجانی به منافقين )س��ازمان 
مجاهدين خلق( می توان شمرد، حمايت های مالی، آن هم از وجوهات شرعی است. در 
مرداد سال 88 حجت االسام والمسلمين س��يد حميد روحانی طی يك سخنرانی در 
شهرس��تان خمين در مورد كمك ها و حمايت های آقای هاشمی از سازمان مجاهدين 

خلق گفت: 
ايشان با همه قدرت به حمايت از س��ازمان منافقين برخاست، از آنها 
حمايت كرد و آنها را تقويت كرد، بهترين جوانان مسلمان را تشويق كرد 
كه به سازمان بپيوندند و در مقابل نظر امام ايستاد. من يادم است كه در 
سال 1354 آقاي هاشمي رفسنجاني را در لبنان ديدم هم ايشان با لباس 
ش��خصي بود هم من با لباس عربي؛ با چفيه و دشداشه و عينك دودي 
بودم؛ لبنان محيطي جاسوسي بود جاسوس هاي شاه در آنجا قوي بودند 
اگر با لباس روحاني مي رفتم در خطر بودم هر وقت به لبنان مي رفتم تا 
كتابي چاپ كنم يا در آنجا كاري داشتم با لباس مبدل مي رفتم. ايشان 
من را نشناخت، من ايشان را ش��ناختم و بعد از 10 سال كه همديگر را 
نديده بوديم با هم خوش و بش و حال و احوال كرديم بعد ايشان گفتند: 
»من ]به[ نجف رفته بودم خدمت امام رسيدم به امام عرض كردم: من 
پارس��ال هم به قصد آمدن به نجف از ايران بيرون آمدم ولي نتوانس��تم 
ويزاي عراقي بگيرم و امس��ال موفق ش��دم ويزاي عراقي گرفتم و براي 
ماقات شما آمدم پارسال به يك قصد آمدم امسال به قصد ديگري آمدم، 
پارسال ... يعني در سال 1353 »آمدم كه از شما در حمايت از سازمان 
مجاهدين خلق اعاميه بگيرم و امس��ال آمدم بگويم ما اش��تباه  كرده 

1. همان، ص248. 
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بوديم شما درست مي فرموديد« حاال س��ال 53، سالي بود كه سازمان 
منافقين تغيير ايدئولوژي داده، ماهيتش را برما گرديده، بس��ياري از 
آنان، كمونيست ش��ده اند، بچه مسلمان ها را كش��ته اند، آن جنايات را 

كرده اند...«1
چندی بعد از س��وی دفتر هاش��می جوابيه ای خطاب به حجت االس��ام سيد حميد 

روحانی منتشر شد كه در مورد موضوع مربوطه آورده بود: 
و اما داستان حمايت آيت اهلل هاشمي  رفسنجاني از منافقين )مجاهدين 
خلق( در دوران مبارزه، اوالً چيزي نيست كه شما كشف كرده باشيد. اين 
مطلب خيلي مفصل تر در خاطرات دوران مبارزه شخص ايشان آمده و 
در مصاحبه ها و سخنراني هايش��ان بارها تكرار شده است، ثانياً حمايت 
از س��ازمان مجاهدين خلق در س��ال هاي 52-1348، منحصر به چند 
نفري كه اسم برده ايد، نيست. آن زمان بسياري از پيشگامان مبارزه )جز 
معدودي( از آنها حمايت مي كردند... ثالثاً... نشان از صداقت ايشان با امام 

و شجاعت ايشان در پس گرفتن آن حمايت هاست...2
و در ادامه آورده است: 

ش��ما كه مدعي در اختيار داشتن اس��ناد فراوان تاريخي هستيد، آيا 
مي توانيد حتي يك س��ند براي اين تهم��ت خويش اراي��ه نماييد كه 
»بزرگترين اشتباه جبران ناپذير هاشمي تشويق بهترين جوانان مسلمان 

براي پيوست به سازمان مجاهدين )منافقين( بوده«؟!«3
حجت االسام سيد حميد روحانی نيز در جوابيه ای نگاشت: 

... از من خواسته ايد يك سند ارايه دهم كه جنابعالي جوانان مسلمان 
را تش��ويق كرده ايد كه ب��ه س��ازمان مجاهدين )منافقي��ن( بپيوندند! 
بگذريم از اينكه در آن روز برخي از جوانان ايراني در لبنان و س��وريه به 
اينجانب مراجعه مي كردند و مي خواس��تند در بازگشت به نجف از امام 
بپرسم كه مي توانند به س��ازمان بپيوندند و اظهار مي داشتند كه آقاي 
هاشمي به ما توصيه و تأكيد كرده است با سازمان همكاري كنيم و نيز 
بگذريم از اينكه يكي از برادران روحاني ما در نجف اشرف كه سر در راه 

1. rajanews.comdetail.aspid=39254
2 .http://www.tabnak.ir/fa/news/77137

3. همان. 



مقاالت
52

دوره سوم سال سيزدهم شماره 48  تابستان 95

سازمان گذاشت و عضو آن شد، حجت او بر اين كار توصيه آقاي هاشمي 
رفسنجاني بود؛ اما زنده ترين سند پرداخت وجوه شرعي به آن سازمان 
از سوي جنابعالي است كه جوانان مسلمان را به پيوستن به آنان تشويق 
مي كرد و دغدغه ها را برطرف مي ساخت. آن گاه كه جنابعالي سازماني 
را تا آن پايه متعهد و وارسته مي دانيد كه وجوه شرعي را در اختيار آنها 
قرار مي دهيد آيا براي يك جوان مس��لمان دين ب��اور ديگر ترديدي در 
صاحيت، اصالت و قداست آن سازمان باقي مي ماند؟ آيا اين جوان براي 
پيوستن به آن سازمان تشويق نمي شود؟ امام مساعدت مالي به منافقين 
را به ش��دت رد مي كرد و پرداخت وجوه ش��رعي از جانب شما به آنها را 
با احتمال اينكه از روي بي اطاعي باش��د و منافقين شما را اغفال كرده 
باشند، به صورت تلويحي به شما هشدار دادند. امام در پاسخ استفتاي 
حجت االسام والمس��لمين حاج آقاي هاش��ميان )امام جمعه محترم 
رفسنجان( در تاريخ 14رمضان 1383 )شش��م آبان 1352( نوشتند... 
راجع به اشخاصي كه جناب آقاي هاشمي به جنابعالي مراجعه نموده اند، 
اين اشخاص مختلف هس��تند، بعضي ها اهل علم يا كاسب متدين]اند[ 
كه در اين قضايا يا گرفتاري اعم از حبس پيدا كرده اند؛ اينجانب كراراً به 
تهران و قم دستور داده ام كه با خانواده ها و خودشان همراهي نمايند... 
و جمعي از آنها كه محبوس هستند و ارتباطي با قضاياي ديني ندارند، 
بلكه انحراف نيز دارند نمي شود از وجوه به آنها كمك كرد... آقاي شيخ 
علي اكبر هاشمي ممكن است مطلع نباشند از جريان امور و ممكن است 
بعضي ها ايشان را اغفال نموده اند چون در اين بين علي المحكي جمعي 

هستند كه به اسم اين اشخاص از مردم وجوه مي گيرند...1
مسئله استفاده هاشمی از وجوهات شرعی در س��ال های مبارزه برای كمك به چنين 
افرادی )همانند سازمان مجاهدين خلق( هيچ گاه از س��وی خود ايشان تكذيب نشد. و 
قاعدتاً اين عدم تكذيب، نش��انه صحت مدعا تلقی می ش��ود. با استناد به چنين مطلبی 
می توان گفت كه حداقل حمايت هاش��می رفس��نجانی از س��ازمان مجاهدين خلق، 

حمايت های مالی است كه برخی از منابع آن وجوهات شرعی بوده است. 
در ميان اس��ناد س��اواك نيز می توان به مواردی از قبيل كمك های مالی اشاره كرد. 

1. http://fashnews.ir/news/22-news/2870-2009-12-28-12-36-45.html
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گزارشگر ساواك در مورد هاشمی رفسنجانی چنين آورده است:
تاريخ: 37/5/25 1    شماره: 1623/334

به: 312
از: 324

موضوع: شيخ علی اكبر هاشمی رفسنجانی
س��يد احمد خمينی، فرزند روح اهلل خمينی كه در عراق سكونت دارد 
اظهار داشته ش��خصی با مش��خصات فوق مبلغی بالغ بر چهل ميليون 
تومان جم��ع آوری نموده و به گروه به اصط��اح مجاهدين خلق كمك 

كرده است. 
نظريه رهبر عمليات: خبر به احتمال قوی صحت دارد. با توجه به اينكه 
اظهار اين مطلب به طور كامًا خصوصی ب��وده لذا در جريان تحقيقات 

لزوم بذل توجه به اين مسأله نهايت ضرورت را دارد. 
نظر رئيس نمايندگی: قبًا در گزارشات متعدد به عرض رسيده است 
كه اين وجوه به اصطاح مذهبی و شرعی از طريق زوار ايرانی كاروان های 
هفتگی اوقاف به عراق حمل می ش��ود و كنترل مس��افرين و زوار امری 

ضروری به نظر می رسد.
نظريه: مراتب جهت اطاع و تحقيق و هر گونه اقدام مقتضی پيرامون 

خبر فوق و مطلع نمودن اين اداره از نتيجه اقدامات اعام می گردد...2

توجيهات هاشمی رفسنجانی در مورد مبارزه  مسلحانه 
آقای هاشمی رفس��نجانی در مورد مبارزه مسلحانه داليل و توجيهاتی دارد و ما سعی 
می كنيم ضمن نقل هر كدام اشاره ای به نكات مهم و مربوط به اين مقاله بپردازيم. ايشان 
در كتاب دوران مبارزه در مورد اصل يا فرع بودن مبارزه مسلحانه از ديدگاه خود مطالبی 
را ذكر نموده سپس در مورد داليل لزوم گرايش به مبارزه مسلحانه استدالل های خود 

را بيان می دارند: 
مبارزه ما... مس��لحانه نبود، مبارزه سياس��ی بود. منتها گاهی به دفاع 
كشيده می ش��ديم، دفاع مس��لحانه... در مقطعی از اين دو دهه اخير، 

1. منظور سال 2537 شاهنشاهی است. 
2. امام خمينی در آيينه اسناد ساواك، ج10، ص414؛ رك: ضميمه شماره 1. 
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شرايطی پيش آمد و در مورد نقش مبارزه مسلحانه جوسازی های زيادی 
ش��د كه برای خيلی ها اين تصور پيش آمد كه مبارزه مس��لحانه نقش 
تعيين كننده است؛ اما در مجموع تجربه های ما، اين تصور نفی می شود. 
ما به مبارزه مس��حانه اصالت زيادی نمی داديم. اصال��ت را می دهيم به 
مبارزات اصولی مذهبی سياس��ی كه اگر برحس��ب ضرورت به حركت 
مسلحانه انجاميد، ابايی نداريد. البته در اوج خفقان و فشارهای وحشيانه 
رژيم، برای اينكه فسادهای رژيم بی جواب نباشد، مبارزات مسلحانه هم 
تشويق می شد؛ زيرا اوالً در آن شرايط صدای گلوله و انفجار بمب رساتر 
از اعاميه و س��خنرانی بود؛ و ثانياً رژيم را متوجه می كرد و خطر سلب 
امنيت و تلخ شدن ذائقه حكومت پرستان پهلوی ترمزی بود بر فشارهای 

ظالمانه؛ و ثالثاً حالت تشفی و اميد برای مبارزات می شد.1
همچنين در جای ديگری بيان می دارند: 

.... در كادر مركزی مؤتلف��ه، گروهی راه مبارزه مس��لحانه را انتخاب 
كردند. تكروی هم نبود، دوس��تان ديگر آنان هم اي��ن حركت را تأييد 
می كردند، ما هم در س��طح محدود و كنترل شده مخالف نبوديم؛ چون 
احس��اس می ش��د كه اگر با آن خش��ونت رژيم با نرمش برخورد شود، 
گستاخ تر می شود. بس��ياری از كس��انی كه ضربه 15خرداد را چشيده 
بودند دارای چنين منطق و گرايش��ی بودند و گرفتن زهر چشمی را از 

رژيم تأييد می كردند.2
بنابراين حركت مسلحانه عليه رژيم امری اجتناب ناپذير نمايانده می شود زيرا مبارزين 
ناگزير به آن بودند به حدی كه هاش��می از آن به عنوان »دفاع مسلحانه« ياد می كند و 
البته موافقت با اين اقدامات در سطحی محدود و كنترل ش��ده اعام شده است. از نظر 
ايشان و مبارزين هم عقيده ايشان، عمده ترين دليل برای دست زدن به مبارزه مسلحانه، 
گرفتن انتقام و زهر چشم از رژيم بود كه باعث می شد رژيم احساس خطر كند و گستاخ تر 
نشود. و به نظر می رسد از همه مهم تر3 اين دليل باشد كه صدای گلوله و بمب رساتر از 

اعاميه و سخنرانی بود. 
اما كمی بعد اين چنين نتيجه گيری می كنند: 

1. علی اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص239-240. 
2. همان، ص241. 

3. زيرا اين مطلب از سوی آيت اهلل هاشمی رفسنجانی به عنوان اولين دليل مطرح شده است. 
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... ]در ماجرای دس��تگيری ش��اخه 
نظامی هيئت مؤتلف��ه[ از آن جريان 
چنين نتيجه گيری شد كه با عملياتی 
كوچك ضربه ای بزرگ به جريان های 
سياسی وارد می شود و بهانه است برای 
رژيم در خش��ونت بيش��تر و سركوبی 

همه نيروهای مبارز...1
ولی نكته عجيب اينجاس��ت كه دس��تگيری شاخه 

نظامی هيئت مؤتلفه اسامی در س��ال 44 رخ داده اس��ت و اين نتيجه گيری در مورد 
جريان دس��تگيری و عملكرد رژيم در قبال اين گروه ارايه و همچنين اين نتيجه گيری 
نيز به طور مطلق بيان شده است. بنابراين با توجه به حمايت هايی كه ايشان از سازمان 
مجاهدين خلق در س��ال های انتهايی دهه 40 و اوايل دهه 50 صورت داده اند، می توان 
گفت كه اين حمايت ها با اين نتيجه گيری سازگاری ندارد. زيرا اين نتيجه گيری قاعدتاً 
بايستی متعلق به سال 44 باش��د و حمايت های ايشان از س��ازمان مجاهدين خلق در 

سال های بعد رخ داده است. 
البته جمله »از آن نتيجه گيری شد..« مبهم است و مشخص نيست كه آقای هاشمی 
ش��خص خود را هم در اين نتيجه گيری س��هيم می داند يا نه؟ اما اگر فرض شود ايشان 
در همان سال ها به اين نتيجه رسيده اند، اين اش��كال به ايشان وارد خواهد بود كه چرا 
برخاف تحليل قبلی خود به يك تشكيات فعال در زمينه مسلحانه كمك نموده اند، در 
حالی كه خود به اين امر واقف اند كه انجام اين مبارزات مسلحانه ضربه ای بزرگ به اصل 
مبارزه سياسی می زند. و اگر فرض كنيم كه ايشان در آن سال ها به اين نتيجه نرسيده اند، 
اين نتيجه به دست می آيد كه سال ها در قبال مبارزه مسلحانه راه اشتباهی را پيموده اند. 
البته با چنين فرضی، بيان اين نتيجه گيری به صورت مبهم در ميان خاطرات ايش��ان، 

وجهی ندارد. 
به هر صورت بنابر خاطرات هاشمی رفسنجانی در كتاب دوران مبارزه، تفكرات وی در 
مورد مبارزه مسلحانه، در همان سال های نهضت تغيير كرد. ايشان در مورد تغيير عقيده 
خود در مورد مبارزه مسلحانه در پی ارتداد مجاهدين خلق در زندان و در جمع دوستان 

همفكر خود ابراز می دارند: 

1. علی اكبر هاشمی رفسنجانی، همان. 

هاشمی  می رسد  نظر  به 
رفسنجانی، بيشتر از هر چيز 
به ميزان مفيد بودن افراد 
برای رسيدن به هدف توجه 
داشته اند. به همين دليل از 
انحرافات موجود در اعتقادات 
و رفتارهای مجاهدین خلق با 
تساهل و تسامح عبور نموده اند
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برايمان روشن ش��ده بود كه اين ]مبارزه مسلحانه[ مانع فراگير شدن 
مبارزه است. مصلحت ما در هر چه عمومی تر كردن مبارزه بود و معتقد 
بوديم كه فلسفه مبارزه مسلحانه ديگر منتفی است هر چند در مقطعی، 
حركت مس��لحانه در تغيير فضا و انجام تبليغاتی ب��رای مبارزه منافعی 

داشت.1
و در مواجهه با تفكرات اعضای مجاهدين خلق و ديگر طرفداران ادامه مبارزه مسلحانه 

می گويند:
آنها می گفتند مردم با صفير گلوله همراه خواهند بود نه با فرياد تكبير. 
ما هم می پذيرفتيم كه صفير گلوله برای مردم جاذبه دارد، اما می گفتيم 
كه آن دوره گذشته اس��ت. در يك مقطع صفير گلوله و صدای مسلسل 
تأثير خود را گذاشت. فعًا مردم هوشيار شده اند و نياز به هدايت با برنامه 

دارند.2
اين جمات نشان می دهد كه تغيير عقيده هاشمی رفس��نجانی و ديگر افراد همفكر 
ايش��ان تنها در مورد زمان مبارزه مس��لحانه می باش��د؛ زيرا در جمع ياران موافق خود 
)برخاف شاهد دوم كه در موضع بحث و جدل با موافقين حركت مسلحانه بودند( اين 
چنين تعبير می كنند كه »فلسفه آن ديگر منتفی است« نه اينكه »كار اشتباهی انجام 
شده است«. بنابراين اصل مبارزه مسلحانه از ديدگاه ايشان آن هم در مقطعی كه به نظر 
ايشان نياز بوده، به درستی انجام شده است. اما چنين مطلبی با نتيجه گيری ذكرشده 
در جريان دس��تگيری ش��اخه نظامی هيئت مؤتلفه تناقض دارد زيرا ايش��ان اين گونه 

نتيجه گيری كرده بودند كه: 
با عملياتی كوچك، ضربه ای بزرگ به جريان های سياسی وارد می شود 
و بهانه اس��ت برای رژيم در خشونت بيشتر و س��ركوبی همه نيروهای 

مبارز.
در هر صورت با دقت در دو مطلب اخير-كه از كتاب دوران مبارزه نقل ش��د- منطقی 
است اگر اين گونه نتيجه گيری كنيم كه آقای هاشمی رفسنجانی عقيده داشته و دارند 

كه اقدامات مسلحانه در برهه ای از نهضت الزم و درست بوده است. 

1. همان، ص297. 
2. همان، ص299. 
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اندیشه های امام در مورد مبارزه مسلحانه
در مورد اصل مبارزه مسلحانه در نهضت اسامی ايران؛ با توجه به آنچه از امام نقل شده 
است می توان ادعا نمود ايشان موافقتی با انجام عمليات  مسلحانه برای نهضت اسامی 
ايران نداشتند. بلكه ايشان مخالفت خود را با انجام عمليات  مسلحانه اعام داشته و داليل 
نقل شده از ايشان نيز به طور مطلق و در رد مبارزه مسلحانه و آسيب های آن است نه در 
قبال گروهی خاص. در كتاب نهضت امام خمينی به نوش��ته حجت االسام سيد حميد 

روحانی آمده است: 
هيئت های مؤتلفه اسامی برای كشتن مقامات دولتی كوشيدند از امام 
مجوز بگيرند، ليكن با مخالفت امام مواجه شدند. امام علل مخالفت خود 

را با اقدام مسلحانه چنين بيان كرده بود: 
1. با ترور فردی نتيجه ای عايد نمی شود. هر يك از مقامات دولتی كه 
كشته شود، نيروهای ديگری جايگزين می شوند و همان سياست يا بدتر 

از آن را دنبال می كنند.
2. ما را در دنيا تروريست معرفی خواهند كرد و حرف های منطقی ما 

به زير سؤال خواهد رفت.
3. حركت های اينگونه ای با هرج و مرج، ناامنی و آش��وب و بلوا همراه 
خواهد بود و استقال و امنيت كشور را با خطر جدی مواجه خواهد كرد.

امام بر اين باور بود كه بدون دس��ت بردن به اس��لحه و بدون كشت و 
كشتار و خونريزی می توان بر شاه چيره شد و رژيم پادشاهی و طاغوتی 
را در ايران برانداخت. به ياد دارم در   پی فاجعه فيضيه )دوم فروردين 42( 
يكی از شب ها كه در نماز جماعت امام در منزل او شركت كرده بودم، امام 
پس از نماز )كه طبق معمول هر شب در جمع نمازگزاران می نشست و 
به سؤاالت پاسخ می داد( در پاسخ اين پرسش يكی از طاب كه در اين 
شرايط كه رژيم شاه هر سخن حقی را با سرنيزه و سركوب و خونريزی 
پاس��خ می دهد، با اعاميه و س��خنرانی چگونه می توان اميد موفقيت 
داشت، اظهار داش��ت: »ما اگر بتوانيم ملت ايران را بيدار و آگاه كنيم و 
يكپارچه به حركت درآوريم، ش��اه و ساواك نمی توانند مقاومت كنند و 

از پای در می آيند«.
نويسنده در مورد چگونگی مطرح شدن اين داليل در گفت وگوی ميان خود و امام در 
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نجف، در پاورقی اين چنين آورده است: 
نگارنده آنگاه كه به نجف اشرف هجرت كرد، بر آن بود با آموزش نظامی 
و چريكی برای دست زدن به ترور ش��اه و ديگر مقامات رژيم او، خود را 
آماده كند و برای اين منظور تش��كياتی ايجاد كند. اين نقشه و برنامه 
خود را با امام در ميان گذاش��ت. امام ضمن موافق��ت با آموزش نظامی 
و فراگيری تاكتيك های جنگی و چريكی، نگارن��ده را از هرگونه اقدام 
مسلحانه بر ضد رژيم شاه بر حذر داشت و آنچه را كه در پاسخ هيئت های 

مؤتلفه اظهار كرده بود كه در باال آمد، برای نگارنده بازگو كرد.1
نويس��نده كتاب نهضت امام خمينی)ره( به صراحت از »كلمه مخالفت امام« استفاده 
می كنند و منطقا به اقتضای داليلی كه از امام بي��ان نموده اند بايد هم چنين گفت. هر 
چند كه خطاب اين س��خنان به هيئت های مؤتلفه و شخص حجت االسام سيد حميد 
روحانی بود اما داليل آن در مورد آسيب های اصل مبارزه مسلحانه بوده است. مرحوم امام 
اساساً مبارزات مسلحانه را بهانه ای برای سركوبی بيشتر و مانعی برای رسيدن حرف های 
منطقی نهضت اسامی به دنيا عنوان كرده اند و آن را بی فايده و بی نتيجه می دانستند و 

از آن نگران بودند زيرا باعث هرج و مرج و ناامنی می شد.
در مورد منافقين )مجاهدين خلق(؛ خوشبختانه نظر امام در مورد مجاهدين خلق هم 
در صحيفه امام و هم در اعترافات آنها قبل و بعد از انقاب  و هم در البه الی نوشته های 
افراد نزديك به امام مش��هود می باش��د. در اعترافات حس��ين احمدی- يكی از اعضای 
سازمان مجاهدين خلق- كه تاش داشت تأييديه ای از امام در مورد سازمان متبوعش 

بگيرد آمده است: 
... از جمله مس��ئوليت هايی كه باز به من داده ش��د در خارج از كشور، 
ماقات با امام بود... درباره اين ماقات از طرف داخل به من توصيه شد 
يعنی به من و تراب حق ش��ناس توصيه ش��د كه با امام تماس بگيريد و 
امام را در جريان مسائل داخلی و مسائل س��ازمان بگذاريد و اگر امكان 
داشته باشد ايشان اعاميه ای بدهند در پشتيبانی از زندانيان در شرف 
اعدام يعنی رهبران و مس��ئولين مجاهد ما. من مسئوليت اين كار را به 
عهده گرفتم و از طريق آقای سيد محمود دعايی كه آن روز سمپات ما 
بود در سال 51 موفق شدم كه جلسات متعددی با امام داشته باشم كه 

1. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی)ره(، عروج، 1382، ج1، ص1121. 
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به جز جلس��ه اول كه ايشان شركت 
داش��ت برای معارفه، من در جلسات 
ديگر تنها ب��ودم با ام��ام، مجموعاً 7 
جلسه طول كشيد در حدود يك ماه و 
هر كدام يك يا يك ساعت و نيم، و در 
اين مدت من در زمينه های مختلف 
با امام صحبت ك��ردم، بحث كردم. از 
جمله مسائلی كه در آنجا مطرح شد 
گفتم مس��ائل داخلی اي��ران و وضع 
س��ازمان، ايدئولوژی سازمان، مبانی 

ايدئولوژيك سياس��ی س��ازمان و در همين رابطه ه��م دو كتاب كه در 
اختيار داشتم، كتاب امام حسين و جزوه راه انبيا، به ايشان دادم و ايشان 
هم به طور كامل مطالعه كردند و نظراتشان را به صورت كتبی نوشتند 
كه متأسفانه االن اين نوش��ته كتبی در اختيار نيست و من می توانم به 
روی نكاتی كه االن در ذهنم هست و... تكيه بكنم، از جمله مسائلی كه 
ايشان بعد از مطالعه اين كتاب ها نظر دادند اين بود: يكی مسئله تحليل 
ما از مس��ئله قيامت بود كه با تحليل ما كه معتقد بوديم در واقع حيات 
جديدی است به دنبال حيات دنيا و به دنبال يك تغييرات كمی كه دچار 
تغيير كيفی می شود، ايش��ان اين تحليل را تحليل مادی می دانستند و 
مواجهه با آنچه كه در قرآن هست. مورد ديگر، مسائل تكامل بود كه ما 
معتقد به تكامل انواع بوديم و اصل داروين، كه باز ايشان آن را مخالف به 
حساب احكام قرآنی می دانست. از جمله مسائل ديگری كه مورد بحث 
بود مسئله مبارزه مس��لحانه در ايران بود كه می دانيد ما در آنجا معتقد 
به مبارزه مسلحانه چريكی بوديم، البته آنجا چريكی نمی گفتيم، معتقد 
بوديم كه يك مبارزه مسلحانه، مبارزه ای اس��ت كه می تواند توده ها را 
به مبارزه بكش��اند و آمادگی مردم و جنبش برای چني��ن مبارزه ای. و 
امام سخت با اين مس��ئله مخالف بودند و تأكيد كردند كه من با مبارزه 
مس��لحانه مخالفم و معتقدم كه تشكيات ش��ما نابود می شود و از بين 
می رود؛ البته اين مسئله ای بود كه ما بعدها در بخش منشعب در سال 56 

ا بينشی  امام خمينی)ره( ب
عميق، حمایتی از فعاليت های 
مسلحانه نکرد زیرا آن را برای 
اسالمی،  نهضت  جامعه و 
زیان بار می دانست. به هيچ وجه 
حمایتی از منافقين )سازمان 
مجاهدین خلق( صورت نداد 
و در برابر اصرارهای فراوان 
مبارزین داخل برای تأیيد و 

کمک به آنان ایستاد
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و 57 در يك مبارزه ايدئولوژيك درون سازمانی به اين مسئله رسيديم. 
در رابطه با پيش��نهاد ما برای صدور آن اعاميه، ايشان تأكيد كردند كه 
من هنوز الزم است كه در رابطه با مواضع ايدئولوژيك سياسی سازمان، 
اطاعات بيش��تری پيدا كنم و از افراد مختلف در اين باره سؤال كنم و 
از آنها حتی اس��م هم بردند، از آقای منتظری، طالقانی و رفسنجانی و 
ديگران و مطهری اس��م بردند. ما هم موافق بوديم و گفتيم كه س��عی 
می كنيم از طريق اين آقايان، ما نامه ای برای ش��ما بفرس��تيم كه البته 
گويا نامه هايی هم فرستاديم كه ايشان تأكيد كردند كه اين به معنی اين 
نيست كه اگر باز هم آقايان موافق بودند، من موافق باشم، يعنی تصميم 
نهايی را خود من اتخاذ خواهم كرد. به اين ترتيب ايش��ان در آن موقع 

موافق با دادن چنين اعاميه ای نبودند.1 
مخالفت امام با انجام عمليات مسلحانه )حداقل از س��وی اعضای سازمان مجاهدين 
خلق( در اين اعترافات كامًا آشكار و واضح است. در صحيفه امام در مورد اين تحركات 

سازمان مجاهدين خلق آمده است: 
من نجف كه بودم، ي��ك نفر از همين افراد آمد پي��ش من. قبل از اين 
بود كه آن منافقين پيدا بشوند. پيش من، ش��ايد بيست روز- بعضي ها 
می گفتند 24 روز- مدتی بود پيش من. هر روز ]می [آمد آنجا، و روزی 
شايد دو ساعت آمد صحبت كرد از نهج الباغه، از قرآن. همه حرف هايش 
را زد. من يك قدری به نظرم آمد كه اين وس��يله اس��ت. نهج الباغه و 
قرآن وس��يله برای مطلب ديگری اس��ت. و ش��ايد، بايد يادم بياورم آن 
مطلبی كه مرحوم آس��يد عبدالمجيد همدانی به آن يهودی گفته بود. 
می گويند يك يهودی در همدان مسلمان شده بود. بعد خيلی به آداب 
اسام پايبند ش��ده بود؛ خيلی زياد! اين موجب سوءظن مرحوم آسيد 
عبدالمجيد كه يكی از علمای همدان بود شده بود كه اين قضيه چيست. 
يك وقت خواس��ته بودش، گفته بود كه تو مرا می شناس��ی؟ گفت: بله. 
گفت: من كی ام؟ گفت: شما آقای آس��يد عبدالمجيد. گفت من از اوالد 
پيغمبرم؟ گفت بله. تو كی؟ من يك يهودی بودم، پدرانم يهودی بودند 
و تازه مس��لمان ش��ده ام. گفته بود نكته اينكه تو تازه مسلمان كه همه 

1. همان، ج3، ص590-592. 
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پدرانت هم يهودی بودند و من هم سيد و اوالد پيغمبر و ما و اين چيزها، 
تو از من بيشتر مقدسی، اين نكته اين چيست؟ من شنيدم كه يهودی 
گذاشت و رفت! معلوم ش��د حقه زده. يك قضيه ای بوده. می خواسته با 
صورت اسامی كارش را بكند. تو يهودي ها اين گونه كارها هست. من به 
نظرم آمد كه اين قضيه... اين قدر نهج الباغه و خوب، من هم يك طلبه 
هستم؛ من اين قدر نهج الباغه خوان و قرآن و اينها نبودم كه ايشان بود! 
ده- بيست روز ماند. من گوش كردم به حرف هايش، جواب به او ندادم؛ 
همه اش گوش كردم و آمده بود كه تأييد بگيرد از من، من همان گوش 
كردم و يك كلمه هم جواب ندادم. فقط اينكه گفت كه ما می خواهيم كه 
قيام مسلحانه  بكنيم، من گفتم نه، قيام مسلحانه  حاال وقتش نيست؛ و 
شما نيروی خودتان را از دست می دهيد و كاری هم ازتان نمی آيد. ديگر 
بيش از اين من به او چيزی نگفتم. او می خواست من تأييدش بكنم. بعد 
هم معلوم شد كه مسئله همان طورها بوده. بعد هم كه آقايان آمدند، از 
ايران هم برای آنها اشخاصی سفارش كرده بودند كه اينها را تأييد كنيد، 
اينها مردم كذايی هستند، فان، مع ذلك من باور نكردم. حتی از آقايان 
خيلی محترم تهران سفارش كرده بودند كه اينها مردم چطور هستند؛ 
و من باورم نيامده بود. اينهايی كه اين ق��در از قرآن و از نهج الباغه و از 
ديانت زياد دم می زنند و بعد فقرات قرآن را يك جور ديگری غير از آنچه 
بايد معنا می كنند و فقرات نهج الباغه را يك جوری ديگر غير از آنچه كه 
بايد معنا می كنند، اينها را نمی توانيم ما خيلی رويشان اطمينان داشته 
باش��يم. اين »بعثی«های عراق همين فقرات نهج الباغ��ه را كه امثال 
اينها استشهاد می كنند، آنها هم در چيزها می نويسند و در پاكاردشان 
می نويسند و منتشر می كنند. همين، همين  فقرات نهج الباغه را! اين 
بعثي هايی كه اصًا كاری به اين مس��ائل ندارند اينها را می نويس��ند و 
به ديوارهای نج��ف و به خيابان های نجف منتش��ر می كنند. به اينها ما 
نمی توانيم من نمی گويم چطورند؛ ممكن هم هس��ت كه يك نفرشان 
سالم باشد، يا شايد اشتباه نداشته باشد، لكن ما نمی توانيم به آنها اعتماد 

كنيم؛ به آنها نمی شود اعتماد كرد.1

1. صحيفه امام، ج 8، ص144-145. 
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حجت االسام سيد محمود دعايی كه بنابر گفته های خود يكی از سمپات های سازمان 
بود می گويد: 

... من سمپات اين سازمان بودم، من ساعت ها با امام صحبت می كردم 
كه بلكه بتوانم يك جمل��ه از امام در يك اعاميه بگي��رم كه به دفاع از 
سازمان و يا يكی از افراد اين سازمان باشد. در يك جلسه خاطرم هست 
كه من بعد از يك ساعت و نيم صحبت گريه ام گرفت و شايد پنج دقيقه 
گريس��تم و نتوانس��تم حرف بزنم كه بلكه بتوانم حمايت امام را از اين 
سازمان و از راه آنها و شيوه كار آنها كسب بكنم. امام مقاومت كرد. خود 
من سمپات اين سازمان شدم و حتی باالتر از سمپات رابطه ارگانيك با 
اين سازمان داشتم چهار الی پنج سال در اين رابطه كوشيدم به نفع اين 
س��ازمان پيش امام يك كلمه تأييد بگيرم، نتوانستم و اين را هيچ كس 

نتوانست... 1
در اين رابطه می توان به شواهد ديگری نيز استناد كرد؛ از جمله مطلبی كه در كتاب 
نهضت امام خمينی)ره( در مورد هر گونه كمك به سازمان حتی به نحو تمجيد و ستايش 

كه مورد نهی امام واقع شده است:
در س��ال 1353 دفترچه ای زير عنوان »ش��ركت های صهيونيس��تی 
در ايران« از س��وی سازمان به دس��ت من رس��يد. در اين دفتر نشانی 
شركت هايی كه از سوی اشغالگران فلسطين در ايران پديد آمده همراه 
با نام و اعضا و مديران آن آورده شده بود، اين نوشته چون در اصل تايپی 
و از روی آن فتوكپی ش��ده ب��ود، كم رنگ و ناخوانا ب��ود، از اين رو دفتر 
يادش��ده را به نزد امام بردم و از او خواس��تم در صورتی كه صاح بداند 
برای چاپ آن اقدام كنم. ام��ام پس از مطالعه آن از آنجا كه نس��بت به 
صهيونيست ها سخت خشمگين و از رخنه و نفوذ آنان در ايران به شدت 
نگران و انديش��ناك بود، با چاپ آن موافقت كرد. نگارنده آن را همراه با 
مقدمه ای زير عنوان »ايران، فلس��طين ديگر« به چاپ رسانيد و پيش 
از پخش آن، بنابر روش هميش��گی، نخستين نسخه چاپ شده را به نزد 
امام فرستاد تا اگر نظری و پيش��نهادی روی آن دارد اعام كند و چون 
از س��وی امام بی درنگ واكنشی نشان داده نش��د به گمان اينكه امام با 

1. جمهوری اسامی، س2، ش317 )تير 1359(، ص3. 
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پخش اين دفتر مخالفت ندارد به پراكندن آن دست زد و چند نسخه ای 
از آن را برای اتحاديه انجمن های اس��امی دانشجويان در اروپا و برخی 
ديگر از پارسی زبانان برون مرزی فرستاد. ديری نپاييد كه امام نويسنده 
را به حضور فراخواند و دستور داد كه از پخش اين دفتر خودداری شود! 
نگارنده كه سخت ش��گفت زده ش��ده بود از علت اين امر جويا شد. امام 
پاسخ داد: شما در مقدمه از سازمان ستايش كرده و نوشته ايد: »سازمان 
مجاهدين خلق كه خدا يارش��ان باد« و اين روا نيست! نگارنده با لحنی 
تأسف بار اظهار داشت: در اين ش��رايط كه كمونيست ها همه نوشته ها، 
اعاميه ها و كتاب ه��ای »چريك های فداي��ی خلق« را ب��ه عربی و به 
زبان های ديگر ترجمه می كنند و در دس��ترس همگان قرار می دهند، 
ما روی پيروی از شما هيچ گونه پش��تيبانی تبليغاتی از سازمان تاكنون 
نكرده ايم و در مقدمه اين دفتر نيز تنها وظيفه خود دانس��تيم كه برای 
آنان كه با نام خداوند يكتا به مبارزه با رژيم شاه برخاسته اند دعا كنيم، آيا 
دعا برای سازمانی كه با نام خدا حركت می كند به نظر عالی نارواست؟! 
امام در پاس��خ فرمود: »ش��اه نيز از خدا دم می زند بنابراين برای او نيز 
دعا كنيد«!! اين س��خن امام مانند پتكی بود كه بر س��رم ف��رود آمد، با 
شگفت زدگی گفتم: »آخر ما درباره اين سازمان چنين بدگمانی نداريم«. 
بی درنگ پاسخ داد: »نخير، داشته باش��يد«! و اين جمله را دو بار تكرار 
كرد. اين نگارنده كه در بهت و شگفتی ژرفی فرو رفته بود، از امام خواست 
كه ديد خود را درباره س��ازمان برای اين نويسنده آشكار كند تا بيش از 
اين در تاريكی و ناآگاهی نماند و سرگردان نباشد. در پی اين درخواست، 
امام زبان به سخن گشود و درباره سازمان برای نخستين بار چنين گفت: 
»... قبل از اينكه اين دسته در داخل ايران به فعاليتی دست بزنند يك 
نفر از جانب آنها به نزد من آمد و اظهار داش��ت كه ما جمعيتی هستيم 
كه بر مبنای قرآن می خواهيم قيام مس��لحانه كنيم، به مبارزه چريكی 
دست بزنيم و از شما می خواهيم كه ما را تأييد و حمايت كنيد. به قرآن و 
نهج الباغه خيلی تمسك می كرد و از خدا و پيغمبر دم می زد. به او گفتم 
كه من جمعيت شما را نمی شناسم و از عقايد و افكار شما هم بی اطاعم 
و به اين حرف ها هم نمی توانم اعتماد كن��م. او برای اينكه اطمينان مرا 
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بتواند جلب كند، حدود يك ماه هر روز نزد من می آمد و از عقايد و افكار 
جمعيت خود برای من حرف می زد، من فقط گوش می دادم و هيچ گونه 
اظهارنظری نمی كردم، بعضی از نوشته هايشان را آورد من مطالعه كردم 
و روی انحرافاتشان انگشت گذاشتم و در كنار نوشته هايشان حاشيه زدم 
و آنچه را كه بر خاف اس��ام و مبانی قرآن بود به آنها تذكر دادم. چون 
اظهار كرد كه می خواهيم قيام مسلحانه كنيم، فقط يك كلمه به او گفتم 
اين كار را نكنيد چون موفق نمی شويد و خود را به هدر می دهيد. من از 
مجموع اظهارات او و نوشته هايشان به اين نتيجه رسيدم كه اين جمعيت 
به اس��ام اعتقاد ندارد، ليكن چون می داند كه در كشوری مانند ايران 
كه بيش از هزار سال است اس��ام در رگ و پی اين ملت ريشه دوانيده 
است جز با نام اسام نمی توان پيشرفت كرد لذا اسام را ملعبه كرده اند، 
باالی نوش��ته خود نام خدا را می گذارند ليكن ذيل آن همان حرف ها و 
بافته های ماركسيست ها و ماديون است. اين فكر در آن روز فقط در حد 
يك گمان بود ليكن هر چه گذش��ت و نوشته هايشان بيشتر منتشر شد 
اين گمان در من بيشتر تقويت ش��د، البته من نمی خواهم بگويم همه 
آنهايی كه با اين جمعيت هستند اينجوری اند. ممكن است در ميان آنها 
افرادی باشند كه واقعاً به اسام اعتقاد داش��ته باشند و چه بسا افرادی 
كه فريب آنها را خورده باشند ليكن اساس تشكيات اين جمعيت روی 

اعتقاد به اسام نيست... 
آنگاه امام افزود:

البته من اين فكر و گم��ان خود را درباره س��ازمان علنی نكردم چون 
آن كسی كه از طرف آنها آمده بود وعده می داد كه بزودی درصدد رفع 
انحراف های خود برمی آيند و خود را اصاح می كنند، ليكن به هيچ وجه 
آنها را تأييد هم نكردم، البته رفقا و دوستان از ايران خيلی مرا زير فشار 
گذاشتند. آقای طالقانی به من نوشتند: انهم فتيه آمنوا بربهم و زدناهم 
هدی. آقای منتظری به من نامه نوش��تند، آقای هاش��می رفسنجانی 
همين طور، بعضی علمای باد نامه ها و پيغام هايی را درباره اين جمعيت 
برای من فرس��تادند و خودش��ان هم با تمام قوا از اين جمعيت حمايت 
كردند و حتی از وجوه های شرعيه در اختيار آنها گذاشتند، هنوز هم به 
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من فشار می آورند كه از آنها حمايت كنم ليكن من آنها را يك جمعيت 
منحرف و گمراه می دانم و به هيچ وجه نمی توانم آنها را حمايت و تقويت 
كنم. من خطر اينها را برای اس��ام از ماركسيس��ت ها بيشتر می دانم. 

)نزديك به اين مضامين(1
بنابراين با توجه به آنچه آمده است امام به س��ازمان مجاهدين خلق، به خاطر داشتن 
انحرافات عقيدتی، بسيار بدبين بوده اند. به گونه ای كه خطر آنها را برای اسام حتی از 
ماركسيست ها نيز بيشتر می دانسته اند. امام نه تنها آنها را تأييد نكردند بلكه حتی برخی 
اطرافيان را از كوچكترين تأييد نيز بازداشته اند. مقاومت امام در برابر فشارها و اصرارهای 
فراوان روحانيون داخل ايران برای تأييد س��ازمان مجاهدين خلق، نكته بسيار حساس 
و حائز اهميتی را بيان می كند و آن پيام نه چندان پنهان امام در مورد اين تش��كيات 

خطرناك بوده است. 

نظریات امام به بيان هاشمی رفسنجانی
مناسب است كه در اين مقطع، به نقل نظريات امام در مورد مبارزه مسلحانه و تحليل 

آنها از سوی هاشمی رفسنجانی نيز بپردازيم. در كتاب دوران مبارزه آمده است:
در تمام اي��ن مدت امام ب��ه هيچ وجه ي��ك تأييد رس��می از حركت 
مسلحانه نكردند، همچنان كه در نفی آن هم چيزی نگفتند. اگر گاهی 
موضع گيری منفی از امام ديده ش��ده اس��ت راجع به ايدئولوژی بعضی 
گروه های مسلح اس��ت نه حركت و مبارزه مس��لحانه. در مورد مبارزه 
مسلحانه هيچ موضعی در نفی و اثبات نداشتند. در اين سال ها، مبارزه 
مسلحانه تقدس كسب كرده بود و كسی جرئت نمی كرد آن را محكوم 

كند.2
در جای ديگر بيان می دارند: 

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. در سال 41 در 

اعاميه ای اين جمله از ايشان شايان تأمل است:

1. سيد حميد روحانی، همان، ص598-600. 
2. علی اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص245. 
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»من از انقاب سياه و انقاب از پايين نگرانم.«
... امام در گفته هايشان اظهار می كردند: »من به آنها گفتم دست به اين 

كار نزنيد، اوالً... اسامی نيست و ثانياً فايده ای ندارد«...1
بنابراين به گفته آقای هاشمی، هيچ گاه حركت مسلحانه از سوی امام)ره( تأييد نشد. 
همچنان كه نفی نيز نش��د و اگر موضع گيری منفی نيز وجود داشته است تنها در مورد 
ايدئولوژی گروه های مسلح بوده و نه اصل مبارزه مس��لحانه. تعليل ذكرشده در انتهای 
مطلب اول به اين نكته تصريح می كند كه دلي��ل عدم موضع گيری منفی در مورد اصل 
مبارزه مسلحانه تقدس كسب شده برای آن بود و اساس��اً كسی جرئت مخالفت با آن را 
نداشت. اين جمله پس از مطلب عدم موضع گيری امام نسبت به مقوله مبارزه مسلحانه 
آمده اس��ت و اين چنين جمله پردازی، اقتضا دارد چنين برداش��تی از سخنان هاشمی 
رفسنجانی صورت گيرد كه از نظر ايشان امام مخالفتی نكردند زيرا جرئت آن را نداشتند. 
اين تعبير قابل پذيرش نيس��ت زيرا با چهارچوب ش��خصيتی امام راحل كه بر اساس 
سخنان و اعمال ايشان و همچنين خاطرات بر جای مانده از ايشان كه از طريق افرادی 
از جمله خود هاشمی رفسنجانی منتقل شده اس��ت، هم خوانی ندارد. فرضاً اگر تقدس 
كسب شده برای مبارزه مسلحانه دليل سكوت ادعاشده باش��د، اين سكوت، نه از ترس 

بلكه از روی مصلحت انديشی بوده است. 
از طرف ديگر در مورد مطلب دوم نيز، هر چند هاش��می مشخص ننمودند كه منظور 
امام از »آنها« كه بوده است و اساساً اين جمات امام مستند نشده اند، اما می توان گفت 
كه امام در برابر قضيه مبارزه مسلحانه سكوت نكرده اند زيرا »امام در گفته هايشان اظهار 
می كردند... دست به اين كار نزنيد« كه اولی نشانه اس��تمرار در گفته های امام و دومی 
نهی صريح ايشان است. و جالب اينجاست كه تعليل امام بر دو پايه قرار دارد: 1. اسامی 
نبودن اين كار 2. بی فايده بودن آن. و از آنجا كه ايشان آن مطلب را در مورد سخنان امام 
درباره مبارزه مسلحانه آورده اند، اين چنين برداشت می شود كه منظور از »اين كار« خود 
مبارزه مسلحانه بوده است. بنابراين طبق گفته های آقای هاشمی، امام مبارزه مسلحانه 
را- به هر دليلی و حداقل برای شرايط آن زمان نهضت خود- اسامی نمی دانسته است 

و اين چيزی فراتر از »نپسنديدنی« است كه هاشمی بيان می كنند. 
ش��ايد بتوان ادعا كرد كه اين نهی نقل ش��ده مربوط به »ايدئولوژی برخی گروه های 
مسلح بوده است« اما مش��كل اينجاست كه هاشمی رفس��نجانی با سازمان مجاهدين 

1. همان، ص247. 
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خلق يعنی يك��ی از گروه های منحرف و فع��ال در مبارزه 
مس��لحانه همكاری داشته اس��ت. بنابراين در هر صورت 

ايشان برخاف نهی امام از منافقين حمايت كرده است. 
از طرف ديگر ايشان در مورد ديدار امام ابراز داشته اند:

...سال 54 كه رفتم نجف خدمت ايشان، 
گفتم: »تا به حال ما اصرار داشتيم شما به 

شكلی اينها را تأييد كنيد ولی شما موافقت نفرموديد و تصورمان اين بود 
كه اگر خدمت ش��ما بياييم، در مورد جلب موافقت شما و گرفتن تأييد 
تاش می كنيم. بعد از انحراف و ارتداد جمعی از آنها حال می فهميم- با 
آنكه شما از اينها دور بوديد و ما در كش��ور بوديم- حركت شما صحيح 
بوده است. ما سه، چهار سالی به اينها كمك كرديم، حاال می بينيم سر از 
كفر درمی آوردند. اين روزها ممكن است تاش های جديدی برای تأييد 
گرفتن از شما بش��ود. تقاضای ما اين است كه شما همان راه خودتان را 

ادامه بدهيد...«1
با توجه به موارد گفته شده و عنايت به اين جمله »حال می فهميم- با آنكه شما از اينها 
دور بوديد و ما در كش��ور بوديم- حركت شما صحيح بوده اس��ت«، می توان فهميد كه 
ايشان از حركت مخالفت آميز امام در قبال سازمان مجاهدين خلق اطاع داشته است. 
اين مطلب می تواند انتقادی جدی به عملكرد آقای هاشمی رفسنجانی باشد زيرا برخاف 
نظر امام، از سازمان مجاهدين خلق حمايت كرده اند در حالی كه ايشان در مورد نظريات 

امام می گويند: 
ما هميش��ه نظر امام را از نظر خودمان صائب تر می دانس��ته ايم. تيپ 
رفقای ما اين طور هس��تند. اگر امام مورد را تشخيص می دادند، ممكن 
بود كه ما مصلحت تشخيص ايش��ان را نفهميم، ولی ته دلمان مطمئن 

بوديم كه ايشان بهتر از ما می فهمند...
در حالی كه در اين مورد، هميشه صائب تر دانستن نظر امام از سوی هاشمی رفسنجانی، 
نقض شده است و با توجه به مطالب پيش گفته كه شامل سخنان شخص ايشان می شود 
راهی برای انكار اطاع از نظر امام نيست زيرا ايشان بيان داشته اند كه: »ما تا به حال اصرار 
داشتيم كه شما به شكلی اينها را تأييد كنيد ولی ش��ما موافقت نفرموديد«. همچنين 

1. همان، ص248. 

حضرت امام)ره( کمک 
به مجاهدین را خصوصًا 
نهی  شرعی  وجوهات 
کرد زیرا این التقاطيون را 
برای اسالم، خطرناک تر از 
مارکسيست ها می دانست 
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ايشان در جای ديگر آورده اند:
ما1 در اين خصوص ]مبارزه مسلحانه[ هيچ وقت بحث نكرديم، چنين 
فرصتی پيش نيامد. اما می دانم كه در يكی دو مورد، رفتند از امام اجازه 
بگيرند، امام با انجام كارهای تروريستی موافقت نكردند. همان سال های 
اول، افسری توسط يكی از طلبه های قم آمد خدمت امام و اجازه خواست 
كه شاه را ترور كند. او می خواست بمبی به خود ببندد و در ديداری كه 
با شاه داش��ت آن را منفجر كند، امام اجازه ندادند. در اين مورد ممكن 
است به اين دليل باش��د كه امام به آن ش��خص اعتماد نداشتند، اما در 
جريان ترور منصور هم، كه افراد مورد اعتماد چنين اجازه ای خواسته اند، 

نتوانسته اند موافقت امام را جلب كنند و رسماً اجازه بگيرند.2
اساساً اگر ادعا شود آقای هاشمی رفسنجانی از نظر امام مطلع نبوده است- در حالی كه 
افراد زيادی درصدد نامه نوشتن و تأييد گرفتن از امام برای اين گروه بودند- اين اشكال 
مطرح می شود كه در اين صورت چگونه می توان هاشمی رفسنجانی را از خواص و ياران 

نزديك امام دانست؟ 
البته الزم به يادآوری است كه س��خنان امام در مورد امكان استفاده از نيروی نظامی 
عليه رژيم در دوران نزديك به پيروزی انقاب به هيچ وجه نمی تواند مستمسكی برای 
اثبات فلسفه داشتن حركت مسلحانه در انديشه امام باشد. همچنانكه شخص هاشمی 

رفسنجانی در اين زمينه می گويند: 
... در مورد آنچه ايش��ان در اين اواخر می گفتند كه اگر رژيم دست از 
خشونت برندارد، ممكن است در ش��يوه مبارزه تجديدنظر شود و يا در 
پاسخ حكومت نظامی بختيار در اعاميه ای گفتند: »من تاكنون دستور 
جهاد نداده ام ولی اگر اينها سر جايشان ننشينند و به كشتار مردم بی گناه 
ادامه دهند، ممكن است تصميم ديگری بگيرم...« اين گونه مطالب به 
معنای مبارزه مسلحانه نيست به مفهوم اصطاحی آن نيست. اين ديگر 

جنگ است مثل حركتی كه در بيست و دوم بهمن 57 انجام شد...3 

1. منظور امام و آيت اهلل هاشمی رفسنجانی است.
2. علی اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص248. 

3. همان، ص249. 
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امام و هاشمی  و عملکرد  نظریات  ميان  مقایسه  
رفسنجانی

امام)ره( اساساً مبارزه مسلحانه را برای نهضت خود 
نه تنها الزم نمی دانس��تند بلكه از آغاز، خطرات آن را 
گوش��زد نموده و از آن نهی كرده اند. نهی هيئت های 
مؤتلفه اس��امی از اقدامات مس��لحانه- كه هاش��می 
رفسنجانی نيز از آن اطاع داشت-1 با داليلی كه هيچ 
كدام دارای قيد ايدئولوژی و مرام خاصی نيست، نشان 
می دهد حضرت ام��ام مبانی مس��تحكمی در رد آن 
داش��ته اند. ولی هاشمی رفس��نجانی گزينه مسلحانه 
را- هر چند در سطحی محدود و كنترل شده- پذيرفته 
اس��ت و آن را برای مقطعی دارای فلس��فه و ضرورت 

می دانسته است. 
از طرف ديگر در مقام عمل، امام با مشاهده انحرافات 
موج��ود در انديش��ه و ايدئول��وژی س��ازمان ب��ه آن 
بدگمان شدند و از آنان پشتيبانی نكردند اما هاشمی 

رفس��نجانی با وجود اطاع از انحرافات خطرناك س��ازمان مجاهدين خلق بر كمك و 
حمايت از آنها اصرار داشت. 

هاشمی رفسنجانی در مورد ميزان اطاع خود از انديش��ه و تفكرات گروه های هوادار 
مبارزه مس��لحانه، در كتاب دوران مبارزه و ذي��ل عنوان »فرهنگ حاك��م بر زندان در 

سال های 51 و 52« می گويد:
بهترين نتيجه اين بخش زندان، آشنايی ما بود با گروه هايی كه در آن 
مقطع در صحنه مبارزه مسلحانه بودند. از نزديك با خيلی از جريان های 
مبارزه مس��لحانه دس��ته بندی ها خصوصاً مجاهدين و افكارشان آشنا 
ش��ديم. هر چند كه در مواردی با آنها اختاف نظر داش��تيم، اما در آن 

زندان بيشتر به نقطه های مثبت توجه می شد.2
و در مورد برخی از انحرافات رؤيت شده در زندان سال های 51 و 52 بيان می  كنند: 

1. همان، ص247-248. 
2. همان، ص257. 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی از 
افراد معتقد به مبارزه مسلحانه- 
هر چند محدود و کنترل شده- 
بوده است. بر اساس گفته های 
ایشان، می توان گفت که حتی 
اکنون نيز ایشان اصل انجام 
حرکت های مسلحانه بر ضد 
رژیم طاغوتی را کاری الزم 
و دارای فلسفه می دانسته اند. 
از سازمانی منحرف به نام 
رغم  به  خلق  مجاهدین 
اطالع از انحرافات بزرگ 
آنان و همچنين موضع منفی 
مؤثری  حمایت های  امام، 
انجام داده اند و بخشی از این 
حمایت ها، از محل وجوهات 

شرعی بوده است
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... مثًا به خاطر دارم كه آقای ربانی شيرازی ضمن بحث روايتی خواند 
كه در آن ارزش توليد و تجارت مطرح می شد. مجاهدين خشمگين شده 
بودند كه تجارت اصوالً در اقتصاد س��الم قابل قبول نيست. خوب، آنها 
بيشتر جذب اقتصاد ماركسيستی بودند كه در آن، تجارت جايی ندارد. 

مقدار زيادی در همين زمينه بحث می شد.1
آنجا ]در زندان[ يك درس قرآنی گذاش��تم... فرام��وش نمی كنم، به 
اين آيه از سوره بقره كه رس��يديم: »و اذ اخذنا ميثاقكم و رفعنا فوقكم 
الطور« }و آن زمانی را كه از شما پيمان گرفتيم در حالی كه كوه طور را 
باالی سرتان قرار داده بوديم...{ اعضای مجاهدين خلق معجزه را قبول 
نمی كردند. آياتی را كه جنبه معجزه داشت، نمی توانستند تحمل كنند. 
انتظار داشتند كه طوری تفسير شود كه با تحليل های مادی ناسازگاری 

نداشته باشد.2
و در جايی ديگر انحرافات بيشتری را ذكر می كنند: 

برداشت من در مجموع اين اس��ت كه آنها )مجاهدين خلق( مسلمان 
بودند كه ماركسيسم را هم قبول داشتند. التقاطی بودند و چون اطاعات 
عميقی از اسام نداش��تند تضادی بين اسام و ماركسيسم نمی ديدند. 
با تحليل و تفس��يرهای نادرس��ت آنها فكر می كردند كه مبارزه موفق 
در دنيا فقط مبارزات ماركسيس��تی اس��ت. دانش مبارزه را در انحصار 
ماركسيست ها می دانستند و تاش شان اين بود كه به يك صورتی اسام 
را با ماركسيست منطبق كنند. با اين باور كه اسام هم همان را می گويد 
كه ماركسيس��م... آنها نماز می خواندند، روزه می گرفتن��د اما در مورد 

معارف اسام مثل ما فكر نمی كردند. 
خد را روح حاكم بر نظام جهان می دانس��تند، در مورد آخرت، ثواب و 
عقاب، بهشت و دوزخ و... هم حاضر نبودند بحث كنند. در جريان كشته 
شدن احمد رضايی من در اوين يك سخنرانی كردم كه در آن راجع به 
مقام شهيد صحبت شد با اشاره به رواياتی كه در آن به مقامات معنوی 

اشاره شده است، با اين تعبير كه مائكه به استقبال شهيد می آيند... 

1. همان. 
2. همان، ص259. 
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بعد از س��خنرانی اينها به ما گفتند ما از طرح اي��ن بحث ها در مقابل 
كمونيست ها ش��رمنده می ش��ويم. با طرح بحث های مربوط به ماوراء 
طبيعت مخالف بودند. در تاريخ هم كه تحليل آنها درس��ت يك تحليل 
ماركسيستی بود و با ماترياليسم تاريخی تقريباً هيچ تفاوتی نداشت. در 
تبيين تكامل هم روی همان اصولی تكيه می كردند كه در ماترياليسم 
ديالكتيك روی آن تكيه می شود؛ با تاش��ی در جهت چسبانيدن خدا 
به آن اص��ول چهارگانه معروف. احس��اس می ش��د ك��ه در همه موارد 
ماركسيسم اصل اس��ت و بايد به يك نحوی اسام را با آن منطبق كرد؛ 

اين انحراف بزرگی است.1
جالب اينجاست كه ايش��ان با وجود اذعان به انحرافات مجاهدين خلق، در مورد آنها 

چنين می گويند: 
ارزيابی مثبتی از اينها داش��تم؛ نقطه ضعف قاب��ل ماحظه ای به نظر 
نرس��يد. بيرون هم كه آمدم در موضع حمايت از اي��ن جريان بودم. آن 
روزها جلسه ای داشتيم با دوستانی از مؤتلفه مثل عزت اهلل خليلی، جواد 
رفيق دوست و توكلی كه پيش از اين در مقام ايجاد تشكيات بوديم. از 
اين پس روش ديگری پيش گرفتيم، با اين قرار و تصميم كه تشكيات 
جديدی درس��ت نكنيم و بگذاري��م نيروها به اينه��ا )مجاهدين خلق( 
بگروند. خاصه سياست كلی ما حمايت از آنها شد، بدون وابستگی حزبی 

و گروهی و رفتن در تشكياتشان.2
در حالی كه مرحوم امام در برابر انحرافات آنان سرسختی نشان دادند و چنين نظری 

داشتند:
من آنها را ي��ك جمعيت منح��رف و گم��راه می دانم و ب��ه هيچ وجه 
نمی توانم آنها را حمايت و تقويت كنم. من خطر اينها را برای اس��ام از 

ماركسيست ها بيشتر می دانم.3
اين مطلب از سوی شخص هاشمی رفسنجانی نيز مورد اذعان است: 

... سال 54 كه رفتم نجف خدمت ايش��ان، گفتم: »تا به حال ما اصرار 
داشتيم شما به شكلی اينها را تأييد كنيد ولی شما موافقت نفرموديد و 

1. همان، ص250. 
2. همان، ص257-258. 

3. سيد حميد روحانی، همان، ص600. 
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تصورمان اين بود كه اگر خدمت شما بياييم، در مورد جلب موافقت شما 
و گرفتن تأييد تاش می كنيم. بعد از انحراف و ارتداد جمعی از آنها حال 
می فهميم- با آنكه شما از اينها دور بوديد و ما در كشور بوديم- حركت 
شما صحيح بوده است. ما سه، چهار س��الی به اينها كمك كرديم، حاال 
می بينيم س��ر از كفر درمی آوردند. اين روزها ممكن اس��ت تاش های 
جديدی برای تأييد گرفتن از شما بش��ود. تقاضای ما اين است كه شما 

همان راه خودتان را ادامه بدهيد...«1
نكته عجيب اينجاست كه آقای هاشمی رفس��نجانی از كفر و ارتداد منافقين به  رغم 
كمك های سه الی چهار ساله خود ابراز تعجب و حداقل نارضايتی می كند در حالی كه 
چنين چيزی از التقاط بعيد نيس��ت؛ همچنان كه ايشان در جای ديگری در اين زمينه 

اظهار داشته اند:
... مصاحبه با تلويزيون درباره سازمان مجاهدين خلق داشتم و از علت 

انحراف آنها- كه همان التقاط رهبران اولی است- صحبت كردم.2
در هر صورت سؤال اساس��ی اين است كه هاش��می رفس��نجانی و ديگر همفكران و 
هم قطاران چرا و به چه توجيهی به رغم اطاع از انحرافات عديده و بزرگی كه پيش بينی 
خطر آنها برای آينده انقاب اس��امی كار دش��واری نبود كماكان به تقويت و حمايت 
از س��ازمان مجاهدين خلق پرداختند؛ در حالی كه در هيچ جايی ثبت نش��ده است كه 
سازمان مجاهدين خلق برای انجام ترورها و اعمال خش��ونت آميز خود دارای حجت و 

اجازه شرعی از مجتهدين باشند؟!
حمايت از چنين س��ازمانی با چنين انحرافات و مواضع خطرن��اك، دو احتمال دارد؛ 
يا از روی غفلت صورت گرفته است و يا بر اس��اس آگاهی و تعمد. انجام اقداماتی از اين 
دست از روی غفلت، به شخصيت باهوش و بافراستی كه از هاشمی رفسنجانی به تصوير 
كشيده می شود، خدشه ای غير قابل انكار وارد می سازد. مضافاً بر اينكه با شواهد و مدارك 
پيش گفته به هيچ وجه نمی توان چنين تصوری را معقول دانست. بنابراين منطقی است 
كه اقرار شود هاشمی رفسنجانی با اطاع كامل از انحرافات اين سازمان اقدام به حمايت 
از آنها كرده است. اطاع از انحرافات و ادامه حمايت ها تنها می تواند از روی خيانت و يا 
از روی تساهل و تسامح به منظور اس��تفاده از همه ظرفيت ها برای تحقق انقاب باشد. 

1.علی اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص248. 
2. كارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال 1360، دفتر نشر معارف انقاب، 1386، ص106. 
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فرض خيانت منتفی است و به هيچ وجه مورد پذيرش نگارنده نمی باشد و بايستی بر روی 
روحيه تساهل و تسامح هاشمی رفسنجانی تمركز نمود. در ميان خاطرات ايشان می توان 
اشاراتی از اين قبيل و در تأييد اين فرضيه يافت. ايشان در تشريح جريان های موجود در 

بدنه اعتراضات، به نهضت آزادی می پردازد و می گويد: 
نهضت آزادی در مبارزات گذش��ته و جريان نهض��ت ملی كردن نفت 
پيوند عميقی با بازار داش��ت كه برای حفظ آن، ارزش و اهميت زيادی 
قائل بود و نمی خواست پايگاه خود را در بازار و مردم مذهبی- كه لشكر 
اصلی شان در گذش��ته بوده اند- از دس��ت بدهد، به شرط آن كه موضع 

روشنفكری خود را هم بتواند حفظ كند.
برای ما همين مق��دار حضور آن��ان در مبارزه مفيد ارزيابی می ش��د 
و راهی بود ب��رای نفوذ به دانش��گاه ها و منحصر نش��دن نهضت به غير 
تحصيل كرده های دانشگاهی و جامعيت قضيه كه در وجهه بين المللی 

نهضت و توجه خبرنگاران خارجی و... سودمند بود.1
به نظر می رسد هاشمی رفسنجانی، بيش��تر از هر چيز به ميزان مفيد بودن افراد برای 
رس��يدن به هدف توجه داش��ته اند. به همين دليل از انحرافات موج��ود در اعتقادات و 

رفتارهای مجاهدين خلق با تساهل و تسامح عبور نموده اند.  

نتيجه
امام خمينی)ره( با بينش��ی عميق، حمايتی از فعاليت های مس��لحانه نكرد زيرا آن را 
برای جامعه و نهضت اس��امی، زيان بار می دانس��ت. به هيچ وج��ه حمايتی از منافقين 
)سازمان مجاهدين خلق( صورت نداد و در برابر اصرارهای فراوان مبارزين داخل برای 
تأييد و كمك به آنان ايس��تاد. كمك به آنان را خصوصاً وجوهات ش��رعی نهی كرد زيرا 
اين التقاطيون را برای اسام، خطرناك تر از ماركسيست ها می دانست. در مقابل آيت اهلل 
هاشمی رفسنجانی از افراد معتقد به مبارزه مسلحانه- هر چند محدود و كنترل شده- 
بوده است. بر اساس گفته های ايشان، می توان گفت كه حتی اكنون نيز ايشان اصل انجام 
حركت های مسلحانه بر ضد رژيم طاغوتی را كاری الزم و دارای فلسفه می دانسته اند. از 
سازمانی منحرف به نام مجاهدين خلق به رغم اطاع از انحرافات بزرگ آنان و همچنين 
موضع منفی امام، حمايت های مؤثری انجام داده اند و بخشی از اين حمايت ها، از محل 

1. علی اكبر هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه، ص129. 



مقاالت
74

دوره سوم سال سيزدهم شماره 48  تابستان 95

وجوهات شرعی بوده است. 
به هر حال باي��د توجه داش��ت كمك های افراد برجس��ته روحانی از قبيل هاش��می 
رفسنجانی باعث تقويت س��ازمان مجاهدين خلق به لحاظ مالی و انسانی شد. سازمانی 
كه بعدها بسياری از نيروهای جوان و مذهبی را در معرض ارتداد و يا تهديد سازمان قرار 
داد. پس از انقاب نيز باعث كشته شدن هزاران تن از مردم ايران شد. تساهل و تسامح 
با گروه هايی با انديشه های التقاطی ماركسيستی هزينه گزافی بر نهضت، مردم و نظام 
اس��امی تحميل كرد. اين تجربه تلخ نشان داد كه چنين تس��امحات و همكاری هايی 
می تواند چه پيامدهای سنگينی بر جای گذارد و در مقابل، نظر و انديشه افرادی چون 
امام خمينی)ره(، آيت اهلل مصباح يزدی و... را در مورد عدم مسامحه در اعتقادات اصولی و 
ضروريات دينی تأييد كرد. حال با توجه به اين تجربه حمايت از التقاط ماركسيستی، بجا 
و منطقی است كه در مورد تجربه ديگری از نوع التقاط ليبرالی با پيامدها و هزينه های 

مخصوص به خود نگران بود. 
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محمد خاکپور 

مقدمه 
كشور عزيز ما، در يكصد سال گذشته ش��اهد اتفاقات و رخداد های تاريخی عجيب و 
غريبی بوده است. گروه ها، جريان ها، شخصيت ها، افراد، بينش ها و گرايش های زيادی 
در فرآيند اين اتفاقات فراز و فرود داش��ته اند كه پرداختن به هر كدام از آنها بخش��ی از 
تاريخ اين دوران است؛ و الجرم برای فهم عميق تر و دقيق تر آنچه بر ملت ما گذشت بر 
پژوهشگران تاريخ معاصر ايران واجب است كه پيوسته اين جريانات، بينش ها، گرايش ها 

و افراد را بازخوانی كنند. 
اين بازخوانی از آن جهت اهميت دارد كه تاريخ نگاری دوران معاصر ايران به خصوص در 
دوره قاجاريه و پهلوی، به دليل سيطره مطلق غرب گرايان وابسته به استبداد و استعمار 
و پژوهشگرانی كه دستشان در دست رژيم سياه قاجاری و پهلوی بود، متن رخدادهای 
تاريخی اي��ن دوران را به نفع اصح��اب زر و زور و تزوي��ر مصادره و تاري��خ را باب طبع 
جيره خواران استبداد و استعمار تدوين كردند. در چنين فضايی كارگزاران كارچاق كن 

حيات ذلت بار 
بررسی زوايای پنهان فعاليت های موسی آيت اهلل زاده اصفهانی 
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استعمار و عاقدان ذلت بارترين قراردادهای تاريخ بشر، مثل قرارداد رويتر، قرارداد انحصار 
توتون و تنباكو، قرارداد التاری )بليط بخت آزمايی(، قرارداد تأسيس بانك شاهی انگليس 
و بانك استقراضی روس در ايران، قرارداد معروف به وثوق الدوله، قرارداد كاپيتوالسيون 
و ده ها قرارداد ننگين ديگر، س��ردمداران تجدد و ترقی و پيشرفت و اصاحات معرفی 
شدند و كسانی كه در مقابل اين خيانت ها سكوت نكردند و از استقال، تماميت ارضی، 
آزادی، عزت و هويت ملت ايران دفاع كردند يا شهيد شدند يا در زندان های استبداد زير 
قرون وسطايی ترين شكنجه ها قرار گرفتند يا ضد تجدد و ترقی و ضد آزادی و پيشرفت 

معرفی شدند. 
عاقدان قراردادهای ذلت بار مثل آجودانباش��ی، ميرزا ابوالحس��ن خان ايلچی، ميرزا 
حسين خان سپه ساالر، ميرزا ملكم خان ناظم الدوله، ميرزا آقاخان نوری، ميرزا علی خان 
امين الدوله، ميرزا حسن خان تقی زاده، ميرزا حس��ن خان وثوق الدوله، ميرزا علی خان 
امينی و ده ها خان و خان زاده و دوله ها و س��لطنه ها، تجددطل��ب و آزادی خواه معرفی 
شدند و كسانی چون حاج ماعلی كنی، ميرزای شيرازی، شيخ فضل اهلل نوری، حاج آقا 
نوراهلل اصفهانی، سيد حسن مدرس، شيخ محمدتقی بافقی و ده ها عالم مجاهد و مخالف 
با استعمار و استبداد و حامی استقال و هويت و فرهنگ ايرانی، مرتجع، مستبد و ضد 

تجدد و ترقی معرفی شدند. 
اين وارونه نگاری در تاري��خ معاصر ايران و امح��ای بخش اعظمی از مس��تنداتی كه 
می توانست خيانت  بخشی از مورخين تاريخ دوران معاصر را افشا نمايد، خود بخشی از 
ناگفته ها يا كم گفته شده های تاريخ دوران معاصر است كه پرداختن به جزء جزء آن برای 

محققينی كه دل در گرو عزت و سربلندی اين مرز و بوم دارند حياتی است. 
يكی از چهره های مرموز و ناشناخته ای كه امروزه دش��منان ملت ايران برای تخريب 
انقاب اسامی و بنيانگذار آن خمينی كبير از آن استفاده می كنند، فردی است به نام 
»سيد موسی موس��وی اصفهانی معروف به آيت اهلل زاده اصفهانی«. اگر چه اين فرد در 
فرآيند تاريخ معاصر ايران و تاريخ انقاب اس��امی حقيرتر و بی مقدارتر از آن است كه 
درباره اش چيزی نوشته ش��ود؛ ليكن چون دشمنان انقاب اس��امی با سوءاستفاده از 
سابقه آخوندی و همچنين واسطه قرابت اين فرد با يكی از مراجع معروف تقليد شيعه در 
دوران معاصر، يعنی مرحوم آيت اهلل سيد ابوالحسن اصفهانی او را يكی از مخالفان نظام 
جمهوری اس��امی و اخيراً نيز او را يكی از معارضان مذهب اهل بيت جلوه داده اند؛ و از 
آنجا كه اين فرد خود زمانی لباس روحانيت بر تن داش��ته و از اين طريق ارتزاق می كرد 
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ولی به دليل آلودگی های فكری و اخاقی و مالی و خيانت هايی كه به اين لباس كرد از 
جرگه روحانيت خارج و اكنون با مخالفت با مذهب اهل بيت و پيوستن به حرام خواران 
وهابی و داعش��ی، ضد مذهب شيعه شده اس��ت و از آنجايی كه س��ايت ها و پايگاه های 
اينترنتی ضد انقاب مغز جوانان اين مرز و بوم را ب��ا دروغ های عجيب و غريب بمباران 
تبليغاتی می كنند، اقدام به نگارش اين مقاله ش��د تا بر ملت ايران معلوم شود دشمنان 
اين انقاب و دشمنان مكتب اهل بيت عليهم السام به چه ذلتی گرفتار شدند كه از هر 
عنصر بی مقداری مثل موسی اصفهانی كه حتی در ميان هم لباسی های خود نيز به فساد 
و بی بندوباری عقيدتی و سرسپردگی به ساواك ش��هرت داشت و كسی به وی نزديك 

نمی  شد، استفاده می كنند. 

موسی آیت اهلل زاده کيست؟ 
سيد موسی موسوی اصفهانی، معروف به آيت اهلل زاده اصفهانی، فرزند سيد حسن1 او نوه 
مرحوم آيت اهلل سيد ابوالحسن اصفهانی2 از مراجع بزرگ شيعه است. در سال 1309 ش/ 
1930م در نجف اشرف متولد شد. بنابر نقل بعضی از منابع تاريخی، سيد حسن موسوی 
در صف نماز جماعت به دست طلبه ای به نام شيخ علی قمی كشته شد.3 هنوز هم درباره 
علت كشته شدن پدر موسی از منابع تاريخی مدارك مستندی به دست نمی آيد. شايد 
يكی از ريشه های كينه موسی اصفهانی از روحانيت و همچنين مذهب شيعه همين واقعه 
كشته شدن پدر وی به دست يك طلبه باشد!! موسی اصفهانی بنابر اظهارات خود، هفت 

1. برخی منابع موس��ی اصفهانی را نوه دختری آيت اهلل سيد ابوالحس��ن اصفهانی معرفی كرده اند. )يادگار امام 
حجت االسام والمسلمين حاج سيد احمد خمينی به روايت اسناد س��اواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی، 

1387، ص107(.
2. آيت اهلل سيد ابوالحس��ن اصفهانی درس��ال 1284 قمری در لنجان اصفهان ديده به جهان گشود. در 1308 
هجری قمری از اصفهان به نجف هجرت و در حوزه نجف مشغول به تحصيل شد. ايشان يكی از پايه گذاران استقال 
عراق بود و در راه مبارزه با اس��تعمار انگليس بس��يار جدی بود. صدور فتوای آيت اهلل شيخ مهدی خالصی و ديگر 
عالمان نجف مبنی بر عدم شركت در انتخابات مجلس مؤسس��ان، افكار عمومی مردم عراق را برانگيخت و باعث 
شد تا مردم، آشكارا مخالفت خود را با انتخابات اعام كنند. مخالفت مردم و علمای عراق با انتخابات، باعث خشم 
مقامات انگليس شد و از اين رو، آيت اهلل خالصی را به حجاز تبعيد كردند. در پی اين عمل انگلستان، آيت اهلل اصفهانی 
و آيت اهلل نائينی در مقام اعتراض به تبعيد آيت اهلل خالصی و نيز انتقاد به دولت دست نشانده عراق، درس های خود 
را تعطيل كرده و به سوی كربا حركت كردند و سرانجام توسط فرماندار شهر كربا به ايران تبعيد شدند. آيت اهلل 
سيد ابوالحسن اصفهانی، تا واپسين سال حيات خويش، در نجف اشرف ماندگار بود. وی در اواخر عمر، دچار ضعف 
مزاج گرديد و به بيماری هايی مبتا ش��د. برای در امان ماندن از گرمای شهر نجف، به كاظمين و سامرا رفت و در 

سال 1365 هجری قمری پس از 25 سال مرجعيت شيعه در كاظمين وفات كرد. پايگاه اطاع رسانی حوزه نت: 
http://www.hawzah.net/fa/Mostabser/View/1944/

3. حوزه، مهر و آبان 1371، ش52، مصاحبه با آيت اهلل ميرزا غامحسين جعفری همدانی. 
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ماه پس از درگذشت پدرش به دنيا آمد و تا دوران نوجوانی در نجف اقامت داشت و بنا به 
گفته خود در سال 1332/1953 به اتفاق عمويش سيد حسين، در حدود 20 سالگی به 

ايران وارد شد و در تهران سكنی گزيد.1 

تحصيالت 
يكی از قس��مت های مخدوش زندگی موس��ی اصفهانی كه با تناقضاتی همراه اس��ت 
وضعيت تحصيلی او می باش��د. وی در مصاحبه با خبرنگار پروژه تاريخ شفاهی ايران در 

دانشگاه هاروارد، تحصيات خود را اين گونه بيان می كند:
من شايد سنم در حدود بيست سال بود كه در نجف توانستم به درجه 
اجتهاد برس��م كه تحصيات فقه و اصول و زبان عرب��ی اينها را تكميل 
كردم. در سال 1955 )ميادی( دانشگاه تهران به من دكتری در حقوق 
اس��امی داد. بعد از آن در س��ال 1956 )ميادی( به فرانسه رفتم و از 
دانشگاه ادبيات سوربن مافوق ليس��انس در ادب و زبان فرانسه گرفتم. 
در سال 1959 )ميادی( دكترا در فلسفه گرفتم كه موضوع تز من هم 
مقارنه بين صدرالدين شيرازی و دكارت بود. در سال 1959 )ميادی( 
بعد از گرفتن دكترای فلس��فه به تهران برگشتم و در دانشكده تجارت، 

اقتصاد اسامی درس می دادم.2 
البته وی در همين مصاحبه ادعای قبلی خود مبنی بر حضور در فرانس��ه را فراموش 
می كند و اندكی بعد بيان می دارد كه: »من از س��ال 1951تا 1964)ميادی( در ايران 

بودم.«3 
اين اظهارت متناقض نشان می دهد كه موسی اصفهانی حتی در بيان مسائل معمولی 
زندگی خود گزافه گفته است. از يك طرف می گويد من در بيست سالگی به ايران آمدم 
كه با احتساب سال تولد وی در 1930 می شود سال 1951 و در جای ديگری می گويد 
من در سال 1953 به تهران رفتم. بنابراين پذيرش قول وی مبنی بر اين كه يكی از مدارج 
تحصيلی را در فرانسه طی كرده است محل ترديد می شود. همچنان كه منابع تاريخی 

1. حبيب الجوردی، پروژه تاريخ شفاهی ايران؛ دانشگاه هاروارد، ج3، مصاحبه با موسی اصفهانی، 15مه 1985، 
نوار شماره 1 )در كتاب حزب مليون به روايت اسناد ساواك در صفحه 178 سكونت موسی اصفهانی پس از ورود به 
ايران در اصفهان ذكر شده و همچنين چگونگی دريافت مدارك دانشگاهی وی نيز با آنچه وی در مصاحبه با پروژه 

تاريخ شفاهی دانشگاه هاروارد می گويد متفاوت است(. 
2. حبيب الجوردی، همان، ص16. 

3. همان، ص26. 
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نش��ان می دهد كه تحصيل او در حوزه نجف اش��رف نيز محل ترديد است زيرا در هيچ 
يك از منابع حوزوی زمان، مكان، اس��اتيد و هم دوره ای های وی در حوزه نجف به ثبت 
نرسيده است. موس��ی اصفهانی به رغم اين كه منس��وب به يكی از مراجع بزرگ شيعه 
بود ولی به همين اعتبار كه ش��أن تحصيات حوزوی وی مجهول است، هيچ گاه مورد 
پذيرش حوزويان قرار نگرفت و هميشه با شك و ترديد به رفتارهای وی نگاه می كردند. و 
شايد دومين دليل كينه وی از روحانيت و مذهب شيعه همين باشد. چون در حوزه های 
علميه، انتساب به شخصيت های بزرگ حوزوی به تنهايی شأن و منزلتی برای افراد به 

وجود نمی آورد. 

آغاز فعاليت های سياسی و اجتماعی 
بر مبنای بعضی از منابع تاريخی، موسی اصفهانی به رغم انتساب به خانواده مرجعيت و 
بر تن داشتن لباس روحانيت و ادعاهايی كه در برخورداری از تحصيات حوزوی می كرد، 

در ظاهر جوانی عياش و بی بند  و بار بود. سيد هادی خسروشاهی می نويسد: 
اينجانب دكتر موسی موسوی را شخصاً می شناسم. وی در آن زمان كه 
معمم بود در عين حال ريش خود را به طور كامل می تراشيد! و به فساد و 
ارتكاب مفاسد اخاقی مشهور بود و اغلب با لباس روحانيت در مجالس 

عيش و نوش شركت می كرد.1 
موسی اصفهانی به دليل همين ويژگی ها، و هرزگی ها مورد لطف و توجه حسين عا2 

وزير دربار شاهنشاهی قرار گرفت و توانست به اين دربار راه پيدا كند.3 
وی ضمن عضويت در حزب مليون،4 مدتی در سمت استاد يار در دانشگاه تهران مشغول 

1. سيد هادی خسروشاهی، امام خمينی و جمال عبدالناصر، تهران، اطاعات، 1394، ص208. 
2. حسين عا در سال 1261 در تهران متولد شد و رياست دفتر وزارت امور خارجه، وزير فؤادعامه و تجارت، وزير 
مختار ايران در اسپانيا، امريكا و فرانسه، نمايندگی مجلس ش��ورا، رئيس هيئت مديره و مدير كل بانك ملی، وزير 
بازرگانی، وزير دربار، سفير ايران در امريكا، وزير امور خارجه و مقام نخست وزيری در سال 1329 از جمله سوابق 
و مسئوليت های اوست. وی در سال 1343 در سن 82 سالگی درگذشت. )منوچهر نظری، رجال پارلمانی ايران از 

مشروطه تا انقاب، تهران، فرهنگ معاصر، ص583.( 
3. يادگار امام، حاج سيد احمد خمينی، همان، ص107. 

4. احزاب در ايران كه از دوره مشروطه رس��ميت پيدا كرده اند به دو گونه بوده اند. احزاب دولتی كه بنابر دستور 
نظام سياسی حاكم تأسيس و با اشاره آن تعطيل می ش��دند و احزاب غير دولتی كه سر در آخور بيگانه داشته اند. 
يكی از اقدامات امريكا پس از كودتای 28مرداد دستور تأسيس حزب در ايران بود كه در سال 1338 با تأسيس دو 
حزب »مليون« و »مردم« عمًا به انجام رسيد؛ )گروه نويسندگان مركز بررسی اسناد وزارت اطاعات، حزب مليون 

به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی، 1388(.
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به كار شد1 و در سال 1339 در دوره بيستم مجلس شورای ملی با كسب 14731 رأی از 
مجموع 15827 رأی به نمايندگی مردم لنجان به مجلس شورای ملی راه يافت.2

وی در سال 1342 بعد از فاجعه كشتار طاب در مدرسه فيضيه قم، بدون توجه به اين 
جنايت عظيم شاه در مراسم تبريك3 عيد مبعث ش��ركت نموده و عيد را به شاه تبريك 
گفت.4 موسی اصفهانی به دليل تزلزل شخصيتی، فساد مالی و فساد اخاقی پس از عدم 
موفقيت در دوره بيست و يكم مجلس شورای ملی، فهميد كه تاريخ مصرف او در دربار 
پهلوی به پايان رسيده و ديگر در دربار جايگاه رفيعی ندارد و او را فقط برای تخريب چهره 
مذهب و روحانيت به درون خود راه داده بودند. به ناگاه تغيير چهره داد و سر به مخالفت 
با دولت گذاش��ت و با مخالفين دولت هم صدا شد و در خرداد س��ال 1343 پس از آنكه 
مبالغی وجه نقد از بانك ها و افراد مختلف به صورت قرض و يا به واس��طه چك بی محل 
دريافت كرده بود قادر به پرداخت آن نش��د و به علت تعقيب قضايی بابت صدور چك و 
سفته بی محل و كاهبرداری، به عراق و از آنجا به مصر فرار كرد.5 اسناد به دست آمده از 

ساواك نيز از اوضاع بسيار بد مالی او حكايت دارد.6 
وی پس از اس��تقرار در قاهره، ضمن اعام موجوديت جريانی به ن��ام »نهضت آزاد«، 
نمايش جديدی به راه انداخت و به ظاهر عليه رژيم ش��اه اقدام به فعاليت كرد. موس��ی 

اصفهانی در خصوص چگونگی تيرگی روابط خودش با شاه می گويد: 
در دورانی كه در ايران و در مجلس بودم عليه اس��تبداد ش��اه صحبت 
می كردم، با امينی سخت مبارزه كردم، با علم س��خت مبارزه كردم، با 
شريف امامی مبارزه كردم. من در جريان 15خرداد در ايران بودم و يكی 
از عللی كه با ش��اه روابطم به هم خورد موضوع 15خ��رداد بود. من روز 
16خرداد با ش��اه ديدار كردم و روز 15خرداد عا را كه وزير دربار بود را 
ديدم و شنيدم كه عباس مسعودی می گفت كه شاه قرار است خمينی 

1. يادگار امام، حاج سيد احمد خمينی، همان. 
2. منوچهر نظری، همان، ص110. 

3. از دوران قاجار به بعد، نمايش سام رسمی دربار با تشريفات بيشتر و هزينه های زياد برگزار می شد و اين مراسم 
را هر سال در سه عيد نوروز، عيد مبعث و عيد غدير انجام می دادند كه با حضور امرای ارتش، نخست وزيران و وزيران 
و سفرا و استانداران، رجال مهم كشور، نمايندگان مجلس، مديران مؤسسات دولتی و ملی، مديران جرايد، اعضای 
انجمن شهر و رؤسای اصناف در محل معين كه اكثراً در كاخ مجلل گلستان بود برگزار می شد. )سيد علی ميرنيا، 

فرهنگ مردم، تهران، هما، 1369، ص40(
4. گروه نويسندگان مركز بررسی اسناد وزارت اطاعات، همان، ص178. 

5. يادگار امام، حاج س��يد احمد خمينی، همان، ص107؛ س��يد هادی خسروش��اهی، ام��ام خمينی و جمال 
عبدالناصر، تهران، اطاعات، 1394، ص208. 

6. سير مبارزات امام خمينی به روايت اسناد ساواك، 1386، ج18، ص197. 
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و بعضی ديگر را اعدام بكند و من به عباس مس��عودی گفتم ش��اه مگر 
می تواند مراجع را اعدام كند؟ و كم كم روابطم با شاه تيره شد. چون ديدم 
اگر در داخل مبارزه كنم يا من را می كشد يا زندانی می كند و از جهتی 
هم مبارزه بايد هم داخل كشور باشد و هم بيرون كشور لذا من بهتر ديدم 
در خارج از كش��ور مبارزه را اداره كنم. من قبل از اينكه با شاه بهم بزنم 
از جهت اينكه نماينده مجلس بودم و از جه��ت اينكه نوه  مرجع تقليد 
بودم بسيار با او ماقات داشتم. در س��ال 1964 ميادی مخالفت من با 
حكومت شاه به مرحله جدی رس��يد و من ايران را به مقصد قاهره ترك 
كردم و با عبدالناصر ماقات كردم و با او درباره تشكيل يك حكومت يا 
يك هيئت مركزی ايران آزاد در قاهره مذاكراتی كردم و در آنجا حزب 
جمهوری اسامی را اعام كردم. با آمادگی عبدالناصر برای استفاده از 
آزادی خواهان اروپا و در اختيار قرار دادن راديو آزادی برای آنها؛ در سال 
1965 من با ابوالحسن بنی صدر در پاريس ديدار كردم و او حاضر شد با 
همكارانش به قاهره بيايد. از طرفی ناصر قشقايی را كه او هم در پاريس 
بود را برای تشكيل يك جناح نظامی برای تشكيات ايران آزاد به قاهره 
آوردم. اما با قبول نكردن عبدالناصر با برخی شروط من از قاهره به عراق 

مراجعه نمودم.1 
دروغ گويی موسی اصفهانی در مورد مخالفت با شاه و به هم زدن با دربار به خاطر واقعه 
15خرداد از آنجا آشكار می ش��ود كه او بعد از اين واقعه در مراسم سام عيد مبعث در 
دربار كه در تاريخ 1342/9/23 يعنی نه ماه پس از فاجعه كشتار مدرسه فيضيه و شش 
ماه پس از واقعه خونبار 15خرداد برگزار می ش��ود، حضور پيدا می كند و اين عيد را به 

شاه تبريك می گويد. 
او بعدها بخش��ی از عقايد خود را همراه با اساس��نامه نهضت و حزب خ��ود برای امام 
خمينی)ره( به نجف می فرس��تد2 اما چون ام��ام)ره( از ماهيت وی خبر داش��ت آن را 
بدون جواب گذاش��ت و اعتنايی به وی نكرد. موسی اصفهانی كه در مصر نمی تواند نظر 
جمال عبدالناصر را جلب كند تصميم گرفت به فرانسه برود. در سفر به فرانسه، به علت 
درخواست دادستان عمومی تهران، در 25شهريور 1343 به اتهام صدور چك بی محل 

1. حبيب الجوردی، همان. 
2. سيد موسی اصفهانی آشنايی خود با حضرت امام را قبل از سال 1333 )1955ميادی( بيان می كند و ادعا 

دارد كه در بسياری از مواقع در نجف به ياران حضرت امام)ره( كمك نموده است. )همان(
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توسط پليس فرانسه دستگير و به مدت 5 ماه در زندان فرانسه حبس می شود و سرانجام 
در اثر حمايت جمعی از دانش��جويان به رهبری قطب زاده و بنی صدر، دادگاه فرانسه با 
صدور رأی برائت او را از زندان آزاد می كند. پ��س از آزادی، به عراق رفته و در طول اين 
مدت بسيار سعی كرد خود را به آيات عظام و مراجع تقليد از جمله امام)ره( نزديك كند.1 
موسی اصفهانی در تاريخ ش��فاهی هاروارد مدعی است كه آشنايی وی با حضرت امام 
قبل از س��ال 1335 )1955 ميادی( است البته مشخص نيس��ت اوالً چگونه و به چه 
دليل با امام آشنا شد و ثانياً چگونه كسی كه به ادعای خود در اين ايام مشغول تحصيل 
در فرانسه بوده است با امام آشنايی داشته اس��ت. همچنين ادعا دارد كه در بسياری از 
مواقع در نجف به ياران حضرت امام)ره( كمك نموده است. ليكن كسانی كه در آن دوران 
در نجف اش��رف در خدمت امام بوده اند اين ادعا را خاف واقع و دروغ می دانند و بر اين 
نظرند كه موسی اصفهانی از نظر مبارزان روحانی مقيم نجف عنصری مشكوك، مرموز 
و وابسته به حزب بعث و غيرقابل اعتماد بود. از اين رو از هر گونه ارتباط با وی خودداری 

می ورزيدند. 

تالش برای ارتباط با امام خمينی)ره( 
استاد س��يد حميد روحانی در كتاب نهضت امام خمينی)ره( از چگونگی تاش رژيم 

بعث عراق برای نفوذ در بيت امام خمينی)ره( می نويسد: 
حزب بعث حاكم بر عراق به  خوبی دريافت كه خمينی نفوذناپذير است 
و مستقيم و غير مستقيم نمی توان در او تأثير و نفوذی داشت از اين رو، 
بر آن شدند كه به جای صرف نيرو برای راه يابی به بيت امام)ره( و نفوذ 
در او تاش خود را ب��رای تحت نفوذ قرار دادن نيروه��ای جوانی كه در 
كنار امام)ره( قرار داشتند به كار اندازند و با نفوذ در آنان نقشه های خود 
را پياده كنند؛ و به اين منظور، رژيم عراق رفع هرگونه مش��كل برادران 
روحانی را از نظر ويزا، اقامه و گذرنامه به هم��كاری با آن رژيم و تيمور 
بختيار منوط می كرد و عوامل و ايادی به اصط��اح ايرانی رژيم عراق و 
بختيار مانند موسی اصفهانی و بعضی از عناصر حزب توده مدام در نجف 
پرسه می زدند و هر روز با يكی از برادران مبارز روحانی تقاضای ديدار و 
گفت وگو داشتند تا با وسوسه های شيطانی بتوانند آنان را فريب دهند 

1. يادگار امام؛ حاج سيد احمد خمينی، همان، ص107. 
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و آلت دست خود س��ازند. به ياد دارم كه بختيار چند بار برای من پيام 
فرستاد و درخواست ماقات كرد، حتی يك بار نامه ای به زبان عربی برايم 
رسيد كه نويسنده آن خود را دانشجوی عراقی معرفی كرده بود و نوشته 
بود: »برای پاره ای مسائل الزم است با شما ديداری داشته باشم« آنگاه 
آدرسی در بغداد داده بود تا با او تماس بگيرم. پس از تحقيق معلوم شد 
كه نشانی مزبور يكی از خانه های سری عوامل تيمور بختيار است. موسی 
اصفهانی نيز برای ديدار و گفت وگو با من و برادران مبارز روحانی نجف 

تاش های گسترده ای كرد كه هرگز كامياب نشد.1 
رژيم بعث عراق از نقطه ضعف برخی توانس��ت به��ره گيرد و آنان را ب��ر آن دارد كه با 
دستياری موس��ی اصفهانی نش��ريه ای به نام نهضت روحانيت بيرون آورند كه البته با 
واكنش شديد امام)ره( و برادران متعهد روحانی روبه رو شد و شكست خورد، ليكن رژيم 
عراق با همكاری موسی اصفهانی به نشر آن ادامه داد و نشريه ای شد در خدمت ارتجاع و 
استعمار كه پيوسته عليه نهضت روحانيت و خط امام)ره( كارشكنی می كرد و سياست 

غير اسامی رژيم عراق را به نام »نهضت روحانيت ايران« تبليغ می كرد.2 
نام سيد موسی اصفهانی از آن حيث در نهضت امام خمينی در بعضی جاها آوره می شود 
كه ساواك تاش می كند به هر طريقی اين عنصر بدنام و منفور را به نوعی به امام خمينی 
منسوب و به خيال خود از اين طريق به حيثيت امام لطمه وارد سازد. بنابراين در اسناد 
مرتبط با وی، از او به عنوان يكی از كسانی ياد می ش��ود كه با حضرت امام خمينی)ره( 
و شهيد س��يد مصطفی خمينی در ارتباط بوده است. حضرت امام خمينی)ره( در سال 
1344 وارد ش��هر بغداد در عراق ش��دند، پس از ورود به كاظمين رفتند، پس از دو روز 
اقامت در كاظمين به سمت شهر سامرا مشرف شدند و پس از زيارت كوتاه عازم كربای 
معلی گشتند و پس از چند روز اقامت در كربا به نجف رفتند و در آنجا اقامت گزيدند.3 
پس از ورود امام به عراق س��اواك در گزارش های خود آورده اس��ت كه س��يد موسی 
اصفهانی جزء افرادی بوده كه در هيئت استقبال حضور داشته است از جمله در مراسم 
استقبال از امام در كاظمين نيز به حضور نامبرده اشاره شده است. طبيعی است عنصری 
مثل موسی اصفهانی كه از هر فرصتی برای خودنمايی بهره برداری می كند ممكن است 
در چنين صحنه هايی حضور يافته و خود را به نمايش بگذارد. چنان كه اين فرد پس از 

1. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، عروج، 1389، ج2، ص587. 
2. همان، ص588. 

3. همان، ص159 و 162. 
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ورود امام به عراق تاش كرد خود را به ظاهر وارد يك برنامه منسجم مبارزاتی با محوريت 
امام خمينی نمايد و به همين اعتبار نيز سعی می كرد به هر طريق ممكن به امام نزديك 
شود و خود را يك مبارز ضد ش��اه معرفی كند. ليكن هر چه بيشتر تاش می كرد كمتر 
توفيق يافت تا جايی برای خ��ود در ميان نزديكان امام پيدا كند. ام��ام از ماهيت آلوده 

نامبرده آگاهی داشت لذا هيچ گاه به او اعتماد نكرد و او را به حضور نپذيرفت. 
البته او در مراس��م عمومی كه امام حضور داش��ت مثل اغلب مردم شركت می كرد و 
می كوشيد به گونه ای خود را منسوب به امام نشان دهد اما بی اعتنايی امام سبب نوميدی 
و يأس وی شد. س��اواك هم همين حضور و غياب ها را مبنای پيوست او به امام گزارش 

می كرد.
موسی اصفهانی كه از نزديكی به امام نااميد شد تاش كرد با برقراری رابطه با نزديكان 
امام از جمله مرح��وم حاج آق��ا مصطفی خمينی ب��ه اهداف خود نزديك ش��ود حتی 
ديدارهايی نيز با آن شهيد داشت ليكن مرحوم حاج آقا مصطفی با هوش سرشاری كه 
داش��ت متوجه اهداف وی بود و هيچ گاه به او اجازه نداد كه از اين ديدارها سوءاستفاده 

نمايد. 
در كتاب بازتاب ها و پيامد های رحلت اسرارآميز آيت اهلل مصطفی خمينی به روايت اسناد 
گزارش هايی از ارتباط اشخاص مختلف با آن ش��هيد آمده است كه برخی از آنها دور از 

واقعيت است. از جمله نوشته شده است: 
... »امام خمينی)ره( و سيد مصطفی در عراق با افراد گوناگونی ارتباط 
داشتند كه در گزارش های ساواك و خاطرات ياران امام به عده ای از آنها 
اشاره شده اس��ت كه عبارت است از: س��يد محمود دعايی، سيد حميد 
روحانی، شيخ حس��ن علی كروبی، ش��يخ محمدعلی امايی، علی اكبر 
محتشمی پور، سيد حسن بجنوردی، سيد موسی آيت اهلل زاده اصفهانی 
و...« در صفحه 96 اين كتاب تصريح شده است كه: »از ديگر افرادی كه 
با سيد مصطفی ارتباط نزديك داشتند و در راستای مبارزه جلسه های 
متعددی را تشكيل می دادند، موسی آيت اهلل زاده اصفهانی، دكتر محمد 
صادقی، محمدعلی مولوی عربش��اهی بودند. در يك��ی از گزارش های 
س��اواك در تاريخ 20بهمن 1344 آمده اس��ت، مصطفی خمينی پسر 
آيت اهلل خمينی، آيت اهلل زاده اصفهانی، دكتر محمد صادقی كه در نجف 
اشرف سكونت دارند با يكديگر ارتباط داشته و تصميم دارند مبادرت به 
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چاپ مجله ای به نام جمهوريت در عراق بنمايند.«1
بايد گفت ديدار ش��هيد حاج آقا مصطفی خمينی با موس��ی اصفهانی يا افرادی چون 
مولوی عرب شاهی و غيره در هيچ يك از اس��ناد مبارزاتی نهضت امام خمينی به عنوان 
ديداری فكری و تشكياتی مطرح نشده است كما اين كه آن شهيد هيچ نسبت مبارزاتی 
و تش��كياتی با اغلب ديداركنندگانی كه ممكن بود با اهداف خاصی به نزد وی بيايند، 

نداشت. 
س��اواك اين گونه گزارش��ات را عموماً برای تخريب چهره امام و نزديكان وی منتشر 
می كرد تا اعتماد مردم و روحانيت و حوزه های علميه را مخدوش و مش��وش س��ازد. به 
عنوان مثال در كتاب زندگينامه و مبارزات آيت اهلل مصطفی خمينی به روايت اسناد آمده 

است: 
رابطه سيد مصطفی با آيت اهلل زاده اصفهانی، تا زمان شروع تاش های 
تيمور بختيار علي��ه رژيم پهلوی در عراق برقرار ب��ود، ولی از آن پس به 
دليل عدم همراهی امام و حاج آقا مصطفی با تيمور بختيار كه رابطش 

موسی آيت اهلل زاده اصفهانی بود محدود و در نهايت قطع گرديد.2 
در حالی كه برخاف گزارش های ساواك، ارتباط ش��هيد مصطفی با موسی اصفهانی 
چه پيش از آمدن تيمور بختيار به بغداد و چه پس از آن ارتباطی عادی و عمومی و دور 

از همكاری های سياسی و مبارزاتی بود. 

پذیرش تابعيت عراق، ارتباط با تيمور بختيار و حزب بعث 
موسی اصفهانی در سال 1345 پس از اخذ شناسنامه عراقی و قبول تابعيت آن كشور 
به عنوان استاد يار دانشگاه بصره مشغول به كار شد. وی در مصاحبه با خبرنگار »پروژه 
تاريخ ش��فاهی ايران« مجدداً با گزافه گويی های خود تاش می كند از اين دوران برای 

خود سابقه مبارزاتی درست كند. او می گويد: 
با روی كار آمدن رژيم بعث بيشتر توانستيم عليه حكومت ايران فعاليت 
كنيم. و من به مدت 2 سال از راديو بغداد تحت عنوان جمهوری خواهان 
ايرانی چه می خواهند و چه می گويند س��خنرانی كردم. با بسته شدن 
قرارداد الجزاير وقتی كه روابط ايران و عراق بهتر ش��د ديگر نتوانس��تم 

1. سجاد راعی گلوجه، بازتاب ها و پيامد های رحلت اسرارآميز آيت اهلل مصطفی خمينی به روايت اسناد، تهران، 
مركز اسناد انقاب اسامی، 1391، ص45 و96. 

2. سجاد راعی گلوجه، زندگی نامه و مبارزات آيت اهلل سيد مصطفی خمينی، تهران، عروج، 1389، ص97.
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از راديو بغداد صحبت كنم در همان اي��ام هفته نامه ای با عنوان نهضت 
روحانيت منتشر كردم. در سال 1968 ميادی در دانشگاه بصره مشغول 
تدريس شدم كه در آنجا توسط ساواك مورد ترور ناموفق قرار گرفتم و 
پشتم و دستم مورد اصابت گلوله قرار گرفت و البته در آن حادثه يكی از 
اساتيد دانش��گاه بصره به نام عبدالرزاق مسلم استاد فلسفه دانشگاه كه 
همراهم بود كشته ش��د؛ كه پس از اين كار مردم ديدند كه ضارب سوار 
فولكس واگن كنسولگری سفارت ايران در بصره شد و فرار كرد و مردم 

فردايش به كنسولگری حمله كردند و اعتراض كردند.1 
موسی اصفهانی در زمان حضور در عراق ماقات هايی با مخالفين شاه، از جمله تيمور 
بختيار2 انجام داد و همواره مورد اعتماد مقام��ات عراقی بود. اما حضرت امام)ره( هرگز 

حاضر نشد با بختيار و يا دست نشاده اش در مبارزات همكاری نمايد. 
تيمور بختيار يكی از مخالفان دول��ت پهلوی بود كه با همكاری دولت 
عراق به فعاليت می پرداخت. حزب بعث عراق از تيمور بختيار برای ايجاد 
و سازماندهی سازمان امنيت عراق اس��تفاده كرد و او توانست در مدت 
كوتاهی يك سازمان جهنمی در آن كش��ور ايجاد كند. با آمدن تيمور 
بختيار در عراق مشكات امام چند برابر شد زيرا او در ايجاد رابطه با آن 
حضرت بسيار پافشاری می كرد اما ايشان حتی برای يك لحظه هم اجازه 
ماقات به او نداد؛ اين در حالی بود كه او با مراجع ديگر چون آيات عظام 
حكيم، شاهرودی، خويی، صدر، بغدادی و ديگران ماقات و ارتباط برقرار 
نموده بود اما اينها كافی نبود و او برای س��رنگونی حكومت شاه نيازمند 
حمايت حضرت امام بود. در اين ميان سيد موسی اصفهانی، در تكاپوی 
جلب نظر امام و حاج آقا مصطفی برای ماقات با تيمور بختيار برآمد، كه 
نتيجه ای نداش��ت... وقتی كه تيمور بختيار در جلب نظر امام مستأصل 
شد، به ياران امام پيشنهاد داد كه ما به شما اسلحه می دهيم و شما مجاز 

به هر كاری هستيد...3 
موسی اصفهانی در همكاری با بختيار در عراق از طرف وی مأموريت داشت تا شرايط 

1. حبيب الجوردی، همان. 
2. پايه گذار ساواك در ايران. 

3. خاطرات سال های نجف، خاطرات حجت االسام سيد هادی موسوی، تهران، عروج، 1389، ج2، ص180. 
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ماقات بين امام و تيمور بختيار را فراهم س��ازد ولی هيچ گاه به اهداف خود نرسيد.1 از 
جمله مسائلی كه موجب گرديد تا مرحوم شهيد مصطفی خمينی ديگر حاضر به ماقات 

با موسی اصفهانی نشود ارتباط وی با تيمور بختيار بود. 
در كتاب زندگی نامه و مبارزات آيت اهلل سيد مصطفی خمينی چنين آمده است: 

در مقطعی از اجرای برنامه گفته شد، تيمور بختيار كه درصدد تشكيل 
جبهه آزادی بخش از تمام نيروهای مخالف رژيم در عراق به رهبری خود 
بود، از طريق موسی آيت اهلل زاده اصفهانی كه واسطه اش بود، پيشنهاد 
همكاری و حمايت از وی در راديوی نهضت روحانيت به حاج آقا مصطفی 
داده شد كه به طور قطعی رد گرديد و حتی برنامه اجراشده توسط سيد 

محمود دعايی مدتی تعطيل گرديد.2 
در حقيقت به رغم تاش اشخاص منحرف و آلوده مانند بختيار برای جذب نيروهای 
مذهبی، هيچ گروه مذهبی اصيلی به بختيار نپيوس��ت. تنها ي��ك روحانی بدنام به نام 
موسی اصفهانی نوه مرحوم آقا سيد ابوالحسن اصفهانی بود كه به دليل اختاف مالی با 
رژيم ايران به عراق آمده بود، نه به دليل اختاف عقيدتی و ايدئولوژيك. گفته می شد كه 
او اختاس هايی كرده و به همين دليل تحت تعقيب است، او به محض ورود به بغداد در 

اطراف بختيار قرار گرفت.3 

موسی اصفهانی در سراشيبی خفت و ذلت 
ابراهيم يزدی در كتاب خاطرات جريان تبعيد امام)ره( از عراق به پاريس می نويسد: 

ما چون زودتر از هواپيما پياده شده بوديم و باری هم نداشتيم موقعی به 
جلوی باجه ميز مأمور رسيدگی رسيديم كه تقريباً خلوت بود و توانستيم 
به سرعت خارج شويم. آن طرف باجه در محل راهروی خروجی، دوستان 
همه منتظر بودن��د. چند نفر ديگر ه��م بودند كه مرت��ب فيلمبرداری 
می كردند جمعاً شايد بيست نفر به استقبال آمده بودند. من جز چند نفر 
بقيه را نمی شناختم از ميان قيافه های آنها آقای موسی اصفهانی زاده نوه 
مرحوم آيت اهلل سيد ابوالحسن اصفهانی را شناختم. فوراً جلو آمد و خود 
را كنار آقای خمينی قرار داد، در حالی كه فردی مرتب عكس می گرفت 

1. علی اكبر ذاكری، طلوع خورشيد، قم، بوستان كتاب، 1391، ص362. 
2. سجاد راعی گلوجه، همان، ص102؛ علی اكبر ذاكری، همان، ص367.

3. سيد محمود دعايی، گوشه ای از خاطرات حجت االسام والمسلمين سيد محمود دعايی، تهران، عروج، ص82. 
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و فيلم برمی داشت. اين فرصت طلبی مرا سخت ناراحت كرد. می دانستم 
هدف آنها از اين عكس گرفتن ها چيست. به ياد آوردم كه چند سال قبل 
نشريه ای به نام نهضت روحانيت در عراق چاپ می شد كه راجع به تمام 

مراجع در آن مطالبی بود جز آقای خمينی.1
موسی اصفهانی در عراق به يك مهره كامًا مطيع و سرس��پرده به حزب بعث تبديل 
می شود. او دامنه خيانت خود به ملت ايران را از درون دربار پهلوی به درون كثيف ترين 
سازمان امنيتی منطقه يعنی استخبارات حزب بعث می كشاند. آنچه از اسناد به دست 
می آيد حكايت از آن دارد كه همكاری موسی اصفهانی با حزب بعث جنبه های امنيتی 
بسياری داشته اس��ت. از جمله موارد همكاری بين او با حزب بعث را می توان سركوب 

سران انقابی در عراق نام برد. 
در اين ارتباط در اسناد ساواك چنين آمده است:

در جريان بحران روابط ايران و عراق و اقدامات غير انسانی حزب بعث، 
موس��ی صدر عليه زمامداران عراق فعاليت هايی را در لبنان آغاز كرد و 
شورای عالی شيعيان جلساتی تشكيل و رفتار مقامات عراقی را نسبت به 
شيعيان مورد بحث قرار داد و متعاقباً موسی صدر ضمن مخابره تلگرافی 
به عنوان جمال عبدالناص��ر رئيس جمهوری مصر از وی خواس��ت كه 
اقداماتی نسبت به رفع فشار از شيعيان و حوزه علميه نجف به عمل آورد. 
مشاراليه در سال 48 ضمن نامه ای به عنوان ميرزا هادی عبادی طالقانی 
در تهران نوش��ته و اعام داش��ته حزب بعث عراق با همكاری موس��ی 
آيت اهلل زاده اصفهانی توطئه ای عليه جان او ترتيب داده بودند ليكن يكی 
از رهبران توطئه مطلب را فاش كرد و وی از مهلكه جان سالم به در برد.2 

اين خيانت تا آستانه انقاب اسامی ادامه پيدا می كند. 

موسی اصفهانی و فعاليت  های او عليه انقالب اسالمی
موس��ی اصفهانی پس از پيروزی انقاب اسامی به ايران آمد؛ س��ابقه و عملكرد سوء 
گذشته وی، موجب كناره گيری عناصر انقابی از او شد. وی پس از آنكه نتوانست منصب 
و مقامی از حضرت امام خمينی)ره( بگيرد، نسبت به انقاب كينه پيدا كرد و مجدداً به 

1. ابراهيم يزدی، شصت سال صبوری و شكوری؛ 118 روز در نوفل لوشاتو، ج3، نسخه ديجيتال، ص69. 
2. ياران امام به روايت اسناد ساواك؛ امام موسی صدر، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی، 1380، ج1، ص184. 
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عراق رفت. وی در اواخر دهه شصت سفرهايی به برخی كشورهای اروپايی و امريكا نمود. 
او فعاليت عليه انقاب اسامی را با انتش��ار برخی جزوات و كتب شروع كرد. در دوران 
جنگ تحميلی بارها از راديو بغداد به تبليغات عليه ميهن اسامی و مردم مسلمان ايران 

پرداخت. 
اصفهانی پيوسته درصدد مطرح كردن خود به عنوان رهبر شيعيان شمال امريكا بوده 
است.1 لذا پس از پيروزی انقاب اسامی با تأسيس مركزی در امريكا به نام مجلس عالی 
اسامی كاليفرنيا به عنوان رئيس آنجا قرار گرفت و با انتشار چند كتاب مانند ايران در 
ربع قرن، انقاب محنت بار و جمهوری دوم نسبت به عقائد شيعه و پيرامون علمای شيعه 
و همچنين انقاب اسامی و امام خمينی به شبهه پراكنی مشغول شد. وی با زير سؤال 
بردن »انديش��ه واليت فقيه« آن را از تفكرات امام خمينی دانسته و بيان نمود كه هيچ 
يك از علمای قبل از حضرت امام قائل به انديشه حكومت اسامی و واليت فقيه نبوده اند.2 
موس��ی اصفهانی پس از سقوط صدام و نابودی حزب بعث س��ر از وهابيت و عربستان 
سعودی درآورد و به يكی از مبلغان افراطی مبارزه با مذهب شيعه تبديل شد. او كه تمام 
عمر نكبت بار خود را مزدور اصحاب زور و زر و تزوير بود امروز از پايگاه وهابيت عربستان 

سعودی و شبكه های وابسته به آن ندای بيداری شيعه سر می دهد. 

1. يادگار امام؛ حاج سيد احمد خمينی، همان، ص107.
2. حبيب الجوردی، همان، مصاحبه با موسی اصفهانی. 
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پيشينه شناسی مفهومی جمهوری اسالمی 

حسن مقدمی شهيدانی
علی رستمی

چکيده 
جمهوری اسامی ش��كل نوينی از نظام های حكومتی است كه تاش می كند با الهام 
از قوانين و تعاليم نجات بخش اسام، الگوی جديدی در عرصه اداره حكومت و جامعه، 
ارايه دهد كه در عين توجه به نيازهای اجتماعی و سياسی بش��ر امروز، قوانين مترقی 
اسام و آموزه های الهام بخش قرآن محور پرگار اداره حكومت و اجتماع باشد تا بر اساس 
آن، نيازهای مادی و معنوی انس��ان به صورت توأمان مرتفع شود. در مورد ماهيت اين 
الگوی حكومتی، سؤالی كه ممكن است مطرح شود اين است كه ايده و طرح »حكومت 
جمهوری اسامی« از كجا نشئت گرفته و پيش��ينه مفهومی آن در جهان اسام به چه 
اشخاص و جريان های فكری و در كدام جغرافيای سياسی و فكری تعلق دارد؟ پرسش 
ديگر آنكه، آيا حضرت امام خمينی)ره( كه بنيانگذار جمهوری اسامی در ايران است، از 
آغازين روزهای مبارزات اسامی به مردم ساالری دينی معتقد بوده اند و يا طرح جمهوری 
بعد از پيروزی انقاب توس��ط ايشان مطرح  شده اس��ت؟ آيا مدعای برخی از همراهان 



مقاالت
94

دوره سوم سال سيزدهم شماره 48  تابستان 95

نهضت امام خمينی)ره( مانند ابراهيم يزدی، كه پيشينه حكومت جمهوری اسامی را 
به خود برمی گردانند و امام را مخالف اين الگوی حكومتی معرفی می كنند، درست است 

يا با واقعيات و اسناد تاريخی مطابقت ندارد؟ 
نوشتار حاضر به دنبال واكاوی بسامد تاريخی و پيشينه مفهومی »حكومت جمهوری 

اسامی« است و در آن تاش شده است به پرسش های پيش گفته پاسخ داده شود. 
کليدواژه ها: امام خمينی، جمهوری اس��امی، مردم س��االری دينی، اسام سياسی، 

الگوی حكومتی اسام. 

مقدمه
قيام اس��امی مردم ايران به رهبری ام��ام خمينی)ره( به عنوان يك��ی از بزرگ ترين 
انقاب های مردمی در عرصه جهانی اس��ت كه ضمن س��رنگونی يك سلسله پادشاهی 
57 ساله، منجر به براندازی نظام حكومتی 2500ساله شد و برای نخستين بار در تاريخ 
ايران، يك حكومت دين��ی و در عين حال مردم س��االر به وجود آم��د. نظام جمهوری 
اس��امی، حاصل مبارزات پردامنه مردم ايران به رهبری حض��رت امام خمينی بود كه 
نخستين زمينه های آن، به روزهای پس از رحلت زعيم شيعه حضرت آيت اهلل العظمی 
بروجردی در 10فروردين 1340 شمسی باز می گردد. قيامی كه در 22بهمن 1357 با 
سقوط سلسله پادشاهی پهلوی به ثمر نشست و با رأی مثبت مردم به الگوی حكومتی 
مورد نظر رهبر انقاب، در 12فروردين 1358 به ايجاد يك نظام سياس��ی جديد منجر 
شد. نظام جمهوری اسامی ايران، در يك فرآيند اجتماعی- سياسی 18ساله و با تأكيد 
همزمان به دو مقوله »جمهوريت« و »اس��اميت« بنيان گذاری شد و از اين نظر، واجد 
ويژگی های انحصاری است كه نمی توان در س��اير انقاب های سياسی و حتی در ساير 

نهضت های دينی در سده های اخير، نمونه ای برای آن يافت. 
پس از پيروزی نهضت امام خمينی)ره( و اس��تقرار نظام جمهوری اس��امی، نوبت به 
روايت رويدادهای انق��اب و تحليل اين نهضت بی بديل دينی رس��يد و در اين رهگذر، 
شخصيت ها و جريان های مختلف- از مبارزان و فعاالن نهضت تا معاندين و مخالفان آن و 
انديشمندان بی طرف- به اظهار نظر در مورد انقاب ايران پرداختند. اين اظهارنظرها گاه 
به روايت وقايع نهضت اختصاص دارد و گاه با رويكرد انديشه ای و تحليل جامعه شناختی 
مطرح می شود. در ميان اظهارنظرهای مختلف در مورد انقاب ايران، گاه روايت های غير 
واقعی و نادرستی مشاهده می شود كه در صورت عدم توجه و خوانش انتقادی، بخشی از 



95
95

ن 
ستا

 تاب
 4

ه 8
مار

 ش
هم

زد
 سي

ال
 س

وم
ه س

دور

ی 
ام

 اس
ری

هو
جم

ی 
هوم

 مف
سی

شنا
نه 

شي
پي

تاريخ و بلكه ماهيت نهضت را به تحريف و انحراف 
خواهد كشاند. 

يكی از نمونه های قابل نقد در مورد تاريخ انقاب، 
رواي��ت ابراهيم يزدی، از تأس��يس نظام جمهوری 
اس��امی اس��ت. وی در كتاب خاطرات خود، بارها 
تاش كرده است خود را به عنوان مشاور ارشد امام 
راحل در نوفل لوشاتو و تئوريسين نهضت اسامی 
معرفی كن��د. از جمله مدعاهای او، پيش��گامی در 
طرح »جمهوری اسامی« به عنوان الگوی حكومتی 
انقاب اس��امی اس��ت.1 وی باره��ا در بيان هايی 
متناقض نما ت��اش دارد امام را مخال��ف اين مدل 

حكومتی معرفی كند و به نوعی به ايجاد دوگانه ای كاذب در جهت تقابل ميان »جمهوری 
اسامی« و »حكومت اسامی« پرداخته اس��ت.2 تناقض گويی فرد مذكور تا بدان جا پيش 
می رود كه او در مصاحبه ای مطبوعاتی، پيش��ينه طرح ش��عار جمهوری اسامی را منكر 
می ش��ود و به نوعی، پذيرش اين الگوی حكومتی را نوعی انفعال سياسی انقابيون و ناشی 
از جبر محيطی ناشی از خواست مردمی برمی شمارد كه هيچ كس- حتی امام خمينی- در 

1.وی در بخشی از خاطرات خود شعار حكومت اسامی را كلی و مبهم و خود را مبدع جمهوری اسامی می داند: 
»شعار حكومت اسامی كه بعداً به جمهوری اس��امی تبديل ش��د، يك آرمان كلی ولی مبهم بود و بايد تعريف 
می شد. يك تعريف جامع و مانع وجود نداشت. علمای اسامی هر يك، حكومت اسامی را به نوعی تعريف كرده اند 
كه تمامی آنها صرفاً بيان كليات حكومت و وظايف عام آن است نه مشخص كردن آن در چهارچوبی كه بتوان در 
اين دوره و عصر آن را اجرا كرد. در طی دوران طوالنی مبارزات اس��امی، پيروزی نهايی آن قدر از دسترس و ديد 
مبارزان و رهبران دور بوده است كه كمتر كسی به فكر تدوين و تبيين چنين مسئله ای افتاده است. تنها كسی كه 
درباره اين مسئله به طور روشن مطلبی نوشته، شخص آقای خمينی است و كتاب حكومت اسامی، كه مجموعه 
تدريس ايشان در نجف تحت عنوان واليت فقيه است. اما حتی همين كتاب بيشتر كليات را روشن می كند، فلسفه 
سياس��ی آقای خمينی درباره حكومت اس��امی و حدود اختيارات و وظايف ولی فقيه را بيان می كند. اما شكل و 
محتوای اجرايی آن را به صورت يك نهاد سياسی، حقوقی و اجتماعی، مشخص نمی كند. به عاوه، آقای خمينی 
طی مصاحبه های خود در پاريس در باب حقوق ملت و محتوای حكومت و جمهوريت مواضعی را بيان كرده اند كه با 
اركان كتاب واليت فقيه هم خوانی ندارد.« )رك: شصت سال صبوری و شكوری؛ خاطرات دكتر ابراهيم يزدی، بی تا، 
بی جا، )نشر الكترونيكی قابل دسترسی در سايت رسمی نهضت آزادی(، ج3، )118 روز در نوفل لوشاتو(، ص204.( 
2. وی در اين زمينه می گويد: »در برنامه سياسی هم من نوشته بودم جمهوری اسامی كه آيت اهلل خمينی )يا 
احمد آقا( با قلم خودشان خط زدند و نوشتند حكومت اسامی. من پيشنهاد كردم درباره تعريف حكومت اسامی 
دو كار می توان كرد؛ يكی اينكه يك سمينار بزرگ تشكيل دهيم و...« )رك: شصت سال صبوری و شكوری، همان، 

ص686.( 

ليبرال های وطنی و جریان های 
سياسی ملی گرا، نوعًا نه تنها 
با  تعارض  در  را  اسالميت 
جمهوریت معنا کرده اند و در 
آستانه تأسيس نظام جمهوری 
اسالمی نيز، وقتی دیدند تمایالت 
جامعه مطلقًا به سمت و سوی 
جمهوری اسالمی است برای 
خالی نبودن عریضه نوع حکومت 
»جمهوری  را  نظرشان  مورد 

دموکراتيک« اعالم کردند
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مطرح شدن آن مؤثر نبوده است.1 اين مدعا در حالی مطرح شده است كه اوالً آن گونه كه در 
پی می آيد، مفهوم »جمهوری اسامی« نه فقط در ايران كه در ساير كشورهای اسامی نيز، 
رايج بوده است. ثانياً ليبرال های وطنی و جريان های سياسی ملی گرا، نوعاً نه تنها اساميت را 
در تعارض با جمهوريت معنا كرده اند و در آستانه تأسيس نظام جمهوری اسامی نيز، وقتی 
ديدند تمايات جامعه مطلقاً به سمت و س��وی جمهوری اسامی است برای خالی نبودن 
عريضه نوع حكومت مورد نظرشان را »جمهوری دموكراتيك« اعام كردند؛ بلكه اسناد بر جا 
مانده از اين گروه ها نشان می دهد كه عموماً نظام سلطنتی مشروطه را بهترين حكومت برای 
ايران می دانستند و ميانه خوبی با جمهوری نداشتند. حال بايد از ايشان پرسيد، با وجود چنين 
پيشينه ای و به رغم آنكه تاش علمی مس��تند و مكتوبی از ايشان در جهت ترويج »مفهوم 
جمهوری، چه برسد جمهوری اسامی« در دست نيست، اينان چگونه خود را مبتكر ايده 

»جمهوری اسامی« برشمرده اند؟! 
مقاله حاضر ضمن بازخوانی پيش��ينه مفهوم��ی »جمهوری اس��امی« در ايران، به 
مدعاهايی از جنس آنچه در روايت ابراهيم يزدی آمده اس��ت، پاسخ می گويد و بسامد 
تاريخی اين مفهوم مترقی را در منظر دانشمندان مسلمان مرور می كند. مقاله حاضر، 

در سه بخش اصلی سامان يافته است: 
در بخش اول ضمن ارايه تعريف اجمالی از اصطاح »جمهوری« به تبيين مفهوم »جمهوری 
اسامی« به عنوان يك الگوی حكومتی در انديشه متفكران مسلمان و نمونه های عينيت يافته 
اين نوع حكومت می پردازيم. بخش دوم شامل جمع بندی نظريات مترقی امام خمينی)ره( 
پيرامون مفاهيمی  مانند »مردم ساالری«، »جمهوريت« و »حكومت اسامی« و »جمهوری 
اسامی« است. و در بخش سوم سعی ش��ده در حد امكان آرا و نظريات ساير انديشمندان 

1. رك: شصت سال صبوری و شكوری، همان، ص665. در اين بخش از خاطرات ابراهيم يزدی چنين می خوانيم: 
»سؤال: در تغيير نظام سياسی و تبديل نظام سلطنتی به جمهوری اسامی، آيا اين جابجايی از نظر شما هم به 
عنوان روش��نگر و هم يك چهره مؤثر در پيروزی آن، تنها گزينه ممكن بود؟ آيا جمهوری اسامی تنها جايگزين 
نظام سلطنتی بود يا به علت هايی اين اتفاق خود به خود رخ داد. نظر شما چيست؟ آيا بحث دموكراتيك اسامی يا 

جمهوری خالص، اينها ذيل و سايه آن فرمان اصلی رهبر فقيد انقاب، امكان طرح و تحقيق نداشت؟ 
جواب: به نظر من، يك رابطه و هم كنشی متقابل وجود داشت. شعار آزادی، استقال، حكومت اسامی را مردم 
دادند. اولين بار هم در تظاهرات محرم تاسوعا عاشورای آن سال اين شعار مطرح شد. شعار از بيرون نيامده بود. اين 
از آقای خمينی نيامده بود. آقای خمينی در بيانيه هايش گفته بود كه مردم سلطنت را نمی خواهند و خيلی مبهم 
و كلی گفته بود كه مردم حكومت اسامی می خواهند ولی دقيق معلوم نبود كه چه می خواهند. مردم ابتدا گفتند 
آزادی، استقال، حكومت اسامی، بعد در فرآيند تحوالت، از يك زمان به بعد شعار آزادی، استقال و جمهوری 
اسامی مطرح ش��د. هيچ كس و هيچ حزب و گروهی هم نگفت چرا جمهوری اسامی و چرا جمهوری خالص نه. 
اسناد آن سال ها را نگاه كنيد، هيچ گروه و حزبی نمی گفت جمهوری خالص و ناب می خواهيم. وقتی مردم گفتند 

جمهوری اسامی، طبيعی است كه آقای خمينی هم گفت جمهوری اسامی«. 
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مسلمان در مورد مقوله »مردم ساالری دينی« مورد بررسی قرار گيرد. 

بخش اول: تبيين مفهومی نظام جمهوری و جمهوری اسالمی
علمای شيعه و دغدغه تأسيس حکومت اسالمی 

دغدغه تأسيس حكومت بر اساس آموزه های اسامی و با محوريت زعمای دين، مسئله 
نوپديدی نيست و در تاريخ تشيع پيشينه پررنگی دارد. گفتمان حكومت اسامی همواره 
بر اساس نفی حكومت های استبدادی )به طور مطلق( سامان يافته است. زعمای دين 
همواره حكومت پادشاهی و اس��تبدادی را به عنوان حكومت طاغوت برشمرده اند و در 
مواجهه با آن س��لوك خاصی را پيش گرفته اند. ش��كل گيری مبارزات سياسی و ايجاد 
نهضت های اس��امی، يكی از بروندادهای پررنگ و غير قابل انكاری اس��ت كه اهتمام 
علمای دين در نفی حكومت های جور را به اثبات می رس��اند. نق��ش مردم در پيدايی و 
پويايی نهضت های دينی، نشان از اتكای زعمای دين بر توده های اجتماعی دارد و بديهی 
است كه وقتی رهبران دينی در ايجاد نهضت های مبارزاتی، حضور مردم را به عنوان عامل 
محدثه قرار می دهند، در اداره امور جامعه پساانقابی نيز نمی توانند منكر نقش مردم در 
اداره حكومت دينی گردند. به عنوان نمونه شهيد آيت اهلل شيخ فضل اهلل نوری در رساله 

حرمت مشروطه و ارتداد مشروطه خواهان می نويسد: 
كارهای سلطنتی )حكومتی( بر حسب اتفاقات عالم از رشته شريعتی 
موضوع شده و در اصطاح فقها به دولت جائره و در عرف سياسيون دولت 

مستبده گرديده است.1
آنچه در پی می آيد، مرور اسنادی است كه از اهتمام علمای تشيع برای تشكيل حكومت 
حكايت می كند. در برخی از اين اسناد، صراحتاً از تعبير »جمهوری اسامی« استفاده 

شده است! 
خاطرات سر آرتور هاردينگ وزير مختار انگليس در ايران در دوره قاجاريه: 

آرتور هاردينگ در گزارش��ی از »وضع ش��يعيان در ايران و ق��درت فوق العاده مراجع 
تقليد«2 به نوع تلقی برخی از بزرگان حوزه علميه نجف در مورد تأسيس حكومت دينی، 

چنين گزارش داده است: 

1. رك: مظفر نامدار، مبانی مكتب ها و جنبش های سياسی شيعه در صدساله اخير، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی، 1376، ص130. 

2. خاطرات سياسی سر آرتور هاردينگ وزير مختار بريتانيا در دربار ايران در عهد سلطنت مظفرالدين شاه قاجار، 
ترجمه دكتر جواد شيخ االسامی، تهران، مركز نشر دانشگاهی، 1363، ص80. 
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مكتب تشيع تابع هيچ گونه رياس��ت عالی مذهبی )نظير رياست پاپ 
بر جهان مسيحيت( نيست. زعمای اين مكتب، خود را ملزم به اطاعت 
از اوامر هيچ مافوق دنيوی نمی دانند...ش��اه ايران، به عكس پادشاهان 
انگليس و تزاران روسيه و قيصرهای امپراتوری روم، هيچ گونه اقتدار و 

نفوذ مذهبی ندارد...
در بخش ديگری از اين خاطرات، مطلبی با عنوان »ماقات مستر چرچيل )دبير شرقی 
هاردينگ( با رهبر بزرگ شيعيان در نجف« درج شده است كه بازتابی از انديشه سياسی 

علمای نجف است: 
... اين عالم و الهی دان بزرگ كه به علت انتسابش به ناحيه ای از آذربايجان 
كه اهل آنجا بود به نام آقای شربيانی معروف بود، دبير شرقی مرا با احترام 
و عنايت فوق العاده به حضور پذيرف��ت و در ضمن صحبت بی آنكه تأكيد 
خاصی روی مطلب مورد نظر بكند اين حقيقت را برای مس��تر چرچيل 
فاش كرده بود كه جامعه روحانيت ايران از انقياد روزافزون عده كثيری از 
مأموران عالی رتبه دولتی در مقابل اوامر روسيه بی نهايت ملول و ناراضی 
هستند... دومين مرجع تقليد شيعيان در نجف آقای مامقانی بود كه او هم 
مثل آقای ش��ربيانی اهل آذربايجان بود. اين مرد روحانی گرچه از لحاظ 
زهد و تقدس كامًا هم طراز آقای شربيانی بود، ولی به عكس وی هيچ گونه 

اطاعی از امور و سياست های جهانی نداشت.1
در ادامه هاردينگ، با اشاره به س��فر »آيت اهلل مامقانی« به ايران جهت زيارت مشهد 
مقدس، به ديدار ايشان با مظفرالدين شاه در حرم حضرت عبدالعظيم)ع( اشاره كرده و 

چنين نوشته است: 
همچنين ايش��ان در قم اعام می كنند )عوارض راهداری كه از طرف 
يك مؤسسه كافر فرنگی- بانك ش��اهی انگلستان- برای حفظ و مرمت 
راه ها و نيز برای اداره پس��تخانه ها و قهوه خانه های سر راهی وضع شده 

حرام و پرداخت آنها بر خاف احكام شرع است.2
همچنين هاردينگ در يكی از گزارشات محرمانه ای كه در دوران مأموريت خود به لندن 
می فرستد در تبيين جريان های فراماسونری و ساير جريان های مؤثر به خصوص جريان 

1. همان. 
2. همان، ص99. 
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اتحاد اسام )پان اساميسم( در ايران می نويسد: 
مجامع پان اسامی كه از طرف ش��يخ جمال الدين )سيد جمال الدين 
اسدآبادی( پايه گذاری شده درصدد برانداختن دستگاه صدر اعظم و در 

فكر انقراض رژيم قاجاريه و برقراری رژيم جمهوری اسامی... است.1

نامه علما، اعيان و رعایای فارس 
اين نامه به تاريخ »ربيع الثانی 1324ق/ برابر با 1285ش« نگاشته شده و موضوع آن، 
»انتقاد شديد از رفتار توهين آميز دولتيان نسبت به علما، بزرگان و مردم فارس« است. در 
اين نامه به صراحت از تعبير »جمهوری اسامی« ياد شده است و از نظر پيشينه شناسی 
تاريخی، ارزش فوق العاده دارد. در هم��ان دوران روزنامه كوكب دری و همچنين تاريخ 
بيداری ايرانيان نوشته ناظم االسام كرمانی اين نامه را منتشر كردند. در بخشی از اين 

نامه، چنين آمده است: 
... تاكن��ون عقيده ما اين ب��ود كه دولت عبارت اس��ت از هيئت رجال 
دانشمند سياسی دان، نه منحصر به يكی از فرنگی مآبان تازه و از طبيعی 
مذاقان2 پوسيده و روزنامه خوان پاريس به زبان خوشيده3 كه لفظ دولت 
مطلقه مس��تبده آموخته و حال آن كه ايران جمهوری اس��امی است؛ 
چه از عهد سلف تا حال خلف علماء ملت هر شهری به حكومت شورش 
كردند، دولت با مصلحت جمهور، حاكم را عزل فرمود؛ بلكه رعايای هر 
دهكده كه به كدخدای خود شوريدند، مالك قهرا بعزل كدخدا حكم داد 
بلكه كانتر و خان هيچ طايفه و ايلی نتوانس��تند عزل كنند و خارجی 
بجای او نصب. مجبورا از همان طايفه و ايل و خ��ان و كانتر را انتخاب 
نمودند و به اين معنی باز يك جمهوری مارشك فرانسه و آمريك است...4 

1. اسماعيل رائين در دو اثر خود اين س��ند را آورده و مرجع آن را مشخص كرده اس��ت. رك: اسماعيل رائين، 
فراموشخانه و فراماسونری در ايران، تهران، اميركبير، ج2، 1357، ص22-19؛ و اسماعيل رائين، انجمن های سری 

در انقاب مشروطيت، تهران، جاويدان، 1355، ص45-55. 
2. كس��انی كه گرايش و باور به ماوراءالطبيعه ندارند و صرفاً هستی را منحصر به همين دنيا و طبيعت می دانند. 

دهری، مادی 
3. تظاهر به فرانسه دانی كردن، فرانسه دوست 

4. كوكب دری، س3، ش39 و 40، سه ش��نبه اول و چهاردهم محرم 1326 ه. ق؛ ناظم االس��ام كرمانی، تاريخ 
بيداری ايرانيان، تهران، آگاه، ج1، 1369، ص396-395؛ نهضت آزادی خواهی مردم فارس در انقاب مشروطيت 
ايران، به اهتمام جهانگير قائم مقامی، تهران، مركز ايرانی تحقيقات تاريخی، 1359، ص44-4؛ محمدحسن رجبی، 

مكتوبات و بيانات سياسی اجتماعی علمای شيعه دوره قاجار، تهران، نی، 1390، ج2، ص191. 
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نزديك ترين زمان استفاده از لفظ جمهوری اس��امی در ايران مربوط به سال 1354 
است. در اين سال پرنيان فر،  رئيس س��اواك تهران در نامه اي خطاب به مديركل اداره 

سوم ساواك مي نويسد: 
پيرو ش��ماره 1220/27101 مورخ 54/4/11 بدين وسيله يك نسخه 
)در هفت برگ( اعاميه تحت عنوان به اصطاح قانون اساسي جمهوري 
اسامي ايران به همراه يك طغري پاكت مربوط كه توسط پست به دست 
گيرنده رسيده جهت استحضار به پيوست تقديم مي گردد... مضافاً اينكه 
احتمال دارد اين اعاميه براي ساير طبقات مختلف مردم نيز ارسال گردد. 
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با اين تفاصيل »قانون اساس��ي جمهوري اس��امي اي��ران« كه در 
اوايل س��ال 1354 منتش��ر گردي��د نش��ان مي دهد كه ن��ام مبارك 
»جمهوري اس��امي« نه محصول يك اضطرار تاريخي از يك شرايط 
پيش بيني نشده در س��ال 1357 بود، نه محصول القائات غرب گرايي 
چپ و راس��ت كه واژه ها و مفاهيم خوبي چون جمهوري، مشروعيت، 
مقبوليت،  سياست، اصاحات،  تجدد، ترقي، رش��د و غيره را كه تمام 
آنها محصول ادبيات اس��امی اس��ت، محصول انحصاري تفكر مدرن 
القا مي كنن��د و خ��ود را رازدان آن مي دانند، نه س��كوالرهای نهضت 
آزادی و جبهه ملی كه در تم��ام دوران فعاليت های سياس��ی خود با 
لفظ جمهوری نسبتی نداش��تند و معتقد بودند بهترين حكومت برای 
ايران مشروطه سلطنتی است، اصًا باور می كردند كه يك روزی نظام 
پادشاهی در ايران ساقط شود و نظام جمهوری روی كار بيايد و نه يك 
مفهوم اضطراري براي يك دوره گذار از جمهوري اسامي به حكومت 

اسامي است. 
»جمهوري اسامي« محصول يك پيشينيه تاريخي در س��نت مبارزاتي مكتب امام 
خميني است. مكتبي كه پايه گذار و نظريه پرداز آن درك دقيقي از »زبان زمان« داشته 
و قدرت اين را داشت كه تمامي دستاوردهاي فكري و سياسي يك مذهب را در قالب اين 

زبان بازتوليد كند.1

تعریف نظام جمهوری 
از نظام جمهوری به »حكومت مردم بر مردم« تعبير می شود و »جمهوريت« در نظام 
حكومتی نش��ان دهنده نقش مردم در تشكيل و استمرار آن اس��ت. ابوالفضل قاضی در 
كتاب حقوق اساسی و نهادهای سياس��ی در تعريف جمهوری می گويد: »به رژيمی كه 
در رأس قوه مجريه آن، فرد يا افراد انتخابی قرار گرفته باشند، اصطاحاً رژيم جمهوری 

می گويند.« فرهنگ علوم سياسی نيز در تعريف جمهوری می نويسد: 
جمهوری در عرف سياسی به حكومت دموكراتيك يا غير دموكراتيك 
گفته می شود كه زمامدار آن توسط رأی مستقيم يا غير مستقيم اقشار 

1. برای مطالعه بيشتر رك: »درس گفتارهای واليت فقيه در سال 48 و سند قانون اساسی جمهوری اسامی ايران 
در سال 54«، 15خرداد، دوره سوم، س8، بهار 1390، ش27، ص127-142. 
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مختلف مردم انتخاب  ش��ده اس��ت و 
توارث در آن دخالتی ندارد و حس��ب 
موارد م��دت زمام��داری آن متفاوت 

است.1
مهم تري��ن مفاهيم��ی ك��ه تفس��يركننده حكومت 
جمهوری به ش��مار می روند؛ براب��ری، آزادی، قانون 
اساسی، رأی اكثريت، مجلس و حاكميت مردم است.2 

البته بسياری از حكومت ها در سراسر جهان در زمره حكومت جمهوری تلقی می شوند 
اعم از اين كه ديكتاتوری باشند يا دموكراسی؛3 اما بايد توجه داشت كه رئيس حكومت 
بودن رئيس جمهور در نظام های جمهوری الزاماً به اين معنا نيست كه هيچ مقام باالتری 
به  عنوان نيرو و مقام تعديل كننده وجود نداشته باشد. بنابراين می توان پذيرفت حكومتی 
جمهوری باش��د و در رأس دولت، رئيس جمهور قرار داشته باشد، در عين  حال رهبر به 

 عنوان قوه تعديل كننده در رأس حكومت باشد.4

سابقه جمهوری اسالمی 
»جمهور« به معنای عموم مردم است و جمهوری بودن حكومت به معنی آن است كه 
عموم مردم هم در ايجاد حكومت و هم در اداره جامعه و ادامه حكومت، از طريق انتخاب 
مسئوالن كشور و ش��ركت در شوراها و همه پرس��ی ها دخالت دارند. تلفيق جمهوريت 
با موازين اس��امی، در مفهوم »جمهوری اس��امی« تبلور می يابد كه مراجعه به آرای 
عمومی و تكيه بر اراده مردم در عين حال در چهارچوب ضوابط دينی، تعريف می شود 
و فرآيند تصميم س��ازی در چنين حكومتی، به صورت فرآيندی پيچيده، منسجم و در 
عين حال بی بديل است. در حقيقت، اس��امی بودن نظام جمهوری به معنی آن است 
كه كليه قوانين سياسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی، حقوقی و نظاير آن بايد بر اساس 

موازين اسام باشد.5
با تأسيس نظام جمهوری اسامی ايران اين الگوی حكومتی به طور جدی در محافل 

1. محمدجواد ارسطا، »جمهوريت و اساميت«، بازتاب انديشه، ش8، آبان 1379، ص 27. 
2. غامحسين مقيمی، »درآمدی بر مفهوم جمهوری«، علوم سياسی، س1، ش45، بهار 78، ص158. 

3. اصطاحات سياسی؛ دانش سياسی1، نهاد نمايندگی ولی فقيه در دانشگاه ها، بی تا، ص48. 
4. محمدجواد ارسطا، همان. 

5. اصطاحات سياسی؛ دانش سياسی1، همان. 

حضرت امام خمينی)ره( 
بارها در جاهای مختلفی 
تشکيل  ضرورت  بحث 
حکومت اسالمی را مطرح 
کامل ترین  اما  نموده اند، 
بحث ها را در درس خارج فقه 

و کتاب البيع ارایه کرده اند
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علمی بين المللی مورد بح��ث و تبادل نظر قرار گرفت 
و اين مسئله موجب ش��د تا برخی به پيشينه تاريخی 
آن توجه نداشته باشند و برخی ديگر، پا را از اين فراتر 
گذاشته، خود را مبتكر و مبدع اين روش حكومتی در 
ايران معرفی نمايند. در ادامه س��وابق تاريخی مقوله 

»جمهوری اسامی« از نظر خواهد گذشت. 
در بازخوانی پيش��ينه تاريخی جمهوری اس��امی، 
از جمله نكات قابل  توجه اين اس��ت ك��ه ايران اولين 
و تنهاتري��ن كش��وری نيس��ت كه عن��وان جمهوری 
اسامی را برای خود برگزيده بلكه كشورهای پاكستان 
)1956م، 1335ش(، موريتان��ی )1960م، 1339ش(، گامبيا )2015م، 1394ش( و 

افغانستان نيز جمهوری اسامی می باشند. 
واژه »جمهوری اس��امی« برای نوع رس��می حكومت، س��ال ها پيش در پاكس��تان 
استفاده شد. در متن اولين قانون اساسی پاكستان )آئين پاكستان( كه در سال 1956 
)ميادی( به اتمام رس��يده آش��كارا آمده نوع حكومت در اين كشور جمهوری اسامی 
)اسامی جمهوری پاكستان Islāmī Jomhuri-ye Pākistān( است.1 پس  از آن 
نام پاكستان به جمهوری اسامی پاكس��تان تغيير پيدا كرد. پس از پاكستان نيز كشور 
موريتانی كه از سال 1920م تحت سيطره فرانسه قرار داشت به دنبال قيام رهبران قبايل 
و از جمله سيدی ولد موالی الزين و احمد العيده، فرانسه استقال موريتانی را به رسميت 
شناخت و جمهوری اسامی موريتانی در س��ال 1960م، 1339 شمسی تأسيس شد. 
افغانستان نيز كه از سال 1973، نخست وزير داوود، پادشاه را خلع كرد و اعان جمهوری 
افغانستان نمود و رئيس جمهوری جديدی شد جمهوری افغانستان بود تا اينكه در سال 
2004م با شكست طالبان و حضور امريكا لويه جرگه اضطراری برای تغيير قانون اساسی 
تشكيل شد كه طی آن جمهوری افغانس��تان به جمهوری اسامی افغانستان تغيير نام 
داد.2 و سر آخر نيز كش��ور گامبيا اس��ت كه در تاريخ 21آذر 1394 رسماً به جمهوری 
اسامی گامبيا تغيير نام داده است. در همه اين كشورها وضع قانون برخاف دستورات 
اسام ممنوع می باشد اما تفاوت اصلی اين كشورها با جمهوری اسامی ايران در نوع نگاه 

1. ويكی شيعه، دانشنامه مجازی مكتب اهل بيت. 
 http://mfa.gov.af/fa  :2. سايت وزارت امور خارجه جمهوری اسامی افغانستان

»جمهوري اسالمي« محصول 
یک پيشينيه تاریخي در سنت 
مبارزاتي مکتب امام خميني 
است. مکتبي که پایه گذار و 
نظریه پرداز آن درک دقيقي از 
»زبان زمان« داشته و قدرت 
تمامي  که  داشت  را  این 
دستاوردهاي فکري و سياسي 
یک مذهب را در قالب این 

زبان بازتوليد کند
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و تأثير اسام در قانون اساسی است. در قوانين اين كشورها برخاف ايران نگاهی كلی به 
اسام وجود دارد و در متن قانون احكام اسامی چندان تبيين نشده است. 

بخش دوم: جمهوریت و حکومت دینی از منظر امام خمينی)ره( 
ضرورت حکومت

حضرت امام خمين��ی)ره( بارها در جاهای مختلفی بحث ضرورت تش��كيل حكومت 
اس��امی را مطرح نموده اند، اما كامل ترين بحث ها را در درس خارج فقه و كتاب البيع1 

ارايه كرده اند كه ما به بخش كوچكی از اين مطالب اشاره می كنيم. 
ايش��ان در درس خارج فقه و همچنين در كتاب البيع می فرمايند كه احكام اسامی 
تا روز قيامت باقی اس��ت و لذا برای اجرای احكام دينی الزم است تا حكومتی اسامی 

تشكيل شود: 
إّن األحكام اإللهيه س��واء األحكام المربوطه بالماليات، أو السياسيات، 
أو الحقوق لم تنسخ، بل تبقی إلی يوم القيامه، و نفس بقاء تلك األحكام 
يقضی بضروره حكوم��ه و واليه، تضمن حفظ س��ياده القانون اإللهی، و 
تتكّفل بإجرائه، و ال يمكن إجراء أحكام اهلل إال بها؛ لئا يلزم الهرج و المرج. 
مع أّن حفظ النظام من الواجبات األكيده، و اختال أُمورالمسلمين من 

اأُلمور المبغوضه، و ال يقام بذا، و ال يسّد هذا إال بوال و حكومه. 2 
)احكام الهی چه احكامی كه مربوط به مسائل مادی است و چه احكامی كه مربوط به 
مسائل سياسی يا حقوقی است نسخ نمی ش��ود و تا روز قيامت باقی خواهد بود و الزمه 
بقای اين احكام تشكيل حكومت و واليه اسامی می باش��د، تا احكام الهی را محافظت 
و اجرا نمايد، و اجرای احكام الهی ممكن نخواهد بود مگر به تشكيل حكومت و اال هرج 
و مرج اتفاق می افتد. همچنين حفظ نظ��ام از اوجب واجبات اس��ت و اختال در امور 
مسلمين از امور مبغوضه اس��ت و حفظ نظام صورت نمی گيرد و جلوی اختال در امور 

مسلمين گرفته نمی شود مگر به سبب تشكيل حكومت اسامی.(
يكی ديگر از داليلی كه ايشان برای تشكيل حكومت اسامی اقامه می كنند، حفظ باد 

اسامی از حمله دشمنان است؛ 

1. كتاب البيع اثری است گرانبها از امام خمينی)س( در فقه استداللی در ابواب مختلف مربوط به بيع و تجارت، 
كه در فاصله سال های 1380 تا 1396 هجری قمری )1355-1340شمسی( عمدتاً در نجف اشرف نوشته شده و 

نخستين چاپ آن نيز در نجف در پنج مجلد، جمعاً 2371 صفحه انجام يافته است. 
2. امام خمينی، كتاب البيع، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره(، بی تا، ج2، ص619. 
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أّن حفظ ثغور المس��لمين من التهاجم، و بادهم من غلبه المعتدين، 
واجب عقا و شرعاً، و ال يمكن ذلك إال بتشكيل الحكومه، و كّل ذلك من 
أوضح ما يحتاج إليه المسلمون، و ال يعقل ترك ذلك من الحكيم الصانع.1

نكته ديگری كه حضرت امام)ره( بيان می كنند استناد به رواياتی است كه اشاره دارد 
كه چيزی از احتياجات بشر نبوده مگر اينكه در كتاب و سنت به آن اشاره شده از جمله، 

اين روايت امام صادق)ع( كه می فرمايند: 
روايه مرازم، عن أبی عبداهلل )عليه الّس��ام( قال إّن اهلل تبارك و تعالی 
أنزل فی القرآن تبيان كّل شی ء، حّتی و اهلل ما ترك اهلل شيئاً يحتاج إليه 
العباد، حّتی ال يس��تطيع عبد يقول: لو كان هذا أُنزل فی القرآن إال و قد 

أنزل اهلل تعالی فيه.2
به راستی خدای تبارك و تعالی قرآن را برای بيان هر چيز فرو فرستاده 
تا آنجا كه- به خدا- چيزی را وانگذارده كه بندگان بدان نيازمند باشند و 
تا آنجا كه هيچ بنده ای نتواند بگويد كاش اين هم در قرآن بود مگر اينكه 

آن را هم خدا در قرآن فرو فرستاده است.3
ايشان با توجه به اين دس��ت روايات می فرمايند يكی از واضح ترين احتياجات انسان 

حكومت است.
من واضحات العقل إّن لزوم الحكومه لبسط العداله، و التعليم و التربيه، 
و حفظ النظم، و رفع الظلم، و سّد الثغور، و المنع عن تجاوز األجانب من 

أوضح أحكام العقول، من غير فرق بين عصر و عصر، أو مصر و مصر.4 
و از واضحات عقل تشكيل حكومت برای برپايی عدالت و تعليم و تربيت و حفظ نظم و 
رفع ظلم و... است كه بين زمان های مختلف در آن فرقی نيست. و چه حاجتی بزرگ تر 
از تعيين شخصی برای تدبير امور مسلمين و حفظ نظام ممالك اسامی است در حالی 
كه احكام اسامی همچنان باقی است و اين احكام منتشر نمی شود، مگر به دست والی 

مسلمين. 
همه اين داليل عقا بر لزوم تش��كيل حكوم��ت داللت دارد. حال ك��ه اصل ضرورت 

1. همان. 
2. محمدبن يعقوب بن اسحاق مشهور به ثقه االس��ام كلينی، اصول كافی، تهران، كتابفروشی علميه اساميه، 

تهران، 1369، ج1، ص59. 
3. همان، ترجمه كمره ای، ج1، ص175. 

4. امام خمينی، همان، ص620. 
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تشكيل حكومت بررسی شد بايد ديد شكل 
اين حكومت چگونه بايد باشد. 

جمهوری در بيانات امام خمينی)ره( 
همان طور كه در بخش س��ابقه جمهوری 
اسامی مطرح شد، اين بحث در زمان انقاب 
اس��امی ايران بحث نو و ناآش��نايی نبود و 
حتی در مواردی انديشمندان انقابی اقدام 
به نوش��تن قانون اساسی جمهوری اسامی 

ايران می كردند كه از جمله می توان به پيش نويس قانون اساسی جمهوری اسامی اشاره 
كرد كه در سال 54 منتشر شده بود و در فرآيند توزيع به دست ساواك افتاد. استاد سيد 
حميد روحانی در جلد چهارم از مجموعه كتاب های نهض��ت امام خمينی، ضمن درج 
اسناد مرتبط با قانون اساسی جمهوری اسامی، اصل اين س��ند تاريخی را نيز منتشر 
ساخته است. به نظر ايشان، اين متن مترقی به احتمال زياد توسط مرحوم آيت اهلل ربانی 
شيرازی نوشته ش��ده و با توجه به اطاع مس��تمر امام بر فرآيند فعاليت های مبارزاتی، 
حتماً در همان زمان به سمع و نظر ايشان به عنوان رهبر نهضت نيز رسيده است.1 با وجود 
اين، در دوران حضور حضرت امام در پاريس، تنها از يك نظريه حكومتی مورد نظر امام 
خمينی، رونمايی شده اس��ت، نه آنكه اين فكر متأثر از فضا يا با پيشنهادهای اطرافيان، 
به طور خلق الساعه در ايشان ايجاد شده باش��د. لذا در ديدگاهی واقع بينانه و مبتنی بر 
اسناد تاريخی، می توان گفت، در حقيقت »جمهوری اسامی« به عنوان نوع مطلوب از 
حكومت اسامی در منظر امام و برخی از سران روحانی نهضت، بوده است و لذا سال ها 
پيش از حضور در فرانسه و رونمايی رسمی از الگوی حكومتی مدنظر امام، قانون اساسی 

جمهوری اسامی نيز برای اين حكومت تدوين شده است. 
برای آنكه بتوان نظر ام��ام را در باب جمهوری و حكومت به خوبی بررس��ی كرد الزم 
است نظريات ايشان را به دو بخش قبل از سفر به پاريس و بعد از سفر به پاريس تقسيم 
كنيم. محور بحث در بخش اول دو كتاب ارزشمند كش��ف  اسرار و كتاب واليت فقيه يا 
همان حكومت اسامی می باشد كه ايش��ان مبانی حكومتی خويش را در اين دو كتاب 

1. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسامی، 1390، دفتر چهارم، ص127 
و سند شماره 54. 

تلفيق جمهوریت با موازین اسالمی، 
در مفهوم »جمهوری اسالمی« تبلور 
می یابد که مراجعه به آرای عمومی 
و تکيه بر اراده مردم در عين حال در 
چهارچوب ضوابط دینی، تعریف 
می شود و فرآیند تصميم سازی در 
چنين حکومتی، به صورت فرآیندی 
پيچيده، منسجم و در عين حال 

بی بدیل است
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تبيين نموده اند. برای بررسی نظريات ايش��ان در بخش دوم نيز، به سراغ مصاحبه ها و 
سخنرانی های ايشان در پاريس می رويم. 

الف. قبل از سفر به پاريس
با بررسی كتاب های كشف  اس��رار و واليت فقيه آنچه بيش��تر از همه قابل  توجه است 
بحث قانون الهی است. حضرت امام)ره( بدون اشاره به نوع حكومت كه جمهوری باشد 
يا سلطنتی به تبيين حكومت الهی می پردازند و قانون اس��ام را يگانه راه سعادت بشر 

می دانند. ايشان در بخشی از كتاب واليت فقيه می فرمايند: 
حكومت اسام حكومت قانون اس��ت. در اين طرز حكومت، حاكميت 
منحصر به خداس��ت و قانون فرمان و حكم خداس��ت. قانون اسام، يا 
فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسامی حكومت تام دارد. همه افراد، 
از رس��ول اكرم)ص( گرفته تا خلفای آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع 
قانون هستند، همان قانونی كه از طرف خدای تبارك  و تعالی نازل شده 

و در لسان قرآن و نبی اكرم)ص( بيان شده است.1
با توجه به اين مطالب مشخص می شود كه حضرت امام درصدد تبيين حكومت اسامی 
هستند تا اوالً فرق آن را با ساير حكومت ها مش��خص نمايند و ثانياً حق قانون گذاری را 

مختص به خداوند اعام كنند چنانكه می فرمايند: 
فرق اساس��ی حكومت اسامی با حكومت های مش��روطه سلطنتی و 
جمهوری در همين است: در اينكه نمايندگان مردم، يا شاه، در اين  گونه 
رژيم ها به قانون گذاری می پردازند؛ در صورتی  كه قدرت مقننه و اختيار 
تشريع در اس��ام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس 
اسام يگانه قدرت مقننه است. هيچ  كس حق قانون گذاری ندارد و هيچ 

قانونی جز حكم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت.2 
پس از مرور اجمالی برخی اصول انديشه سياس��ی امام خمينی و حكومت مطلوب در 
منظر ايشان، حال بايد ببينيم نسبت اين حكومت با ساير بخش های دولتی به چه شكلی 

است. 
حضرت امام)ره( حكومت در اين زمان را مختص به فقها می دانند اما نه به اين شكل كه 
تمام ش��ئون حكومت را بر عهده بگيرند بلكه معتقدند مسئوليت قانون گذاری به عهده 

1. امام خمينی، واليت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 1372، ص45، نقل از نرم افزار امام 
خمينی)ره(، مؤسسه نور. 

2. همان، ص44. 



11
3

95
ن 

ستا
 تاب

 4
ه 8

مار
 ش

هم
زد

 سي
ال

 س
وم

ه س
دور

ی 
ام

 اس
ری

هو
جم

ی 
هوم

 مف
سی

شنا
نه 

شي
پي

ايشان است. امام خمينی در كتاب كشف  اسرار در همين رابطه می فرمايند: 
ما كه می گوييم حكومت و واليت در اين زمان با فقها است نمی خواهيم 
بگوييم فقيه هم شاه باش��د، هم وزير، هم نظامی و هم سپور است بلكه 
می گوييم همان طور كه يك مجلس مؤسسان تشكيل می شود از افراد 
يك مملكت و همان مجلس تشكيل حكومت و تغيير سلطنت می دهد 
و همان طور كه مجلس شوری تشكيل می شود... اگر يك همچو مجلسی 
از مجتهدين دين دار كه احكام خدا را بدانند و هم عادل باشند و آلوده به 
دنيا و رياست نباشند و جز نفع مردم و اجرای حكم خدا غرضی نداشته 

باشند به كجای نظام مملكت برخورد می كند.1
ايشان جايگاه فقيهان را به اين شكل تبيين می كنند اما با اين حال از اصل تفكيك قوا 
نيز غافل نيستند كما اينكه می فرمايند: »اساس حكومت بر قوه تقنينيه و قوه قضاييه و 

قوه مجريه و بودجه بيت المال است.«2
ايشان با اشاره به اين موضوع درصدد بيان اين مطلب هستند كه ما اصل حكومت و قوا 
را قبول داريم بحث سر اين است چه كسی صاح كش��ور را بهتر می داند قوانينی كه از 

اروپا آمده يا نه قوانين اسامی: 
ما در تمام مراحل با هم موافقيم؛ در اينكه حكومت الزم و قوه تقنينيه 
و قضاييه و اجراييه می خواهيم. اختاف در اين اس��ت كه خدای جهان 

مصالح كشور اسامی را بهتر تشخيص می دهد.3
نكته قابل توجه در حكومت اسامی اين است كه از استبداد و ظلم به دور است و واليان 

بايد بر اساس احكام الهی رفتار كنند: 
حكومه تستوحی و تس��تمد فی جميع مجاالتها من القانون اإللهی، و 
ليس ألحد من الواله االستبداد برأيه، بل جميع ما يجری فی الحكومه و 
شؤونها و لوازمها ال بّد و أن يكون علی طبق القانون اإللهی، حّتی اإلطاعه 

لواله األمر.4 
اما با اينكه تمام احكام حكومت و شئونش بر اساس قانون الهی است با اين حال بر والی 
الزم است كه براساس مصالح مسلمين عمل كند؛ »للوالی أن يعمل فی الموضوعات علی 

1. امام خمينی، كشف اسرار، بی جا، بی تا، ص185. 
2. همان، ص237. 
3. همان، ص289. 

4. امام خمينی، كتاب البيع، همان، ج2، ص619. 
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طبق الصاح للمس��لمين، أو ألهل حوزته، و ليس 
ذلك اس��تبداداً بالرأی، بل هو عل��ی طبق الصاح، 
فرأيه تبع للصاح كعمله.«1 و اين نكته مس��ئله ای 
اس��ت كه حكومت اسامی را از س��اير حكومت ها 
متمايز می كند اوالً در حكومت اسامی قانون الهی 
اجرا می شود نه استبداد فردی و ثانياً مصالح عمومی 

جامعه در اجرای قوانين لحاظ می شود.
البته الزم به ذكر است كه ايشان در اين زمان نيز 
غافل از جمهوری اس��امی كه در بعضی كشورها 
شكل گرفته بود نبودند و نس��بت به آنها خطاباتی 

دارند به عنوان نمونه كه از غفلت سران كشورهای اسامی شكايت می كنند: 
من از اوضاع عمومی دول اسامی بس��يار متأسفم؛ از اوضاع خصوص 
ايران بسيار متأسفم. دولت های اسامی، چه ساطين اسام، چه رؤسای 
جمهوری  اس��امی، چه نخس��ت وزيران دول اس��امی، در تحت تأثير 
استعمار غافل از مقاصد ديانت اسام هستند؛ مطلع نيستند به مسائل 
اسام؛ نمی خواهند مطلع بشوند به احكام اسام؛ نمی توانند با اين وضعی 

كه دارند مطلع بشوند كه اسام چه آورده است.2
ب. بعد از سفر به پاريس

در قسمت اول نظريات امام مشاهده شد كه امام بيشتر از آن كه به فرم حكومت بپردازند 
درصدد تبيين قوانين و اصل حكومت اس��امی بودند هر چند در بخش هايی اشاره به 
اصل تفكيك قوا داشتند تا اندازه ای فرم حكومت نيز مشخص شد اما حضرت امام بعد از 
سفر به پاريس در مصاحبه ها و سخنرانی های خويش فرم حكومت اسامی را نيز تعيين 
می كنند و فرم اين حكومت را جمهوری معرفی می نمايند. ايش��ان در دوران تبعيد در 
پاريس، برای اولين بار از اصطاح جمهوری اس��امی به عن��وان فرم حكومت مطلوب و 
مدنظر خود در مصاحبه با خبرنگاران كه درباره آينده حكومت اسامی بود، رونمايی و 

استفاده نمودند. ايشان فرمودند: 
اما رژيم اسامی و جمهوری اسامی، يك رژيمی است متكی بر آرای 

1. همان. 
2. صحيفه امام، ج1، ص373. 

با تأسيس نظام جمهوری اسالمی 
ایران این الگوی حکومتی به طور 
جدی در محافل علمی بين المللی 
مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفت و این مسئله موجب شد تا 
برخی به پيشينه تاریخی آن توجه 
نداشته باشند و برخی دیگر، پا 
را از این فراتر گذاشته، خود را 
مبتکر و مبدع این روش حکومتی 

در ایران معرفی نمایند
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عمومی و رفراندوم عمومی و قانون اساسی اش قانون اسام و بايد منطبق 
بر قانون اسام باشد.1 

البته حضرت امام)ره( قبل از اين نيز با نفی حكومت های اس��تبدادی و جمهوری غير 
دينی، به نحوی به حكومت جمهوری در چهارچوب اسام، اشاره داشته اند. اگر چه در آن 
بيان علمی كه در يك متن فقهی آمده است، به اصطاح »جمهوری اسامی«، تصريح 

نشده است. ايشان در كتاب البيع می فرمايند: 
فاإلسام أّسس حكومه ال علی نهج االستبداد المحكم فيه رأی الفرد 
و ميوله النفسانيه فی المجتمع، و ال علی نهج المشروطه أو الجمهوريه 
المؤّسس��ه علی القوانين البش��ريه، التی تفرض تحكيم آراء جماعه من 

البشر علی المجتمع.2 
در اينجا چند نكته اساس��ی وجود دارد؛ اول آنكه حكومت اسامی نه تنها استبدادی 
نيست بلكه حتی مش��روطه3 هم نيست و دوم اين است كه ايش��ان جمهوری را به نحو 
موجبه جزئيه رد می كنند؛ يعنی جمهوری ای كه بر اساس قوانين بشری باشد و متكی 
بر آرای اكثر باش��د اين را قبول نداريم ولی به طور كلی كه جمهوری رد نمی شود بلكه 
جمهوری هس��ت اما نه با تعريف غربی آن بلكه با تعريفی كه ام��ام ارايه می دهند يعنی 

جمهوری ای كه بر اساس قوانين الهی شكل گرفته است.
امام)ره( مجال بيان تفك��رات خود در زمينه حكومت اس��امی را داش��ته و البته در 
بياناتشان نيز مشهود است. در ديدگاه امام)ره(، جمهوری شكل و اسام ماهيت آن است؛ 
جمهوری اسامی به اين معنی است كه قانون كشور را قوانين اسامی تشكيل می دهد، 
ولی فرم حكومت اسامی، جمهوری است. »شكل حكومت ما جمهوری اسامی است. 
جمهوری به معنی اينكه متكی بر آرای اكثريت است، برای اينكه متكی به قانون اسام 
است.«4 اينجا مراد از ش��كل حكومت صرفاً پوسته و وس��يله ای برای گذار نيست بلكه 
جمهوری صورت فلسفی اين حكومت اس��ت؛ يعنی جمهوری عين حكومت است و در 

اينجا مردم در تعيين حاكم با اجازه شرع نقش تعيين كننده دارند.
در پيش از انقاب، امام در ديدار ايرانيان مقيم لندن سه مسئله را بيان نمودند: »يكی، 
نبودن محمدرضاخان و اين سلسله؛ سلسله پهلوی و يكی، نبودن اصل رژيم سلطنتی و 

1. همان، ج3، ص515. 
2. امام خمينی، كتاب البيع، همان، ص618. 

3. اينكه صرفاً قوانين اسامی باشد و حكومت سلطنتی. 
4. صحيفه امام، ج5، ص181. 
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يكی هم استقرار حكومت عدل اسامی و جمهوری اسامی.«1
حضرت امام در مصاحبه ای كه با يكی از خبرنگاران داشتند آينده حكومت و جمهوری 

اسامی را به اين شكل تبيين می فرمايند: 
آقا ممكن اس��ت توضيح بفرماييد ك��ه مقصود از حكومت اس��امی 
جمهوری اسامی چيست؟ و عده زيادی در ايران گفتند كه می خواهيم 
برگرديم به قانون اساس��ی ايران؛ در اين مورد ممكن است توضيحاتی 
لطف بفرماييد؟ امام: برگش��ت به قانون اساسی، همان برگشت به رژيم 
سلطنتی منحط اس��ت كه امری اس��ت كهنه ش��ده و ارتجاعی؛ و اين 
قابل برگشت نيست. و اش��خاصی كه می گويند می خواهيم برگرديم در 
اقليت واقع هستند؛ و تمام ملت از سرتاس��ر كشور فرياد می زنند كه ما 
حكومت اسامی می خواهيم و اما رژيم اس��امی و جمهوری اسامی، 
يك رژيمی اس��ت متكی بر آرای عموم��ی و رفراندم عموم��ی و قانون 
اساسی اش قانون اسام و بايد منطبق بر قانون اسام باشد؛ و قانون اسام 
مترقی ترين قوانين است و قانون اساسی آن مقدار كه مطابق با اين قانون 
مترقی است آنها بر جای خود باقی می ماند و آن مقدار كه مخالف با اين 
است- به حكم خود قانون اساس��ی- قانونيت ندارد؛ و بسياری موادش، 
موادی بوده است كه با سرنيزه تحميل شده است و آنها بايد ساقط بشود.2

همچنين ايشان در پاسخ به يك خبرنگار كه می پرسد ]شما تصريح فرموده ايد كه راغب 
ايجاد حكومت اسامی هستيد، همانند حكومتی كه در ايام علی- رضی اهلل عنه- وجود 
داشت. آيا معنی آن اين اس��ت كه به هنگام س��قوط خاندان پهلوی، حكومت خافت 

اسامی را برپا خواهيد داشت؟[ می فرمايند: 
حكومت »جمهوری اسامی« مورد نظر ما از رويه پيامبر اكرم)ص( و 
امام علی- عليه السام- الهام خواهد گرفت و متكی به آرای عمومی ملت 
خواهد بود و شكل حكومت با مراجعه به آرای ملت تعيين خواهد گرديد.3

همچنين ايشان در جای ديگری از صحبت های خود می فرمايند: »ما خواهان استقرار 
يك جمهوری اسامی هستيم و آن حكومتی است متكی به آرای عمومی. شكل نهايی 
حكومت با توجه به شرايط و مقتضيات كنونی جامعه ما، توسط خود مردم تعيين خواهد 

1. همان، ص19. 
2. همان، ج3، ص515. 
3. همان، ج4، ص334. 
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ش��د«1 و از اين دس��ت مطالب را می توان در 
س��خنرانی ها و مصاحبه های امام خمينی)ره( 
بعد از سفر به پاريس و همچنين بعد از انقاب 
شكوهمند اسامی مشاهده نمود كه بر روی دو 
نكته اساسی تأكيد دارند يك تشكيل حكومت 

اسامی و دو جمهوری بودن اين حكومت.
امام راحل)ره( در بس��ياری از سخنرانی های 
خويش بحث جمهوری اس��امی و چگونگی و 
ويژگی های آن را بيان داش��ته اند كه در ادامه 

گوشه ای از فرمايشات ايشان را می آوريم.

هدف از انقالب 
هدف ما برقراری جمهوری  اسامی اس��ت و برنامه ما تحصيل آزادی 
و استقال اس��ت و تصفيه وزارتخانه ها و حذف ماده هايی كه رضاشاه و 
شاه فعلی با سرنيزه در قانون گنجاندند و حذف مواد مربوط به سلطنت 

مشروطه.2
هدف اس��امی ما برچيده شدن رژيم س��لطنتی و سرنگونی سلطنت 
سلسله پهلوی است، كه غير قانونی و غير شرعی بودن آن بر همه روشن 
است، و نظام حكومتی ايران جمهوری  اسامی است كه حافظ استقال 
و دموكراسی است، و بر اساس موازين و قوانين اسامی اعام می شود.3 
نظر ما، كه ملت هم با آن موافق است، اين است كه پس از، از بين رفتن 
حكومت قلدری و خاف اسامی شاه، يك دولت اسامی و يك جمهوری  
اسامی متكی به قوانين اسام و آرای مردم كه اكثريت قريب به اتفاق 
مسلم هستند، در ايران مستقر بش��ود و احكام اسام آن طور كه هست 
اجرا گردد و همه مطالب ايران و نظام آن بر طبق خواست های اسامی 

جريان پيدا كند.4

1. همان، ص248. 
2. همان، ص263. 
3. همان، ص309. 
4. همان، ص455. 

امام خمينی: من از اوضاع عمومی 
دول اسالمی بسيار متأسفم؛ از 
اوضاع خصوص ایران بسيار متأسفم. 
دولت های اسالمی، چه سالطين 
اسالم، چه رؤسای جمهوری  اسالمی، 
چه نخست وزیران دول اسالمی، در 
تحت تأثير استعمار غافل از مقاصد 
دیانت اسالم هستند؛ مطلع نيستند 
به مسائل اسالم؛ نمی خواهند مطلع 
بشوند به احکام اسالم؛ نمی توانند با 
این وضعی که دارند مطلع بشوند که 

اسالم چه آورده است
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نهضت اس��امی كنونی اي��ران به عن��وان اولين ه��دف، از بين بردن 
سلطنت را قرار داده و برای آرامش در ايران و ثبات منطقه جز اين راهی 
نيست. طبعاً برای آينده مملكت و جايگزينی اين رژيم بايد راه و رسمی 
را انتخاب ك��رد كه مورد موافق��ت و عاقه مجموع جامعه باش��د و اين 

جمهوری اسامی است.1
همچنين در موارد ديگری نيز امام به اين مس��ئله پرداخته اند كه در آثار ايشان قابل 

پی جويی است و در اينجا تنها به ذكر ارجاعات مربوطه اكتفا می شود.2

بخش سوم: نظریات دیگر علما در باب حکومت و جمهوری 
در اين بخش ما نظريات چن��د تن از ب��زرگان هم عصر امام خمين��ی)ره( كه در باب 

حكومت اسامی صاحب نظر بوده اند را بررسی خواهيم كرد. 
مرحوم ميرزای نائينی؛ يكی از علمای بزرگی كه بحث واليت فقيه و حكومت و نيابت 
فقها را مطرح می كند و كتابی جداگانه با نام تنبيه االمه و تنزيه المله در اين باب نگاشته، 

مرحوم نائينی است كه بخشی از آرای ايشان را در زير مرور می كنيم: 
از نظر ايشان در زمانی كه دسترسی به امام معصوم)ع( و پذيرش واليت او ممكن نباشد، 
فقيهان عادل، خودساخته و خدامحور، واليت خواهند داشت. او حكومت را در درجه اول 
»منصبی الهی« می داند كه به معصوم)ع( و در درجه دوم به فقيه عادل واگذار شده، و تنها 
در صورت عدم دسترسی به حاكم منصوب می توان از نصب چشم پوشيد. از نظر ميرزای 
نائينی تا جايی كه فقيه در عصر غيبت بتواند در ام��ر حكومت مداخله كند و محذوری 

نداشته باشد، بايد تكليف الهی اش را انجام دهد، چنان كه خود او چنين می كرد. 
از جمله قطعي��ات مذهب ما طائفه اماميه، اين اس��ت كه در اين عصر 
غيبت- علی مغيبه السام- آنچه از واليات نوعيه را كه عدم رضای شارع 
مقدس به اهمال آن، حتی در اين زمينه هم معلوم باشد، وظايف حسبيه 
ناميده، نيابت فقهای عصر غيبت را در آن قدر متيقن و ثابت دانس��تيم، 
حتی با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب و چون عدم رضای شارع 

1. همان، ج5، ص155. 
2. همان، ص142، مصاحبه با روزنامه نگاران درباره حال و آينده ايران؛ همان، ج 4، ص505، مصاحبه با روزنامه 
آلمانی دنيای س��وم )اوضاع عمومی ايران قبل و بعد از انقاب(؛ همان، ص440، مصاحبه با مجله القومی العربی 
درباره زنان و سياست خارجی آينده ايران؛ همان، ص379، مصاحبه با تلويزيون »ای.آر.دی« آلمان درباره آينده 

رژيم پهلوی؛ همان، ص349، پيام به ملت ايران به مناسبت روی كار آمدن دولت نظامی ازهاری. 
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مقدس به اختال نظام و ذهاب بيضه اسام و بلكه اهميت وظايف راجعه 
به حفظ و نظم ممالك اس��اميه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيات 
اس��ت، لهذا ثبوت نيابت فقها و ن��واب عام عصر غيب��ت او اقامه وظايف 

مذكوره از قطعيات مذهب خواهد بود.1
همان طور كه ماحظه می شود مرحوم نائينی در اين بخش از سخنان خود، دو نكته را 
مورد توجه قرار داده، اول آن  كه، نيابت فقها در عصر غيبت در اموری كه شارع به تعطيل 
آنها راضی نيست )امور حس��بيه(، از قطعيات مذهب است. دوم آن  كه، وظايف راجع به 

حفظ و نظم مملكت اسامی از مهم ترين موارد امور حسبيه محسوب می شود. 
برای ثابت كردن واليت فقيهان در عصر غيبت، دليل ها را بررسی می كند و در پايان، 
پس از نقد و تحليلی، از توقيع مبارك2 واليت گسترده فقها را برداشت می كند و بر اين 

برداشت فقهی، سه شاهد می آورد: 
الف. در اين توقيع آمده اس��ت: مردم، در خود حوادث، به فقيهان مراجعه كنند، نه در 

احكام آنها.
ب. بعيد است كه پرسش كننده، ضرورت رجوع به فقها را در احكام موضوعات جديد، 

نداند. پس معلوم می شود كه از واليت عامه فقيهان پرسيده است. 
ج. دليل آوری امام عليه السام در توقيع، مبنی بر اين  كه فقها حجت هستند بر شما، با 

جنبه واليت و سرپرستی آنان سازگارتر است، تا بيان گری احكام.3
اگر بنا را بر واليت عامه فقها به بركت مقبوله ابن حنظله بگذاريم، هيچ 
اش��كالی وجود ندارد در اينكه بر هر چيزی، كه به آن علم دارد، واليت 
داشته باشد؛ چه از وظايف قضا باش��د؛ چه از وظايف واليت و چه در آن 
شك باش��د. پس از وظايف او اخذ ماليات و تقسيم آن، مطالبه خمس و 
زكات و تصدی نماز جمعه، تصدی اقامه ح��دود و تعزير و امثال آنها از 
وظايفی كه در وظيفه قضات يا واليت بودن ش��ك اس��ت و اگر بنا را بر 
عدم واليت عامه بگذاريم، يا در عموم واليت شك كنيم، قدر متيقن از 
وظايفی كه فقيه بر آنها واليت دارد و مجاز است انجام دهد؛ اما كارهايی 

1. محمدحسين نائينی، تنبيه االمه و تنزيه المله، مقدمه و تصحيح روح اهلل حسينيان، تهران، مركز اسناد انقاب 
اسامی، 1385، ص107. 

«، محمدباقر مجلسی،  ُة اهللهَّ ِتی َعلَْيكْم َو أَنَا ُحجهَّ هَُّهْم ُحجهَّ ا الَْحَواِدُث الَْواقَِعُة َفاْرِجُعوا فِيَها إِلَی ُرَواِة َحِديِثَنا َفإِن 2. »َو أَمهَّ
بحاراالنوار، ج2، ص90، باب 14- من يجوز أخذ العلم منه. 

3. محمدحسين نائينی، المكاس��ب والبيع، تقرير محمدتقی آملی، قم، نشر اسامی، 1382، ج2، ص337، نرم 
افزار جامع فقه. 
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كه معلوم است جزء وظايف والی است، يا مشكوك است؛ مانند حدود و 
تعزيرات و...؛ فقيه مجاز نيست آنها را انجام دهد.1

آيت اهلل بروج�ردی؛ خاصه مباحث حكومتی ايشان به وس��يله يكی از شاگردانشان 
تدوين شده فلذا نياز به بررس��ی تمام آرای فقهی ايشان نمی باش��د كه ما بخشی از آن 

مطالب را در اينجا آورده ايم: 
... و به هر صورت ما يقين داريم كه ياران امامان)ع( از ايشان پرسيده اند 
كه در اين گونه امور )كه جنبه عمومی دارد و نمی توان رها كرد و شخص 
معينی هم از سوی ش��ارع برای انجام آن تعيين نشده است( در صورت 
عدم دسترسی به امام معصوم به چه كسی مراجعه كنند و امامان)ع( هم 
به آنان پاسخ داده و اش��خاصی را در اين صورت عدم دسترسی به امام 

برای اين امور منصوب نموده اند تا در صورت نياز بدان ها مراجعه كنند.
و حال كه ثابت شد انتصاب از س��وی امامان)ع( صورت گرفته است و 
ايشان چنين اموری را به دست فراموشی نسپرده اند... پس به  ناچار فقيه 
برای اين امور متعين می گردد چون كسی نگفته كه غير از فقيه هم بدين 
سمت منصوب شده باش��د... و خاصه آنكه نصب فقيه از سوی امامان 
برای اين گونه امور عمومی و مه��م كه مردم درگير آنان اند اجماالً مورد 

اشكال نمی باشد. 
بنابراين ايشان فقيه را جانش��ين امام معصوم در تمام امور عامه می داند در عين حال 

تاش برای ايجاد حكومت را الزم ندانسته و بدان اشاره نفرموده اند.2

حکومت و نظام اجتماعی در نگاه عالمه طباطبایی
زندگی بش��ر نياز به برنام��ه دارد؛ فعاليت زندگی انس��ان هرگز ب��دون برنامه صورت 
نمی گيرد و اين مسئله  ای است بديهی و اگر احياناً خفا پيدا می كند از كثرت وضوح است، 
زيرا در يك طرف انسان با خواست و اراده خود كار می كند و در نتيجه تا كاری را به سبب 
شرايط موجوده »كردنی« تشخيص ندهد به انجام دادن آن اقدام نمی كند؛ يعنی كار را 
به دنبال دستور علمی درونی انجام می دهد و از طرف ديگر كارهايی را كه انجام می دهد 
برای »خود« يعنی برای رفع حوايجی كه درك می  كند به وجود می  آورد و در نتيجه ميان 

1. همان، ص338. 
2. محمدجعفر هرندی، فقها و حكومت؛ پژوهشی در تاريخ فقه سياسی شيعه، تهران، روزنه، 1379، ص283.
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اعمال و افعال وی ارتباطی است مستقيم. 
خوردن، نوش��يدن، خ��واب، بيداری، نشس��تن، 
برخاس��تن، رفتن، آمدن و غير آنها هر كدام جايی و 
اندازه ای دارد در حال��ی الزم و در حالی غير الزم در 
شرايطی نافع و در شرايطی مضر می  باشد و در نتيجه 
انجام دادن هر كاری طبق دستوری است درونی كه 
در درك انس��ان كليات آن ذخيره شده و به حسب 

انطباق به مورد جزئيات آنها تحقق می  پذيرد. 
هر فرد از انس��ان در كارهای فردی خود به منزله كشوری است كه فعاليت های اهالی 
آن تحت قوانين و س��نن و آداب معينه ای كنترل می ش��ود و قوای فعاله كشور نامبرده 
موظف اند كه اعمال خود را اول به دس��تورات الزم  الرعاي��ه آن تطبيق نموده پس از آن 

انجام دهند. 
فعاليت های اجتماعی يك جامعه نيز حال فعاليت های فردی را دارد و پيوسته يك نوع 
مقررات و آداب و رسومی كه مورد تسليم اكثريت افراد می  باشد بايد در آنها حكومت كند 
وگرنه اجزای جامعه به واسطه هرج و مرج در كمترين وقت و كوتاه ترين فرصتی درهم 

و متاشی خواهد شد. 
نهايت اگر جامعه، جامعه مذهبی باش��د حكومت از آن احكام مذهب خواهد بود و اگر 
جامعه غير مذهبی و متمدن باشد فعاليت ها از قانون پيروی خواهد كرد و اگر جامعه غير 
مذهبی و متوحش و همجی باشد آداب و رسومی را كه حكومت فردی و مستبد وضع و 
تحميل نموده يا مراسمی را كه در اثر برخورد و كسر و انكسار عقايد گوناگون در جامعه 

پيدا شده اجرا خواهد كرد. 
پس در هر حال انس��ان در فعاليت های فردی و اجتماعی خود از داشتن هدفی گريز 
ندارد و از تعقيب هدف خود از راهی كه مناسب آن است و به كار بستن مقرراتی كه برنامه 

كار است هرگز مستغنی نيست.1

نظر عالمه طباطبایی درباره حکومت 
عامه طباطبايی در الميزان می فرمايد كه احكامی مثل حدود، اوقاف، خراج و... تمام 
اين احكام خطاب به نوع مردم است نه اينكه خطاب به شخص پيامبر باشد، پس معلوم 

1. سيد محمدحسين طباطبايی، قرآن در اسام )طبع جديد(، دارالكتب االسامی، 1353، ص25. 

در پيش از انقالب، امام در دیدار 
ایرانيان مقيم لندن سه مسئله 
را بيان نمودند: »یکی، نبودن 
محمدرضاخان و این سلسله؛ 
سلسله پهلوی و یکی، نبودن 
اصل رژیم سلطنتی و یکی هم 
استقرار حکومت عدل اسالمی 

و جمهوری اسالمی.«
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می شود كه اجرای حكومت بر نوع مردم واجب بوده است. 
در الميزان جلد چهارم ذيل آيه 200 سوره آل عمران، 15 تا بحث را مطرح كرده است، 
بحث دوازدهم عنوانش اين است كه: چه كسی عهده دار حكومت و واليت بر جامعه است 

و سيره او چگونه بايد باشد. 
در عصر اول اس��ام واليت امر جامعه اسامی به دست رس��ول خدا)ص( بود و خدای 
عزوجل اطاعت آن جناب را بر مسلمين و بر همه مردم واجب كرده بود، و دليل اين واليت 

و وجوب اطاعت، صريح قرآن است. 
ُسوَل«1... و آيات بسيار ديگر كه هر  به آيه زير دقت فرمائيد: »َو أَِطيُعوا اهللَ َو أَِطيُعوا الرهَّ
يك بيانگر قسمتی از شئون واليت عمومی در مجتمع اسامی و يا تمامی آن شئون است. 
نكته ای است كه كاوش گر بايد به امر آن اعتنا كند و آن اين است كه تمامی آياتی كه 
متعرض مس��ئله اقامه عبادات و قيام به امر جهاد و اجرای حدود و قصاص و غيره است 
خطاب هايش متوجه عموم مؤمنين است نه رسول خدا)ص( به تنهايی، مانند آيات زير: 
يِل اهللِ«،3 »َو لَْتُكْن ِمْنُكْم أُمهَّه يَْدُعوَن إِلَی الَْخْيِر َو  اه«2، »َو أَنِْفُقوا فِي َس��بِ »َو أَقِيُموا الصهَّ
يَْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َو يَْنَهْوَن َعِن الُْمْنَكِر«،4 »َو جاِهُدوا فِي َسِبيلِِه«5 »َو جاِهُدوا فِي اهللِ َحقهَّ 
ُقوا فِيِه«،8  يَن َو ال تََتَفرهَّ ُقوا«،7 »أَْن أَقِيُموا الدِّ ِجهاِدهِ«،6 »َو اْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللِ َجِميعاً َو ال تََفرهَّ
ُس��لُ أَ َفإِْن ماَت أَْو ُقِتَل انَْقلَْبُتْم َعلی  أَْعقابُِكْم  ٌد إاِل َرُسوٌل َقْد َخلَْت ِمْن َقْبلِِه الرُّ »َو ما ُمَحمهَّ
اِكِريَن«،9 و آيات بسياری  ئاً َو َسَيْجِزي اهلُل الشهَّ َو َمْن يَْنَقلِْب َعلی  َعِقَبْيِه َفلَْن يَُضرهَّ اهللَ َش��يْ

ديگر؛ كه از همه آنها استفاده می شود. 
دين يك صبغه و روش اجتماعی است كه خدای تعالی مردم را به قبول آن وادار نموده، 
چون كفر را برای بندگان خود نمی پس��ندد و اقامه دين را از عموم مردم خواسته است، 
پس مجتمعی كه از مردم تشكيل می يابد اختيارش هم به دست ايشان است، بدون اينكه 

1. خدا و رسول را اطاعت كنيد. »سوره تغابن، آيه 12«
2. نماز را به پا داريد. »سوره نساء، آيه 76«

3. و در راه خدا انفاق كنيد. »سوره بقره، آيه 195« 
4. بايد از شما طايفه ای به وظيفه دعوت به خير و امر به معروف و نهی از منكر قيام كنند. »سوره آل عمران، آيه 

»104
5. در راه او جهاد كنيد. »سوره مائده، آيه 35«

6. در راه خدا جهادی كه شايسته جهاد در راه او باشد بكنيد. »سوره حج، آيه 78«
7. به ريسمان خدا چنگ بزنيد و متفرق مشويد. »سوره آل عمران، آيه 103«

8. اينكه دين را به پا بداريد و در آن تفرقه نيندازيد. »سوره شورا، آيه 13«
9. محمد جز پيامبری نيست، قبل از او پيامبرانی بودند و درگذشتند، آيا اگر او بميرد و يا كشته شود به عقب و 
وضع سابق خود بر می گرديد؟ و كسی كه به وضع سابق خود برگردد به خدا هيچ ضرری نمی زند، و كسی كه قدردان 

دين خدا باشد خدا شاكران را پاداش خواهد داد؟ »سوره آل عمران، آيه 144«
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بعضی بر بعضی ديگر مزيت داشته باش��ند و يا زمام اختيار به بعضی از مردم اختصاص 
داشته باشد و از رسول خدا)ص( گرفته تا پايين، همه در مسئوليت امر جامعه برابرند و 
ِّي ال أُِضيُع َعَمَل عاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذَكٍر  اين برابری از آيه زير به خوبی استفاده می شود: »أَن

أَْو أُنْثی  بَْعُضُكْم ِمْن بَْعٍض«1و2
امر حكومت اسامی بعد از رسول خدا)ص( و بعد از غيبت آخرين جانشين آن جناب 
صلوات اهلل عليه يعنی در مثل همين عصر حاضر، بدون هيچ اختافی به دست مسلمين 

است، اما با در نظر گرفتن معيارهايی كه قرآن كريم بيان نموده و آن اين است كه: 
اوالً: مسلمين بايد حاكمی برای خود تعيين كنند. 

و ثانياً: آن حاكم بايد كسی باشد كه بتواند طبق سيره رسول اهلل)ص( حكومت نمايد و 
سيره آن جناب سيره رهبری و امامت بود نه سيره سلطنت و امپراتوری. 

و ثالثاً: بايد احكام الهی را بدون هيچ كم و زياد حفظ نمايد.
و رابعاً: در مواردی كه حكمی از احكام الهی نيست )از قبيل حوادثی كه در زمان های 
مختلف يا مكان های مختلف پيش می آيد با مشورت( عقای قوم تصميم بگيرند، دليل 
بر همه اينها آيات راجع به واليت رس��ول خدا)ص( اس��ت، به اضافه آيه شريفه زير كه 

ِ أُْسَوه َحَسَنه«3و4 می فرمايد: »لََقْد كاَن لَُكْم فِي َرُسوِل اهللهَّ
ايشان در بخشی از اين مطلب به اين موضوع می پردازند كه »االسام اجتماعی  بجميع 
شئونه«5 )اسام تمامی شئونش اجتماعی  است (. ايشان ابتدا به اين مسئله می پردازند 

كه اين اسام بود كه برای اولين بار دعوت به اجتماع كرد: 
پس درست اس��ت كه بگوييم: اولين ندايی كه از بشر برخاست و برای 
اولين بار بشر را دعوت نمود كه به امر اجتماع اعتنا و اهتمام بورزد، و آن را 
از كنج اهمال و زاويه تبعيت حكومت ها خارج نموده و موضوعی مستقل 
و قابل بحث حساب كند، ندايی بود كه ش��ارع اسام و خاتم انبيا افضل 
الصاه والسام سر داد و مردم را دعوت كرد به اينكه آياتی را كه از ناحيه 
پروردگارش به منظور سعادت زندگی اجتماعی و پاكی آنان نازل شده 
1. من عمل هيچ يك از شما را كه بجا می آوريد بی اجر نمی گذارم، چه مرد و چه زن، چون همه از هميد. »سوره 

آل عمران، آيه 195« 
2. سيد محمدحسين طباطبايی، تفسير الميزان، ترجمه سيد محمدباقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات 

اسامی )وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه م(، 1374، ج 4، ص192-193. 
3. )1( به تحقيق شما مجاز ش��ديد كه در سنت و سيره رسول اهلل)ص( پيروی و اس��وه داشته باشيد، اما به طور 

شايسته. »احزاب، آيه 21« 
4. سيد محمدحسين طباطبايی، تفسير الميزان، همان، ص196. 

5. همان، ص144. 
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پيروی كنند.1
سپس با استناد به آياتی بر اين مطلب تأكيد می نمايند كه خداوند اجتماعی خاص را 

مدنظر دارند: 
در آياتی دعوت می كند به تش��كيل اجتماعی خاص، يعنی خصوص 
اجتماع اسامی بر اساس اتفاق و اتحاد، و به دست آوردن منافع و مزايای 
هََّما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوه، َفَأْصلُِحوا  معنوی و مادی آن، مانند آيه ش��ريفه: »إِن
بَْيَن أََخَويُْكْم«2 و آيه: »َو ال تَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َو تَْذَهَب ِريُحُكْم«،3 و آيه: »َو 
تَعاَونُوا َعلَی الِْبرِّ َو التهَّْقوی «،4 و آيه: »َو لَْتُكْن ِمْنُكْم أُمهَّه يَْدُعوَن إِلَی الَْخْيِر َو 

يَْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َو يَْنَهْوَن َعِن الُْمْنَكِر«.5و6
ايشان در بخش ديگری از اين مطلب می نويسند: 

اس��ام مهم ترين احكام و ش��رايع خود از قبيل حج و جهاد و نماز و 
انفاق را و خاصه تقوای دينی را بر اس��اس اجتماع قرار داد و عاوه بر 
اينكه قوای حكومت اس��امی را حافظ و مراقب تمامی شعائر دينی و 
حدود آن كرده و عاوه بر اينكه فريضه دعوت به خير و امر به معروف 
و نهی از تمامی منكرات را بر عموم واج��ب نموده، برای حفظ وحدت 
اجتماعی هدف مشتركی برای جامعه اعام نموده و معلوم است كه كل 
جامعه هيچ وقت بی نياز از هدف مش��ترك نيست و آن هدف مشترك 
عبارت است از سعادت حقيقی، )نه خيالی( و رسيدن به قرب و منزلت 
نزد خدا، و اين خود يك پليس و مراقب باطنی است كه همه نيت ها و 
اسرار باطنی انس��ان را كنترل می كند تا چه رسد به اعمال ظاهريش، 
پس در حكومت اس��امی اگر مأمورين حكومتی كه گفتيم موظف به 
دعوت به خير و امر به معروف و نه��ی از منكرند اطاعی از باطن افراد 
نداشته باشند، باطن ها بی پليس و بدون مراقب نمانده اند، و به همين 
جهت گفتيم اهتمام به امر اجتماع در حكومت و نظام اس��امی بيش 

1. همان، ص149. 
2. رابطه مؤمنين با يكديگر تنها رابطه برادرانه است، پس بين دو برادر خود اصاح دهيد. »سوره حجرات، آيه 10« 

3. و نزاع مكنيد كه سست می شويد و نيرويتان هدر می رود. »سوره انفال، آيه 46« 
4. يكديگر را در كار نيك و تقوا ياری دهيد. »سوره مائده، آيه 2«

5. بايد از شما مسلمانان جمعيتی باشند كه به سوی خير دعوت نموده امر به معروف و نهی از منكر كنند. »سوره 
آل عمران، آيه 104«

6. سيد محمدحسين طباطبايی، تفسير الميزان، همان، ص150. 
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از هر نظام ديگر اس��ت.1 
حضرت عامه در عبارات گوناگون، اجرای قوانين اسام را از طريق حكومت اسامی 
 دانسته و معتقد است كه اسام »ضمانت اجرا را در درجه اول به عهده حكومت اسامی و 
در درجه دوم به عهده جامعه نهاده، تا تمامی افراد جامعه با تربيت صالحه علمی و عملی 
و با داشتن حق امر به معروف و نهی از منكر در كار حكومت نظارت كنند.«2 يا در همين 
راستا در عبارتی ديگر اين گونه می نويسند كه اس��ام »حكومت و مقام  واليت اسامی 

را نيز مأمور كرد تا سياسات و حدود و امثال آن را با كمال مراقبت و تحفظ اجرا كند.«3

ضرورت وجود حکومت 
حضرت عامه در بحث جداگانه به اين مطلب می پردازند كه بشر نمی تواند خود را از 
داشتن رژيم و يا مقام سرپرستی بی نياز بداند، به شهادت اينكه تاكنون بی نياز ندانسته 
و تا آنجا كه تاريخ بشر نشان می دهد همواره برای خود حكومت و رژيمی درست كرده 

است. و در همين بحث به چرايی حرف شنوی ملت ها از حاكمان مستبد می پردازد. 
جوامع بشری از ترس اينكه مبادا در اثر تضعيف دولت وقت، دولت های 
ديگر بر س��ر آنان بتازند، ناگزير بودند به ظلم و ج��ور دولت خود تن در 
دهند و با آن روش ظالمانه خو كنند و اين خو كردن به ظلم نگذاشت تا 
بشر به اين راه حل فكر كند، كه اصًا حكومت يك فرد خودكامه بر همه 
افراد جامعه چرا؟ و چرا حكومت مردم بر م��ردم را طرح نريزند: بلكه به 
جای فكر كردن در اين باره خود را سرگرم كردند به مدح و ثنای همان 
دولت جائر و ظالم البته اين تا موقعی بود كه ظلم و جور س��لطان از حد 
نگذرد، و كارد به استخوان مردم نرسد و اما اگر كار به اينجا می كشيد به 

تظلم و شكايت می پرداختند.4
طبع حكومت يك فرد بر جامعه همين است، كه او را خودكام و مستبد 
می س��ازد، بدين جهت ناگزير ش��د قوانينی در خصوص تعيين وظايف 
حكومت ها وضع كند، و پادش��اهان دنيا را مجبور كرد ت��ا از آن قوانين 
تبعيت كنند، از آن به بعد سلطنت ها به اصطاح سلطنت مشروطه شد، و 

1. همان، ص154.

2. همان، ص172.

3. همان، ص160.
4. همان، ج 3، ص227. 
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مردم در نگهداری و نظارت بر آن قوانين مراقبت كامل داشتند. 
يكی از مواد اين قوانين اين بود كه س��لطنت را موروثی می دانس��ت، 
كه بعد از آزمايش ها ديد اين هم س��عادت او را تأمي��ن نمی كند، چون 
ديد وقتی پادشاه بر اريكه سلطنت سوار شد هر قدر هم ظلم و تعدی و 
بدرفتاری كند نمی تواند او را از سلطنت خلع نمايد، چون به حكم قانونی 
كه خودش درست كرده سلطنت موروثی اس��ت، لذا در اين قانون هم 
تجديدنظر نموده، سلطنت را به رياس��ت جمهور تبديل كرد، در نتيجه 
ملك دائمی مشروط، مبدل شد به ملك موقت مشروط و چه بسا در اقوام 
و امت های مختلف انواعی از دولت های ناشناخته داشته باشند، كه داعی 
آنها از تش��كيل چنان نظام ها نيز فرار از مظالمی ب��وده كه از رژيم های 
قبلی ديده بودند، و چه بسا انواعی ديگر از رژيم ها كه فعًا فهم ما آن را 

تشخيص نمی دهد ولی در قرون آينده روی كار بيايند. 
ليكن آنچه از تمامی اين تاش ها كه جوامع بش��ری در راه اصاح اين 
مس��ئله يعنی چگونگی سپردن زمام جامعه به دس��ت كسی كه امر آن 
را تدبير كند، و خواس��ت های مختلف و متضاد اف��راد و گروه ها و قوای 
ناسازگار را متحد سازد، به دست آمده اين است كه بشر نمی تواند خود را 
از داشتن رژيم و يا مقام سرپرستی بی نياز بداند، به شهادت اينكه تاكنون 
بی نياز ندانسته و تا آنجا كه تاريخ بشر نشان می دهد همواره برای خود 
حكومت و رژيمی درست كرده است، هر چند كه بر حسب اختاف امم 
و مرور ايام، نام ها و شرايط مختلفی داشته است چون پديد آمدن هرج و 
مرج و اختال امر زندگی اجتماعی به هر تقدير از لوازم نداشتن رژيم و 

عدم تمركز اراده ها و هدف های مختلف در يك اراده و يك مقام است.1
قرآن مردم را دع��وت به اين نكرده كه در مقام تأس��يس س��لطنت و 
تشييد بنيان قيصريت و كسرويت برآيند، بلكه مسئله ملك را شأنی از 
شئون مجتمع انس��انی می داند، و اين وظيفه را به دوش اجتماع نهاده 
است، همان طور كه مس��ئله تعليم و يا تهيه نيرو برای ترساندن كفار را 
وظيفه عموم دانسته. بلكه اصل را تشكيل اجتماع و اتحاد و اتفاق بر دين 
دانسته، از تفرقه و دشمنی نهی نموده و فرموده است: »َو أَنهَّ هذا ِصراِطي 

1. همان، ص228. 
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َق بُِكْم َعْن َسِبيلِِه.«1و2 ُبَل َفَتَفرهَّ ُمْسَتِقيماً، َفاتهَِّبُعوُه َو ال تَتهَِّبُعوا السُّ
عالمه محمدتقی جعفری؛ عامه جعفری در مقايس��ه بين حاكميت هايی كه منش��أ 
مشروعيت آنها خداوند است و حاكميت هايی كه منشأ مشروعيتشان به رأی و نظر مردم 
برمی گردد و تحت عنوان حكومت دموكراسی مطرح  شده اند، معتقد است خداوند به طور 
مطلق حكومت های مردم بر مردم را نفی نمی كند، بلكه می فرمايد، انسان ها می توانند 
درباره خود و مديريت زندگی خود نظر دهند و آن را به عهده بگيرند. به  شرط آنكه علم 
و معرفت كافی به خود و نيازهای طبيعی خود داشته باش��ند و تمام ابعاد و گرايش ها و 
كماالت خود را بشناسند. البته ايشان پيدايش چنين انسان هايی را به  غير از معصومين 

محال می دانند. 
عامه عاوه ب��ر اعتقاد به چنين حقی برای انس��ان در حاكمي��ت و رای و نظر خود و 
سرنوشت خود لزوم مشورت گرفتن حاكم از مردم، معتقد است در تطبيق احكام الهی با 

موضوعات خود نيز رأی مردم معتبر است. 
بنابراين اينكه »مبنای حكومت و حاكميت در اسام، نظام الهی است« بدين معنا است 
كه »فطرت بشر، غرايز بشر و موجوديت بشر با همه ابعاد و سرمايه هايش مورد تفسير و 

توجيه صحيح قرار می گيرد.« 
عامه جعفری ح��ق فرمان روايی و اطاعت از فرمان روا را برای ف��رد يا افرادی می داند 
كه هدفشان شناس��اندن هر چه بهتر و بيشتر اس��ام به مردم و اجرای احكام و معارف 
آن به ميزان قدرتش باش��د. اين شأن و مقام، توانايی و اس��تعداد تفسير قرآن و معارف 
اسامی و تطبيق آنها را در جامعه اسامی دارد. چنين شأنی بعد از پيامبر)ص( در امامان 
دوازده گانه شيعی جمع شده است و بعد از آنان از آن فردی وارسته از آلودگی های دنيا 

خودخواهی ها و كامجويی ها و با تقوا يعنی مجتهد جامع الشرايط می باشد.3
شهيد محمدباقر صدر؛ ايشان در كتابی تحت عنوان ااُلَسُس االساميه بحث مفصلی 
در باب حكومت اسامی دارند كه بررسی كامل آن از اين مجال خارج است. كوتاه سخن 
آنكه ايشان يكی از اَش��كال حكومت را حكومت ش��ورايی می داند؛ حكومت شورايی يا 

حكومت امت: 

1. )1( اين است راه مستقيم من، پس همين را پيروی كنيد، و راه های ديگر را پيروی مكنيد، كه شما را از راه خدا 
متفرق می سازد. »سوره انعام، آيه 153«

2. سيد محمدحسين طباطبايی، تفسير الميزان، همان، ص232. 
3. مرتضی يوسفی راد، انديشه سياسی عامه محمدتقی جعفری، قم، بوستان كتاب، 1392، ص153-155. 
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بر مبنای آيه ش��ريفه )و امرهم شوری بينهم(1 ش��ارع مقدس طريقه 
ش��ورايی را تأييد كرده و آن را در آنجايی كه منعی از خدا و رسول)ص( 
نرسيده باشد معتبر می داند. واضح اس��ت كه مسئله شكل حكومت در 
زمان غيبت معصوم)ع( در هيچ نص خاصی در نزد ش��يعه و اهل سنت 
عاج نشده است. شوری در عصر غيبت شكل جايز حكومت است. بنابر 
اين صحيح اس��ت كه امت اقتدار خود را بر اين اساس در تطبيق احكام 
ش��رعی و وضع اجرای تعاليم بر مبنای احكام ثابت شرعی اعمال كند 
و برای حكومت محدوده ای را اختيار كند كه بيش��ترين سازگاری را با 
مصلحت اسام و مسلمين داشته باشد. هر ش��كلی از شورا كه معارض 
احكام شرعی باشد مانند اينكه زمام جامعه اسامی به فاسق سپرده شود، 

مشروع نيست.2 
می توان يكی از مصاديق حكومت شورايی را كه شهيد صدر آن را شكل جايز حكومت 
در زمان غيبت می داند حكومت جمهوری دانست كه بر اساس قوانين اسام بنيان گرفته 

است. 
محمد جواد مغنيه؛ ش��يخ محمدجواد مغنيه از علمای برجسته لبنان اوايل پيروزی 
انقاب كتابی را تحت عنوان الخمينی و دوله االساميه می نويسند كه در اين كتاب وی 
با تأييد نظريات حضرت امام، به بررسی حكومت و دولت اسامی می پردازد. البته بايد 
توجه شود كه ايشان به تصريح خودشان در چند نكته با حضرت امام اختاف نظر داشتند 
ولی با وجود اين در كليات، با نظريات ايشان موافق بوده اند. از جمله موارد اختافی آن 
كه، به اعتقاد مرحوم مغنيه الزم نيست رئيس دولت اسامی فقيه و مجتهد باشد همين 
كه ملتزم به شريعت باشد كافی اس��ت؛ مقلد و ملتزم نيز می تواند رئيس دولت اسامی 
باش��د و هر دولتی كه به وظايف اس��امی عمل كند، اسامی اس��ت ولو رجال آن فقيه 
نباشند.3 گفتنی آنكه مراد ايشان از رئيس دولت همان رئيس و ولی حكومت است كه امام 
نوعاً با عنوان جايگاه واليت فقيه مطرح می نمايند. مرحوم مغنيه در اين كتاب با صراحت 

1. سوره شوری، آيه 38. 
2. كتاب االسس االساميه، ص351-348 به نقل از كتاب محسن كديور، نظريه های دولت در فقه شيعه )انديشه 

سياسی در اسام 1(، تهران، نی، 1387، ص164. 
3. البته حضرت امام نيز در ابتدای دهه سی و در كتاب كشف اسرار فی الجمله به چنين مواردی اشاره داشته اند 
ولی در آثار بعدی منظومه فكری ايشان در زمينه حكومت اسامی، در همه ابعاد به طور كامل و به شكل فعلی مطرح 
شده است. از اين حيث، با توجه به عدم ورود مرحوم مغنيه در عرصه مبارزات سياسی كان و عدم تجربه در كسوت 

رهبری سياسی، شايد نظرياتی از اين دست نيز قابل تطور و تكامل و يا تفصيل و تغيير بوده است. 
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بيان می كنند كه مردم ساالری از دل دين خارج می شود و مادامی كه خاف دين عملی 
صورت نپذيرد دين اين آزادی را تأييد می كند. 

رئيس دولت اسامی توسط مردم انتخاب می شود. مادامی كه مصلحت 
عمومی در چنين انتخابی باشد و عصيان اوامر و نواهی الهی نشده باشد، 
اسام اين آزادی مردم را تأييد كرده است. ما طريقی جز رجوع به آرای 
عمومی نمی شناسيم. رئيس دولت، هيئت وزيران و استانداران و ديگر 

كارگزاران را از ميان متخصصان امين برمی گزينند.1
س�يد ابواالعلی م�ودودی؛ ابواالعلی م��ودودی2 يكی از چهره های ب��ارز در جنبش 
احياء طلبی اسامی طی دهه های اخير می باشد. ش��ايد هيچ بحثی را در مورد انديشه 
حكومت اسامی در ميان اهل تسنن بدون توجه به مودودی و انديشه ها و فعاليت های او 
نتوان كامل دانست. زيرا انديشه های اصاح طلبانه و اقدام او به تشكيل جماعت اسامی 
تا حد زيادی متفكران مس��لمان و جنبش های هم عصر او را در جهان اسام تحت تأثير 

قرار داده است. 
سيد ابواالعلی مودودی با استفاده از آيات و روايات در رابطه با حكومت اسامی چنين 

نتيجه می گيرد كه: 
حاكميت تنها از آن خداست و تنها اوس��ت كه قانون گذار است. هيچ 
انسانی حتی اگر پيامبر باشد حق ندارد از جانب خود برای انجام دادن يا 
ندادن امور به ديگران امر و نهی كند. خود پيامبر هم تابع فرامين خداوند 
است و می فرمايد من جز آنچه بر من وحی می شود از چيز ديگری پيروی 

نمی كنم.3
حكومت اسامی در نگاه مودودی نه دموكراسی است آن گونه كه در غرب رواج دارد و نه 
تئوكراسی است آن گونه كه در غرب رواج داشته است. عنوانی كه مودودی برای توصيف 
حكومت اسامی برمی گزيند »تئو  دموكراسی است« يا به تعبيری حكومت دموكراتيك 
الهی. در چنين حكومتی حاكميت مطلق از آن خداس��ت ولی مردم برخوردار از نوعی 
حاكميت محدود عمومی تحت كنترل و نظارت خداوند هس��تند. قوه اجراييه توس��ط 

1. كتاب الخمينی و الدوله االساميه، ص68-66 به نقل از كتاب محسن كديور، همان، ص170.
2. سيد ابواالعلي مودودي )1979-1903م/ 1358-1282ش( از مصلحان و متفكران ديني در حوزه جغرافيايي 

شبه قاره هند در قرن بيستم می باشد.
3. سيد عباس عراقچی، »انديشه های سياسی سيد ابواالعلی مودودی و جنبش احياءطلبی اسامی«، مطالعات 

خاورميانه، ش19، ص73. 



مقاالت
130

دوره سوم سال سيزدهم شماره 48  تابستان 95

اراده عمومی مسلمانان شكل می گيرد و مسلمانان رئيس دولت را انتخاب می كنند. در 
اين مفهوم حكومت اسامی يك دموكراسی است. اما در جايی كه دستور صريح خداوند 
يا پيامبر او وجود داشته باش��د هيچ كس حق ندارد قضاوت ش��خصی كند يا دست در 
قوانين الهی ببرد لذا در اين مفهوم حكومت اسامی يك تئوكراسی است.1 از مهم ترين 
كتاب های مودودی كه بحث حكومت اسامی و تفاوت آن با ساير انواع حكومت را مطرح 
كرده كتاب »روش زندگی در اسام« كه تفاوت دموكراسی اسامی و دموكراسی غربی 
را تبيين نموده و همچنين كتابی اس��ت كه در ترجمه عربی به تدوين دستور اسامی 
نام گرفته اين كت��اب مجموعه ای از محاضرات مودودی در روزهای جمعه می باش��د و 
در مجله ترجمان قرآن در س��ال )1952م- 1331ش( منتشره شده است و سير كامل 
انديشه سياسی مودودی و تبيين حكومت اسامی از ديدگاه وی را شامل می شود. وی 
در اين كتاب اوالً ح��ق حاكميت را مختص به خداوند می كند س��پس به تبيين خافه 
جمهوری و حدود آن می پردازد. وی در اين محاضرات سير تشكيل حكومت اسامی و 
اركان حكومت اعم از رئيس دولت قوه قضاييه و مجلس شورا و حدود اختيارات هر يك 

را بررسی می كند. 

نتيجه گيری 
آن گونه كه در آثار امام خمينی)ره( انعكاس يافته، حق حاكميت كه به طور مطلق از 
آن خداوند است، به انسان های شايسته ای به  طور نيابت، امانت و وكالت می رسد تا مجری 
فرامين و قوانين الهی در بستر اجتماع باشند.2 اين است كه وقتی به كتاب واليت  فقيه 
يا كتاب البيع مراجعه می كنيم، واضح است كه از منظر امام)ره(، حق حاكميت مردم از 
سوی حق تعالی به رسميت شناخته شده و خداوند رحمان حق تعيين سرنوشت سياسی 
مردمان را به انسان های شايسته از خود آنان واگذار نموده است. با توجه به اين مطالب، 
گرچه ش��ايد تا پيش از حضور امام راحل در پاريس، و قبل از س��ال 57، به »جمهوری 
اسامی« به عنوان مترقی ترين حكومت دينی مدنظر ايشان، تصريح نشده باشد، اما با 
توجه به مبانی فقهی ايشان كه در كتاب البيع بيان شده و خصوصاً مطالبی كه در كتاب 
كشف اسرار بيان شده است، شكل جمهوری برای بنای حكومت اسامی نه تنها اشكالی 

ندارد بلكه بهترين شكل برای اين حكومت است. 

1. همان. 
2. صحيفه امام، ج8، ص281-282. 
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گذشته از پيشينه تاريخی و علمی موضوع »حكومت جمهوری اسامی« در آثار امام، 
اصل الگوی حكومتی مذكور چيزی نيست كه ناشی از انديشه ای ابتكاری و اختصاصی 
باشد كه مبدع آن امام راحل يا ساير مبارزين انقاب اسامی  باشند، بلكه انديشه پيرامون 
ايجاد تعامل ميان مبانی دينی و مراجعه به آرای عمومی در اداره جامعه، چيزی اس��ت 
كه هم در محافل علمی تشيع- سال ها قبل از آغاز انقاب اس��امی- سابقه دارد و هم 
در محافل علمی اهل س��نت. خاصه آن كه در برخی كشورها، اين مدل حكومتی حتی 
پيش از آغاز نهضت، به عنوان حكومت رسمی، اجرايی شده است. گرچه نمونه مترقی و 
متكامل حكومت جمهوری اسامی به دنبال انقاب اسامی و در ايران محقق گشت اما 

گفتمان حكومت مردم ساالری دينی، سال ها پيش تر وجود داشته است. 
در بستر انقاب اسامی نيز، گذشته از بيانات مترقی حضرت امام، پس از طرح موضوع 
واليت فقيه در سال 1348، موضوع تعيين نوعی حكومت در محافل حوزوی مبارزاتی 
به طور جدی مورد مباحثه و مداقه علمی قرار گرفت و يكی از خروجی های اين سلسله 
مباحثات، تدوين قانون اساسی جمهوری اسامی ايران در سال 55 شمسی بوده است. با 
وجود اين، ادعاهای افرادی مانند ابراهيم يزدی كه در پی مصادره نهضت اسامی ايران به 
نام شخص، جريان و حزب خود هستند، محملی برای صحت ندارد و از اساس باطل است. 
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ریشه های انحطاط و توسعه جوامع اسالمی از دیدگاه 
سيد جمال الدین اسدآبادی 

حسين جعفری موحد1

چکيده
نوشتار حاضر با عنايت به جايگاه مهم سيد جمال الدين اسدآبادی و تأثيرگذاری اي كه 
بر متفكران بعد از خود گذاشته است، به بررسی ديدگاه های نظری او در خصوص داليل 
انحطاط جوامع اس��امی و راهكارهای ارايه شده برای توس��عه اين جوامع با استفاده از 
الگوي جستاري »نظريه بحران«2 توماس اسپريگنز خواهد پرداخت. اين مقاله بر اساس 

يك سير منطقی و مرتبط به دنبال پاسخگويی به سؤاالت ذيل خواهد بود: 
1. وضعيت جهان اس��ام در دوره س��يد جمال چگونه بود و بح��ران و معضل اصلي 

گريبان گير جوامع اسامي در آن دوره چه بود؟
2. عوامل انحطاط جوامع اسامی از نظر سيد جمال كدام اند؟

3. جامعه مطلوب و آرمانی سيد جمال چه جامعه ای است؟

1. دانشجوی دكتری علوم سياسی گرايش مسائل ايران، دانشگاه آزاد اسامي واحد قم 
2. رك: توماس اسپريگنز، فهم نظريه های سياسی، ترجمه فرهنگ رجايی، تهران، آگاه، 1365. 
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4. سيد جمال چه راهكارها و درمان هايی را برای برون رفت جوامع اسامی از وضعيت 
عقب ماندگی و انحطاط و رسيدن به توسعه همه جانبه ارايه می دهد؟ 

کليدواژه ها: اس��ام اصيل، جوامع اسامي، سيد جمال الدين اس��دآبادي، انحطاط، 
استبداد، استعمار، اتحاد اسامي 

مقدمه
در اوايل قرن 19 ميادی )13ه ق( تمدن غرب از جنبه های گوناگون فكری، فرهنگی، 
سياسی، اجتماعی و اقتصادی هجوم همه جانبه خود عليه جهان اسام را آغاز كرد. در 
واقع در اين دوره جوامع مسلمان با دو چهره متفاوت تمدن غرب آشنا شدند؛ يك چهره 
آن چهره علمی، تكنولوژيك، عقل گرايی و ماترياليسم بود و چهره ديگر، رويه استعماری 
آن متأثر از انديش��ه های استكباری و توس��عه طلبانه بود. در اين دوره، جوامع مسلمان 
به داليل مختلف در اوج انحطاط و عقب ماندگی بوده و ب��ا ضعف و رخوت تمام عيار در 
بستر بافت سنتی خود در حال اضمحال و فروپاش��ی و انحال و ادغام در نظام جهانی 

سرمايه داری بودند. 
در اين شرايط و در برخورد با مسئله انحطاط داخلی و هجوم همه جانبه تمدن غرب و 
به طور كلی در پاسخ به سؤال علل عقب ماندگی جهان اسام و راهكارهای برون رفت از 
اين وضعيت، دو جريان فكری در جهان اسام و از جمله ايران شكل گرفت. يكی جريان 
روش��نفكران غرب گرا كه با وجود طيف های متعدد داخلی بين آنها، نسخه بهره گيری 
از مبانی معرفت شناس��ی و انسان شناس��ی تمدن غرب را برای برون رف��ت از وضعيت 
عقب ماندگی و رسيدن به رشد و توسعه تجويز می كرد. ميرزا آقاخان كرمانی، آخوندزاده، 
ميرزا ملكم خان، مستشارالدوله، سپهساالر و تقی زاده در ايران، سر سيد احمدخان در 
هند و طهطاوی، شبلی شميل و طه حسين در جهان عرب از جمله چهره های شاخص 
اين جريان فكری بودند. بر اساس اين ديدگاه، چون ترقی مقوله ای است كه در غرب روی 
داده، بنابراين برای رسيدن به آن می بايد مبانی معرفت شناسی غرب را پذيرفت و به نفی 

سنت های دينی پرداخت. 
جريان ديگر كه در مقابل جريان غرب گرا ش��كل گرفت، نه تنها تمسك به آموزه های 
تمدن غرب و بهره گيری از مبانی معرفت شناس��ی غربی را برای رس��يدن به توس��عه 
مناس��ب نمی ديد، بلكه پيشرفت و توس��عه را در سايه تمس��ك به آموزه های اسامی 
ميسر می دانس��ت. اين جريان كه می توان آن را با عناوينی چون »جريان تعالی خواهی 
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اس��امی« يا الگوی »اصاح طلبی دينی« ناميد، 
پيشرفت های فناوری و تكنولوژيك، قانون گرايی 
و رهايی از اس��تبداد را امری ضروری می دانست، 
اما نه بر پايه نگاه معرفت شناسانه غربی. معتقدان 
به اين دي��دگاه فكری، ب��ر آن بودند كه نس��خه 
برون رف��ت از وضعيت عقب ماندگ��ی بايد مبنای 
داخلی و بومی داش��ته باش��د و مبتنی بر هويت 
اس��امی تدوين گردد. اصولی مانند بازگشت به 
اسام اصيل، پيوند دين و سياست، اتحاد اسامی 
و يكپارچگی جهان اس��ام، ارتب��اط ميان دنيا و 
آخرت، علم و دين، علم و ايم��ان و دين و تمدن، 
مبارزه با خودباختگی در براب��ر غرب و... از مبانی 

مورد تأكيد اين جريان است. انديشمندانی چون س��يد جمال الدين اسدآبادی، عبده، 
كواكبی، اقبال الهوری، ش��ريعتی، طالقانی، مطهری و ام��ام خمينی)ره( از چهره های 

شاخص اين جريان فكری هستند.
ديدگاه ها و انديشه های س��يد جمال الدين اس��دآبادی در مورد علل انحطاط جوامع 
مس��لمان و راه های توس��عه اين جوامع، اگر چه به صورت منظم و در قالب نظريه های 
توسعه ارايه نشده است، ولی با كنكاش در انديش��ه های او می توان آرا و نظرات او را در 
چهارچوب مطالعات مربوط به فرآيند اجتماعی و بح��ث تغييرات اجتماعی به گونه ای 

استنتاج نمود كه مبنايی برای توسعه جوامع مسلمان و از جمله ايران قرار گيرد. 

بحران و مشاهده بی نظمی 
برای فهم افكار يك انديشمند، اولين سؤال اين است كه: مشكل او كدام است؟ به نظر 
او چه چيزی خطرناك، فاسد و مخرب است؟ چه چيزی او را برانگيخته تا تعمق و تفكر 
ذهنی خود را به صورت يك نظريه سياسی منس��جم و اساسی به رشته تحرير درآورد؟ 

هدفش كدام است؟ و چه نارسايی و بی نظمی مشخصی را می خواهد درمان كند؟1 
درباره وضعيت جهان اس��ام در دوره س��يد جمال بايد گفت كه دنيای اسام در اين 
دوره با دو معضل و بحران اصلی شامل انحطاط داخلی و هجوم همه جانبه استعمار غربی 

1. همان، ص62. 

درباره وضعيت جهان اسالم 
در دوره سيد جمال باید گفت 
که دنيای اسالم در این دوره با 
دو معضل و بحران اصلی شامل 
انحطاط داخلی و هجوم همه جانبه 
استعمار غربی مواجه بود. جوامع 
مسلمان از یک طرف در وضعيت 
انحطاط و رکود سياسی، اقتصادی 
و فرهنگی بودند و از طرف دیگر 
استعماری غرب،  دولت های 
جوامع اسالمی را مورد هجوم 

مستقيم خود قرار داده بودند
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مواجه بود. جوامع مسلمان از يك طرف 
در وضعي��ت انحطاط و ركود سياس��ی، 
اقتص��ادی و فرهنگی بودن��د و از طرف 
ديگر دولت های استعماری غرب، جوامع 
اسامی را مورد هجوم مستقيم خود قرار 
داده بودند. از آنجا كه اين جوامع در بستر 
بافت س��نتی خود در ح��ال اضمحال و 
فروپاش��ی بودند، به هي��چ وجه آمادگی 
روياروي��ی ب��ا فرهنگ و تم��دن غرب را 
نداشتند؛ بنابراين عاوه بر از دست دادن 
منابع بوم��ی و خودی در ابعاد انس��انی، 
ارزش��ی و فرهنگی و اقتصادی، به منابع 
نوين و ساختارهای جديدی جز وابستگی همه جانبه به اقتصاد و سياست غربيان دست 
نيافته و با ضعف و رخوت تمام در حال هضم و هدم در سيس��تم جهانی س��رمايه داری 

پيشرفته تمدن غرب بودند. 
با توجه به حاكميت اين ش��رايط اس��فبار می توان گفت كه دغدغه اصلی سيد جمال 
چگونگی مقابله با اين وضعيت و ارايه راهكارهايی برای درمان دردها و نابس��امانی های 

موجود در اين جوامع بوده است. 
سيد جمال وضعيت جوامع مسلمان دوره خويش را چنين توصيف می كند: 

نفوذ اجانب چنان در عروقشان س��رايت كرده كه از شنيدن نام روس 
و انگليس ب��ر خود می لرزن��د و از هول كلمه فرانس��ه و آلمان مدهوش 
می شوند. اين همان ملت است كه از پادشاهان بزرگ جزيه می گرفتند 
و امرای عالم با كمال عجز و انكسار به دست خود باج بديشان می دادند؛ 
امروز كارشان به جايی رسيده كه در بقا و حياتشان، اهل عالم مأيوس اند 
و در خانه خود زيردست و توسری خور اجانب اند... كجا رفت آن حشمت 
و اجال؟ اين تنزل بی مقدار را علت چيست؟ اين مسكنت و بيچارگی را 
سبب كدام است؟ آيا می توان از رحمت خدا مأيوس شد؟ نستجير باهلل! 
پس چه بايد كرد؟ سبب را از كجا پيدا كنيم؟ علت را از كجا تفحص كرده 
و از كه جويا شويم؟ جز اين كه بگوييم: ان اهلل ال يغير ما بقوم حتی يغيروا 

از آنجا که جهان اسالم در بستر بافت 
سنتی خود در حال اضمحالل و فروپاشی 
بودند، به هيچ وجه آمادگی رویارویی 
با فرهنگ و تمدن غرب را نداشتند؛ 
بنابراین عالوه بر از دست دادن منابع 
بومی و خودی در ابعاد انسانی، ارزشی 
و فرهنگی و اقتصادی، به منابع نوین 
و ساختارهای جدیدی جز وابستگی 
همه جانبه به اقتصاد و سياست غربيان 
دست نيافته و با ضعف و رخوت تمام 
در حال هضم و هدم در سيستم جهانی 

سرمایه داری پيشرفته تمدن غرب بودند
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ما بأنفسهم.1 
او پس از اشاره به ضعف و بيچارگی مس��لمانان، از عدم اقدام عملی آنان برای اصاح 

جامعه خود انتقاد كرده می گويد: 
هر يك از مس��لمانان، ش��رقاً و غرباً و جنوباً و ش��ماالً گوش فرا داشته 
منتظر و چشم به راه است كه از كدام قطعه از قطعات ارض و از كدام بقعه 
از بقاع زمين، حكيمی و مجددی ظهور خواهد نمود تا آنكه اصاح عقول 
و نفوس مسلمانان را نمايد و فسادهای كاری شده را رفع سازد و دوباره 
ايشان را بدان تربيت حسنه الهيه تربيت كند، شايد به سبب آن تربيت 

حسنه باز به حالت مسرت بخش خود رجوع كنند.2 

تشخيص علل بحران 
سؤال مهمی كه در اين مرحله برای انديشمند مطرح می شود، اين است كه اگر اوضاع 
نامرتب است، داليل آن چيست؟ نظريه پرداز در اين مرحله بايد نقش تحليل گر را بازی 
كند. او به ناچار بايد مرحله كامًا دقيق روابط عل��ت و معلولی را در اين دنيای پيچيده 
پشت سر بگذارد؛ چرا كه تا وقتی علل مشكل مورد سؤال روشن نشود، درك واقعی آن 
عملی نيست و از طرفی نظريه پرداز بدون روشن شدن علل واقعی نمی تواند پيشنهادات 

مناسبی برای درمان مشكل ارايه كند.3 
با بررسی انديشه های سيد جمال الدين اسدآبادی، در البه الی نوشته ها و سخنرانی های 
وی می توان داليل انحطاط جوامع اس��امی را در قالب دو دس��ته اصلی شامل عوامل 
درونی )انحطاطی كه از درون جامعه سرچش��مه می گيرد( و عوامل بيرونی )انحطاطی 
كه از بيرون جامعه برمی خيزد( دس��ته بندی نمود. از جمله عوام��ل درونی انحطاط و 
عقب ماندگی جوامع اسامی از ديدگاه س��يد جمال می توان به مواردی از قبيل فاصله 
گرفتن از اس��ام اصيل، ترك فضايل اخاقی و رس��وخ اوصاف رذيله، اس��تبداد حكام، 
ازخودبيگانگی و خودباختگی در برابر غرب، جهالت و بی خبری توده مس��لمانان، عقب 
ماندن آنها از كاروان علم و تمدن و... اشاره كرد. و در مورد عوامل بيرونی هم وی سلطه 
استعمار غربی بر جوامع اسامی را از بزرگ ترين داليل ضعف و انحطاط مسلمين قلمداد 

1. سيد جمال الدين اسدآبادی، مقاالت جماليه، به كوشش س��يد ابوالحسن اصفهانی، تهران، اسامی، 1358، 
ص170. 

2. همان، ص99.
3. توماس اسپريگنز، همان، ص93-94. 
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كرده است. 
از نظر سيد جمال الدين اس��دآبادي فاصله گرفتن از اسام واقعی و رواج برخوردهای 
قشری گرايانه نس��بت به دين از علل اصلي ضعف و انحطاط مسلمين می باشد. سيد با 

مقايسه گذشته و حال مسلمين از نظر عقيده و عمل به اين نتيجه می رسد:
مس��لمانان در صدر اس��ام به واس��طه اعتق��اد به اس��ام اصيل كه 
دستوراتش همه رموز زندگی فردی و اجتماعی را شامل بود با هم وحدت 
كام داشتند و باد اسامی و مسلمانان در راه نيرومندی و عظمت گام 
برمی داشتند. اما راه يافتن خلل در اركان هستی امت اسامی و نزول آن 
از مقام شامخش، فقط ناشی از ترك اصول محكم و كنار گذاردن قواعد 
پابرجای آن عامل حقيقی خواه��د بود كه با ترك آن اصول، بدعت های 
ناروا ميان آنان به وجود آمد... اين بدعت ها و سنت های تازه ابداعی، ميان 

امت و حقيقت مانع و حايل شد.1 
در مورد صدر اسام، سيد جمال بر اين باور است كه با توجه به اركان شش گانه سعادت 
انسان و تكامل جامعه در دين اسام2 مسلمانان در مدتی كوتاه به اوج تكامل و عظمت 
رسيدند. اما از قرن چهارم ه ق به بعد با ظهور و رش��د ماديگری كه تحت عنوان باطنيه 
تبليغ می شد، اعتقادات مسلمانان رو به فساد و انحراف نهاد و به تبع رو به ضعف و انحطاط 
رفتند.3 اين مطلب به طور صريح بيان می كند كه از نظر س��يد جمال، يكی از علت های 
انحطاط مسلمانان و عقب ماندگی و وابس��تگی آنان، »فراموشی« اصول و خصلت های 

شش گانه و حكمت اسام راستين و نفوذ عقايد خرافی به جای آن بوده است.
س��يد جمال همچنين در لزوم ارايه تفسيری جديد و متناس��ب با مقتضيات زمان از 

احكام و قوانين اسامی در جهت حل و رفع نيازهای جامعه می گفت: 
اس��ام بايد بر موجب حاجات و لوازم هر قرنی تبديل يابد تا تطابق با 

1. سيد جمال الدين اسدآبادی، عروه الوثقی، به كوشش سيد هادی خسروش��اهی، تهران، كلبه شرق، 1379، 
ص4-5. 

2. از ديدگاه سيد جمال، همه اديان سه عقيده را در راستای سير به سمت تكامل به پيروانشان القا می كنند: 1. 
انسان اشرف مخلوقات اس��ت و از حيوانات ممتاز؛ 2. امت و هم دينان او بهترين و برترين امت اند و امت های ديگر 
همگی باطل و گمراه هستند؛ 3. انسان برای كسب درجات و كماالت انسانی غير از نبوت به اين دنيا آمده است تا 
به وسيله آنها به جهان ديگر منتقل گردد. از اين اعتقادات سه گانه، سه خصلت ناشی می شوند كه عبارت اند از: حيا، 
امانت و صداقت. سيد جمال مجموع آن سه اعتقاد و اين سه خصلت را »قصر مسدس الشكل سعادت انسانيت« يا 
»اصول شش گانه سعادت« می نامد. براي مطالعه بيشتر رك: علی اصغر حلبی، زندگانی و سفرهای سيد جمال الدين 

اسدآبادی، تهران، زوار، 1383، ص136. 
3. علی اصغر حلبی، همان، ص158-163. 
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آن احتياجات كند، و اال آن را ترس زوال 
است كه: ان اهلل يبعث فی رأس كل قرن 

رجًا ليصلح امر هذه االمه«1
به باور سيد جمال، فساد و انحطاط اخاقی و اجتماعی 
كه خود از پيامدهای فاصله گرفتن از اسام اصيل است 

از ديگر داليل زوال و انحطاط جوامع اسامی است. 
به نظر س��يد جمال، ب��ر خاف صدر اس��ام، در دوره 

حاضر: 
گرچه اغلب مس��لمين از لحاظ عقايد 
دينی پابرجا هستند، ولی آنان در رفتار 
و كردار خويش به راه روش��ن ش��ريعت 
نمی روند. همين امر س��بب شده كه در 
نيروی اجتماعی آنان ضع��ف و ناتوانی 
پديد آيد. به عبارت ديگر، ميزان ضعف 

آنان بس��تگی به مقدار انحراف آنها از جاده اعتدال در فضايل اخاقی و 
اعمال دينی آنان دارد؛ زيرا خداوند می فرمايد آنچه كه از مصائب به شما 

روی می آورد، نتيجه اعمال و رفتار شماست.2 
سيد جمال الدين بر اين باور بود كه در اين حالت: 

... افراد آن جامعه هدفشان با هم مختلف و رفتارشان با يكديگر متفاوت 
اس��ت؛ مانند بدنی كه فلج باش��د و نتواند حركت اعضا و جوارح خود را 
كنترل كند يا اينكه يكی از اعضای خويش را برای انجام كار به خصوصی 
وادارد؛ كارهای آنان مغش��وش، ارتباط افراد از همديگر قطع می باشد؛ 

افراد آن جامعه، مانند سگ  هار پاچه يكديگر را گاز می گيرند...3 
جهالت و بی خبری توده مس��لمانان و عقب ماندن آنها از كاروان علم و تمدن، از ديگر 
علل داخلی انحطاط جامعه اسامی است كه س��يد جمال به عنوان متفكر و فيلسوفی 
زمان ش��ناس آن را مطرح می كن��د. وی در ريش��ه يابی اي��ن وضعيت، آن ه��م بعد از 
پيشرفت های چشمگير و عظيم فرهنگی و تمدنی مسلمانان در قرون اوليه و ميانه تاريخ 

1. ميرزا لطف اهلل اسدآبادی، شرح حال و آثار سيد جمال الدين اسدآبادی، قم، دارالفكر، بی تا، ج3، ص110. 
2. سيد جمال الدين اسدآبادی، عروه الوثقی، همان، ص174. 

3. همان، ص171.

در مورد صدر اسالم، سيد 
جمال بر این باور است که 
با توجه به ارکان شش گانه 
سعادت انسان و تکامل 
اسالم  دین  در  جامعه 
مسلمانان در مدتی کوتاه 
به اوج تکامل و عظمت 
رسيدند. اما از قرن چهارم 
ه ق به بعد با ظهور و رشد 
مادیگری که تحت عنوان 
باطنيه تبليغ می شد، اعتقادات 
مسلمانان رو به فساد و 
انحراف نهاد و به تبع رو به 

ضعف و انحطاط رفتند
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اسام، می پرسد: 
فرهنگ و علوم اسامی كه جهان را با نور درخشان خود روشن نمود، 
چرا رو به زوال نهاد و به خاموش��ی گراييد؟ و چرا اين مشعل فروزان بار 
ديگر روشن نگرديد؟ و چرا جهان عربی هم اكنون در پوششی از ظلمت 
و تاريكی فرو رفته است؟ آيا مسئوليت آن به عهده دين و مذهب است؟1 
سيد جمال در مقام پاسخ به س��ؤاالت فوق و جوابيه به ارنست رنان كه اسام را عامل 
عقب ماندگی علمی مس��لمانان خوانده و از زاويه نژادی، تمدن پيشرفته گذشته آنان را 
از ناحيه ايرانيان دانسته بود، ضمن رد نظر رنان، عقب نشينی علمی مسلمانان را از زمان 
ش��روع انحطاط قدرت سياسی آنان در مش��رق و مغرب- كه بزرگ ترين مراكز علمی و 

فلسفی در عراق و اندلس قرار داشت- دانست.2 
سيد جمال عامل اصلی عقب ماندگی علمی و تمدنی مسلمانان را نقص روح فلسفی در 

ميان آنان می دانست. از نظر وی: 
... هر امتی كه روی به تنزل نهاده اس��ت، اول نقصی كه در آنها حاصل 
شده است، در روح فلسفی حاصل شده است. پس از آن، نقص در ساير 

علوم و آداب و معاشرت آنها سرايت كرده است.3 
به نظر سيد جمال، جهل، خرافه، تنگ نظری و جزم انديشی، دستاورد تعطيلی عقل و 
خردورزی است. بی اعتنايی شديد علمای سنتی به انحطاط خود و تكامل غرب، نمودی 
آشكار از نقص روح فلسفی است. همين نقص روح فلسفی است كه سنت پرستی، تقليد 
و تجددستيزی را برای جهان اسام به ارمغان آورده است. نقص روح فلسفی سبب شده 
است كه علمای جهان اسام به جای انتقاد در انديشه های پيشينيان و نقد سنت و تجدد 

هر دو، به موضع تقليد كشانده شوند.4 
از ديدگاه سيد جمال، علمای جهان اسام با وجود اين همه پيشرفت های علمی، فنی و 
صنعتي غرب، نيروها، استعدادها و وقت گرانبهای خود را در مسائل جزئی و فرعی صرف 
می كنند. به نظر وی بی اعتنايی حوزه های علميه به مس��ئله انحطاط، نمودی از بحران 
علمی و فلسفی است؛ چرا كه در آن زمان حوزه ها در سؤال های انتزاعی بی فايده و بی ثمر 

1. سيد جمال الدين اسدآبادی، اسام و علم، ترجمه س��يد هادی خسروشاهی، قم، دارالتبليغ اسامی، 1348، 
ص2 و 71. 

2. همان، ص59. 
3. ميرزا لطف اهلل اسدآبادی، همان، ص93. 

4. همان، ص154. 
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غرق ش��ده بودند و در مسائل و موضوع های 
جديد وارد نمی شدند. س��يد جمال در اين 
باره خطاب به علمای زمان خود می نويسد: 

هيچ صرف فكر نمی كنيد 
در اي��ن امر كل��ی مهم الزم 
بر ه��ر عاقلی كه آيا س��بب 
فق��ر و فاق��ه و بيچارگ��ی و 
پريش��ان حالي مس��لمانان 
چيست؟ و اين حادثه عظما 
و بليه كبرا را عاجی هست 
يا ن��ه؟... و آي��ا نفس اصاح 

اين امت ممكن اس��ت يا محال؟... آيا عيب نمی باشد از برای عالم دانا و 
حكيم بينا كه جميع عالم را فنون جديده و اختراعات نور و انشائات تازه 
فراگرفته باش��د، با وجود اين او را از علل و بواعث آنها هيچ  گونه خبری 
نباشد و عالم از حالی به حالی ديگر متحول شده باشد و او سر از خواب 
غفلت برندارد؟ آيا اليق اس��ت محقق را كه سختی ها در مجهول مطلق 
براند و معلوم مطلق را نداند و در ماهيات موهومه موشكافی ها كند و از 

معرفت امور ظاهره بازماند؟1 
به نظر سيد جمال، تقليد بدون چون و چرا از غرب توسط متجددين غرب گرا نيز يكی 
ديگر از عوامل انحطاط جوامع اس��امی بود. اين متجددين غرب گ��را كه داعيه اصاح 
جوامع اسامی را در س��ر می پروراندند، می انديش��يدند كه با تأسيس مدارس جديد و 
مطبوع��ات و آوردن مظاهر مدنيت غربی ب��ه جوامع خود متكامل و متجدد ش��ده و از 
انحطاط خارج می شوند. از ديدگاه ايشان، تجدد و تكاملی كه درون زا نباشد، هيچ سودی 
نخواهد داشت. تنها راه اصاح جوامع اسامی از نظر وی دميدن روح فلسفی جديد در آن 
و پايه گذاری يك عقانيت فلسفی جديد است. چرا كه فلسفه و علم، جان و روح تمدن، 

فرهنگ و دانش های بشری است.2 
مسئله جدايی دين از سياست، يكی ديگر از عوامل انحطاط جوامع اسامی بود كه سيد 

1. همان، ص147-148. 
2. همان، ص93. 

سيد جمال با تز جدایی دین از سياست 
مخالفت می کرد تا هم در جبهه داخلی 
و در برابر استبداد حاکم، مردم و 
قشرهای مختلف را به فعاليت سياسی 
از موضع دین و براندازی حاکميت های 
استبدادی و استقرار حکومت اسالمی 
و به دست گرفتن سرنوشت خویش 
سوق دهد و هم در جبهه خارجی با 
شعور دینی و آگاهی گسترده سياسی 
مسلمانان، مبارزه با استعمار را در همه 

ابعادش عمق و گسترش دهد
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جمال آن را مطرح كرد. شهيد مطهری در اين باره می نويسد: 
شايد فضل تقدم در اين زمينه با س��يد جمال باشد. سيد جمال شايد 
نخستين كسی بود كه احساس كرد اگر بخواهد در مسلمانان جنبش و 
حركتی ايجاد كند، بايد به آنها بفهماند كه سياست از دين جدا نيست. 
اين بود كه او اين مسئله را به شدت در ميان مسلمين مطرح كرد. بعدها 
استعمارگران تاش زيادی كردند تا در كشورهای مسلمان رابطه دين و 

سياست را قطع كنند.1 
س��يد جمال با تز جدايی دين از سياس��ت مخالفت می كرد تا ه��م در جبهه داخلی و 
در برابر اس��تبداد حاكم، مردم و قش��رهای مختلف را به فعاليت سياسی از موضع دين 
و براندازی حاكميت های اس��تبدادی و اس��تقرار حكومت اس��امی و به دست گرفتن 
سرنوشت خويش س��وق دهد و هم در جبهه خارجی با ش��عور دينی و آگاهی گسترده 

سياسی مسلمانان، مبارزه با استعمار را در همه ابعادش عمق و گسترش دهد.2 
او مشخصاً دو دسته را در اين رابطه نكوهش می كند. يك دسته روشنفكران متجددی 
كه در بيان مفاسد همگامی دين و سياس��ت و تعصب دينی جنجال به پا كرده و چنين 

انديشيده اند كه: 
اگر جمعيت دينی در ميان مردم يك جامعه رس��وخ و نفوذ كند و آنها 
را برای دفاع از حمله ديگ��ران به دين تحريك كند، ب��ه طور قطع اين 
حس آنها را از سير به سوی كمال دينی باز می دارد؛ زيرا در آن صورت، 
كسی جرئت نمی كند نقاط ضعف آن دين را آش��كار سازد و راه كسب 
علم و دانش را به آنان مسدود می كند و در نتيجه آنها را در وادی نادانی 
و گمراهی می افكند و وادار می س��ازد تا به كسانی كه مخالف دين آنان 

باشند آزار و ستم برسانند.3 
او سپس دس��ته ديگری را مورد عتاب قرار داده و می گويد تعجب ما از اين دسته دوم 

است؛ كسانی كه: 
به دين خ��ود ايمان داش��تند و در عقاي��د خويش ثابت ق��دم بودند، 
ليكن از تعصب دين��ی مذمت می كنن��د و اصرار دارند كه مس��لمانان 

1. مرتضی مطهری، پيرامون انقاب اسامی، تهران، صدرا، بی تا، ص52. 
2. سيد احمد موثقی، علل و عوامل ضعف و انحطاط مسلمين در انديشه سياسی و آراء اصاحی سيد جمال الدين 

اسدآبادی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسامی، 1378، ص72. 
3. سيد جمال الدين اسدآبادی، عروه الوثقی، همان، ص4 و 133. 
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متعصب را خش��ن و دور از تمدن 
جدي��د بدان��د. اي��ن مس��لمانان 
نمی دانند كه با اي��ن كارها عصای 
دس��ت خود را می ش��كنند و مقام 
خود را پايين می آورند و خانه های 
خويش را با دست خود و كمك از 
دين برگشتگان ويران می سازند و 
ناخودآگاه، خواس��تار از بين رفتن 

تعصب معتدل دينی در ميان مس��لمانان می شوند؛ كه نتيجه آن، نابود 
شدن قوميت و س��پردن مليت خويش به دس��ت بيگانگان می باشد و 

ملت های مسلمان را به طور هميشه برده ديگران می كند.1 
س��يد جمال خودباختگی در برابر غرب و تقليد كوركورانه از آن را كه عمدتاً از سوی 
روشنفكران غرب گرا ترويج و تبليغ می شد، يكی ديگر از عوامل انحطاط جوامع اسامی  
می دانست. او ضمن انتقاد شديد از متجددين غرب گرا كه در مواجهه با تمدن غرب دچار 

از خودبيگانگی فرهنگی و بحران هويت شده اند می گويد: 
... هر كار خوبی را از همنوعان خود زشت می بينند و هر بزرگی از افراد 
جامعه خود را كوچك می شمارند، ولی اگر بيگانه ای حرف های بی سر و 
ته و بچه گانه بزند، سخنان او را گرانبها و پر از حكمت و دانش می دانند. 
اگر يكی از فرزندان جامعه آنان به دريای هس��تی ف��رو رود و برای آنان 
ُدرهای شاهوار حقيقت اس��تخراج كند و دقايق اسرار و زندگی را برای 
آنان فاش س��ازد همه كارهای او در نظرش��ان كوچك و بی ارزش جلوه 
می كند. اغلب با زبان حال و گاهی هم با صراحت لهجه می گويند از نژاد 
ما دانشمند و عارف برنمی خيزد؛ محال اس��ت در ميان ما افراد بصير و 

آگاه پيدا شود...2 
حكومت های مطلقه و خودكامه كه عمده ترين نوع حكومت در مشرق زمين و از جمله 
جوامع اسامی در طول تاريخ بوده است، از نظر س��يد جمال از عوامل عمده و اساسی 
انحطاط مسلمانان و از موانع اصلی رشد و توسعه جوامع آنان بوده است. از ديدگاه وی، 

1. همان، ص134. 
2. همان، ص171. 

حکومت های مطلقه و خودکامه 
که عمده ترین نوع حکومت در 
مشرق زمين و از جمله جوامع 
اسالمی در طول تاریخ بوده 
است، از نظر سيد جمال از 
عوامل عمده و اساسی انحطاط 
مسلمانان و از موانع اصلی رشد 

و توسعه جوامع آنان بوده است
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از همان قرون اوليه با فاصله گرفتن از اسام اصيل و 
جدايی دين از سياست و مقام علم و اجتهاد و ديانت از 
مقام اجرا و حكومت، زاويه انحراف به تدريج گسترش 
يافت و سلطنت های استبدادی و حكامی كه از طريق 
زور و غلبه و قدرت بر سر كار می آمدند، امت اسامی 

را به ضعف و انحطاط كشانيدند. 
سيد جمال به خوبی رابطه تنگاتنگ ميان استبداد 
و انحطاط و نيز ميان اس��تبداد و سلطه خارجی را در 
دوره معاصر ترسيم نموده و منشأ همه نابسامانی های 
جوامع اسامی را به س��لطه استبداد و البته استعمار 
گره زده است. كاری كه پس از او توسط افرادی چون 
كواكبی )در طبايع االس��تبداد( و نائينی )در تنبيه االمه و تنزيه المله( دنبال ش��د. سيد 
جمال می گفت چيزی مانع رش��د و ترقی ملت های مسلمان نشد، »مگر اين پادشاهان 
اسراف كار و امرای طماع... كه به فروختن فخر به ديگران و داشتن خدم و حشم زياد قانع 
بودند؛ آنها به فكر فردای ملت نبودند، تنها به القاب باالبلند و سنت های باستانی عاقه 
داشتند... اينها از كارها و اقدامات دشمن در خانه خود چيزهايی را قبول می كردند كه 
هيچ فردی از افراد بش��ر پيش از مرگ خود حاضر به پذيرفتن آنها نبود؛ اينها به منزله 
غل و زنجير در گردن مسلمانان بودند كه آنها را برای شكار شدن و بلكه طعمه روباهان 

گشتن نگه می داشتند.«1 
سيد همانند برخی ديگر از معاصرانش به اهميت قانون در جلوگيری از خودكامگی و 
استبداد واقف بود. وی نبود قانون و حاكميت مستبدانه را زمينه ساز حكومت استبدادی 
و ريشه آزادی در جوامع غربی را نيز در حاكميت قانون می دانست. در حالی كه در ممالك 
شرقی نبود قانون دس��ت همه قدرتمندان و در رأس همه پادشاه را در تعدی به حقوق 
زيردستان باز گذاشته و حكومت و عوامل آن با استفاده از اين بی قانونی به اعمال قدرت 

می پرداختند. سيد در خصوص ضرورت وجود قانون اعتقاد داشت: 
اين قانون هر چه باشد باز خوب است، همين قدر قانون باشد برای ما 
كافی است؛ به جهت آن كه ما به هيچ وجه قانون نداريم و عدالتی درباره 

1. همان، ص185.

از دیدگاه سيد جمال، از همان 
قرون اوليه با فاصله گرفتن از 
اسالم اصيل و جدایی دین از 
سياست و مقام علم و اجتهاد و 
دیانت از مقام اجرا و حکومت، 
تدریج  به  انحراف  زاویه 
گسترش یافت و سلطنت های 
استبدادی و حکامی که از طریق 
زور و غلبه و قدرت بر سر کار 
می آمدند، امت اسالمی را به 

ضعف و انحطاط کشانيدند
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ما اجرا نمی شود جان و مال ما در امنيت نيست.1 
سيد جمال الدين كه روحيه ای به شدت ضد ظلم و استبداد داشت، در نامه ای به يكی 
از ايرانيان مقيم مصر با ترس��يم وضع ايران دوره ناصرالدين شاه و ريشه يابی آن نوشت: 

»سبب همه اين خرابی ها ظلم است.«2 او به طور كلی بر اين عقيده بود كه: 
تاريخ صحيح اين عقيده صحيح را ثاب��ت می كند، هرجا ظلم به وجود 
آمد آسايش معدوم شد و از دولت اثری باقی نماند. دولت به عدل استوار 

بوده و ملت به علم زنده می شود.3
سيد جمال در مقاله »ملت و سلطه حاكم مستبد« درباره آثار سوء استبداد در فرهنگ 

و اعتقاد يك ملت می نويسد: 
ملتی كه حل و فص��ل امور خود را با خود ن��دارد و در منافع وی از وی 
مشورت گرفته نمی شود و در مصالح عامه وی، اراده آن را تأثيری نيست 
و اين همه تابع حكم واحدی اس��ت كه اراده آن قانون و خواس��ت وی 
همان نظام است و طوری كه می خواهد فرمان می دهد و آنچه را كه اراده 
كند انجام می دهد، آن ملتی است كه وضع ثابت و سير منظمی ندارد... 
)حاكم مستبد( ملت را با تصرفات خود در پرتگاه تباهی سقوط می دهد 
و پرده جهل بر چشم های آنان می كش��د و حوادث فقر و گرسنگی را به 
بار می آورد و در سلطه خود از جاده عدل خارج می گردد و درهای تازه از 
ستم می گشايد و قوی بر حقوق ضعيف غلبه پيدا می كند و نظام مختل و 
اخاق فاسد می گردد و صدای ملت را كسی نمی شنود و نا اميدی چيره 
می گردد و چشم طمع به آن دوخته می ش��ود و دول فاتح چنگال های 

خود را در قلوب ملت فرو می برند.4 
وی در ادامه می نويسد: 

وضع چنين امتی در يك حال ثابت نمی ماند... گاهی عالم است، گاهی 
جاهل، گاهی فقير است و گاهی غنی، گاهی عزيز می شود و گاهی ذليل، 
هر چه كه از اين احوال بر آن ملت نازل شود خواه خوبی و خواه بدی، تابع 

1. همان، ص151.
2. محمد محيط طباطبايی، نقش سيد جمال الدين اسدآبادی در بيداری مشرق زمين، قم، دارالتبليغ اسامی، 

1350، ص259. 
3. همان، ص252. 

4. ابوالحسن جمالی اسدآبادی، نامه های تاريخی و سياسی سيد جمال الدين اسدآبادی، تهران، پرستو، 1360، 
ص137-138. 
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وضع حاكم می باشد.1 
س��يد جم��ال اگ��ر چ��ه از ابت��دای نهضت خ��ود با 
حكومت های اس��تبدادی ارتباط برقرار كرده و س��عی 
می نمود از طريق آنها اصاحات و نوس��ازی های الزم را 
در كشورهای اسامی انجام دهد و در اين راستا سفرهای 
زيادی به ممالك مختلف اسامی انجام داد، اما در اواخر 
عمر از اين خط مشی كه به نوعی انجام اصاحات از باال و 
از رأس هرم قدرت بود پشيمان و مأيوس شد و نتوانست 
كوچك ترين خللی در شيوه استبدادی حكومت در كشورهای اسامی به وجود آورد. وی 

در آخرين نامه اش به ايرانيان نوشت: 
ای كاش تخم افكارم را در مزرعه مس��تعد افكار ملت كاشته بودم. چه 
خوش بود تخم های بارور مفيد خود را در زمين شوره زار سلطنت، فاسد 
نمی نمودم. آنچه در آن مزرعه كاش��تم به نمو رس��يد، ه��ر چه در اين 
زمين كوير غرس نمودم فاسد گرديد. در اين مدت هيچ يك از تكاليف 
خيرخواهانه من به گوش ساطين مش��رق فرو نرفت، همه را شهوت و 

جهالت مانع از قبول گشت.2 
س��يد در جمله فوق در واقع به بی نتيجه بودن اصاح پادشاهان مستبد اشاره می كند 
و معتقد است كه مقيد گردانيدن اين افراد به قانون و حدود عادالنه از طريق نصيحت و 

ارشاد كاری عبث و بی نتيجه است. وی می گويد: 
مطالبی را اظهار داش��تم كه نخست خود پادش��اه هم پسنديده بود و 
مقصود ايجاد افكاری بود كه بدواً خود پادشاه قبول نموده بود، ولی چون 
اين مطالب برخاف نفع خصوصی و وضع شخصی پادشاه و وزرای ايشان 
بود، لهذا هم ايشان و هم وزرای كنونی، به كلی از آن صرف نظر كردند.3 
قوميت گرايی و تعصبات قومی و نژادی، فرقه گرايی و تفرقه و جدايی ميان مسلمين، 
ترك فضايل اخاقی و رس��وخ اوصاف رذيله و تقليد محض از گذشتگان از ديگر عوامل 
داخلی انحطاط مسلمانان از ديدگاه سيد جمال است كه به دليل پرهيز از تطويل مباحث 

1. همان، ص138. 
2. همان، ص72. 

3. سيد جمال الدين اس��دآبادی، نامه ها و اسناد سياسی تاريخی، به كوشش س��يد هادی خسروشاهی، تهران، 
كلبه شروق، ص113. 

سيد جمال الدین اسدآبادی: 
»تاریخ صحيح این عقيده 
صحيح را ثابت می کند، 
هرجا ظلم به وجود آمد 
آسایش معدوم شد و از 
دولت اثری باقی نماند. 
دولت به عدل استوار بوده 
و ملت به علم زنده می شود.«
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از پرداختن به آنها امتناع می كنيم. اما از جمله مهم ترين و شايد اصلی ترين علل خارجی 
عقب ماندگی جوامع اسامی از ديدگاه سيد بايد به پديده استعمار اشاره كرد.

او در مقاله »چرا اسام ضعيف شد؟« پس از اشاره به گذشته افتخارآميز و توأم با تمدن 
و عمران مسلمانان به وضع وخيم آنان در زمان خودش پرداخته و نفوذ و سلطه استعمار 

سياسی، اقتصادی و فرهنگی غرب در اين جوامع را اين چنين ترسيم می نمايد: 
باد مسلمانان امروزه منهوب است و اموالشان مسلوب، مملكتشان را 
اجانب تصرف كنند و ثروتشان را ديگران تصاحب نمايند. روزی نيست 
كه بيگانگان بر يك قطعه از قطعات چنگ نيندازند... و شبی نيست كه 
يك فرقه ش��ان را زير حكومت و اطاعت نياورند، آبرويش��ان را بريزند و 
شرفشان را بر باد دهند. نه امرشان مطاع و نه حرفشان مسموع است... 
نامشان را جز به زش��تی نگويند و اسمش��ان را جز به بدی نبرند. گاهی 
وحشی ش��ان خوانند، زمانی با قساوت و بی رحمش��ان دانند و باألخره 
همگی را ديوانه و از دانش بيگانه گويند، از سلس��له بنی آدمشان خارج 

كرده چون حيوان با آنها سلوك كنند.1 
در زمينه استعمار اقتصادی و شيوه های غربيان در س��لطه اقتصادی بر شرق، در پی 
اس��تعمار فرهنگی و تخريب بنيان های فكری- فرهنگی و اجتماعی شرقيان مسلمان، 
سيد جمال با س��رزنش گروه های حاكم و غرب گرايان، با توجه به نقش آنان در ترويج 

فرهنگ مصرفی و مبتذل غربی می نويسد: 
آنها با اين اقدام بی فكرانه، س��رمايه صاحبان صنايع خويش را از بين 
می برن��د و بازرگانان خويش را نابود می س��ازند؛ زي��را صاحبان صنايع 
توانايی آن را نداش��تند تا آنچه كه اين علوم و صنايع جديد می خواهد 
آماده كنند، چ��ون مصنوعات آنان مدرن نبود و دس��ت های آنان برای 
ساختن چيزهای تازه و مدرن مهارت نداشت و سرمايه آنان برای خريد 
و حمل آن همه وس��ايل و آالت صنعتی جديد از كشورهای دور كفايت 

نمی كرد.2 
سيد جمال با اشاره به جنبش تنباكو )92- 1891م( و تنفر ايرانيان نسبت به اروپاييان 
به سبب امتيازطلبی آنان و قراردادهايی چون قرارداد انحصار دخانيات، كه با مخالفت 

1. سيد جمال الدين اسدآبادی، مقاالت جماليه، همان، ص169. 
2. سيد جمال الدين اسدآبادی، عروه الوثقی، همان، ص90. 
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مردم و مجتهدين ش��يعه و مرجع بزرگ، ميرزای شيرازی 
مواجه شده بود، اين گونه امتيازدهی به بيگانگان را تخطی 

و تعدی به حقوق ملت خواند.1 
او همچني��ن در نامه تاريخ��ی و سرنوشت س��از خود به 
ميرزای ش��يرازی، امتي��ازات اقتص��ادی واگذارش��ده به 
انگليسی ها و روس ها در ايران را مورد به مورد ذكر نموده و 

در باب امتياز بانك، آن هم در آن زمان، نوشت: 
بانك )چه می دانی چيست؟(، بانك عبارت از اين است كه 
زمام ملت را يك جا به دست دشمنان اسام داده و مسلمانان را بنده آنها 

نموده و سلطنت و آقايی كفار را بر آنها بپذيرند.2 

جامعه مطلوب 
اگر ش��خصی اوضاع سياس��ی را كه در آن زندگی می كند به نحوی نامنظم تشخيص 
دهد، معنی اش اين است كه بنابراين يك نظام مرتب و درست می تواند به وجود آيد. از 
اين رو نظريه پرداز بايد به اين س��ؤال جواب بدهد كه اگر اين اوضاع خراب است، اوضاع 
درست كدام است؟ نظريه پرداز بايد به سؤالی كه اغلب خاصه شده سؤال اساسی فلسفه 
سياسی است جواب بگويد: »جامعه خوشبخت كدام اس��ت؟« او بايد بكوشد تا ماهيت 

نظام سياسی را نشان دهد.3
جامعه مطلوب سيد جمال در جامعه ای اسامی خاصه می شود كه وحدت بر سراسر 
آن حاكم باشد. اختافات نژادی، زبانی- منطقه ای و فرقه ای بر اخوت اسامی  آنها فائق 
نگردد و وحدت معنوی و فرهنگی و ايدئولوژيك به آنها آس��يب نرساند. مردم مسلمان 
مردمی باشند آگاه و عالم و واقف به زمان و آشنا به فنون و صنعت عصر؛ مسلمانان فارغ 
از هر گونه قيد استعمار و استبداد باشند. مس��لمين تمدن غربی را با روح اسامی نه با 
روح غربی اقتباس كنند. اسام حاكم، همان اسام نخستين باشد، بدون پيرايه ها و ساز و 
برگ ها كه در طول تاريخ به آن بسته شده است. روح مجاهدگری به مسلمانان بازگردد، 
احساس عزت و شرافت كنند، زير بار ظلم و استبداد و استعباد نروند... [اما] دقيقاً عرضه 
نداشته است كه به چه شكل و چه الگويی هست؟ شايد بدان جهت كه مبارزه با استبداد 

1. محمد محيط طباطبايی، همان، ص236. 
2. ابوالحسن جمالی اسدآبادی، همان، ص50. 

3. توماس اسپريگنز، همان، ص139.

انحطاط و عقب ماندگی 
جوامع اسالمی از نظر سيد، 
نه به دليل دین اسالم، بلکه 
به دليل انحراف مسلمانان 
از اصل و حقيقت اسالم 
است و تنها راه عالج این 
درد، بازگشت به آموزه های 

اصيل اسالم واقعی است
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و استعمار امان نمی داده است كه به اين مسائل بپردازد و شايد بدان جهت كه مبارزه با 
استبداد و استعمار را نخستين گام در راه انقاب و رستاخيز اسامی می دانسته و معتقد 
بوده است ملت مسلمان هر گاه اين گام اول را درس��ت بردارد، در گام دوم خود خواهد 

دانست كه چه كند.1 

ارایه راه حل
در اين مرحله، سيد جمال به ارايه راه حل هايی برای درمان دردها و مشكات جوامع 
اسامی می پردازد. مطالب و انديشه های سيد جمال در اين مرحله غالباً جنبه تجويزی 
دارند. البته بايد اشاره داش��ت كه به علت خصوصيت ويژه سرش��ت آدمی و بهنجاری 
تمايات انس��انی، حتی اگر نظريه پرداز به طور تجويزی صحبت نكند، حرف هايش اثر 
تجويزی خواهند داشت. يعنی اينكه نظريه پرداز الزم نيست صيغه امری به كار بگيرد تا 
خوانندگانش از برداشت های او از سياست برداشت تجويزی بكنند. او تنها بايد »مسائل 
را آن طور كه هستند بيان كند، تمايات طبيعی مخاطبين، آنها را به برداشت تجويزی 

واخواهند داشت.«2 
يكی از اولين و مهم ترين راهكارهای پيشنهادی سيد جمال برای درمان انحطاط جوامع 
اسامی بحث بازگشت به اسام اصيل و زدودن خرافات و بدعت ها از دين مقدس اسام 

است.
وی همان گونه كه پيش تر نيز اشاره شد، عقب ماندگی مسلمانان را نه به دليل مسلمان 
بودن، بلكه به دليل انحراف آنها از اصل و حقيقت اسام می دانست. لذا در راستای جبران 
اين عقب ماندگی درصدد احيای دين و خواهان تجديد حيات اسام و بيداری مسلمين 
بود. به باور او مسلمانان به واس��طه آن عقايد كه از نياكان خود فرا گرفته اند و به وسيله 
چيزهايی كه در ذهن آنان از احكام اسامی رسوخ كرده، فقط به كمی تنبه و بيداری نياز 
دارند تا نهضت مهمی را شروع كنند و آنچه را كه از دست داده اند دوباره به دست بياورند 

و آنها را نگهدارند تا در نزد خداوند به مقام پسنديده و شايسته برسند.3 
او به عنوان يكی از پيشتازان انديشه احيای دين و بازگشت به خويشتن، با برپايی يك 
نهضت فكری- سياسی، راه حل را در بازگش��ت به »قواعد اصلی دين« به كمك عقل و 

اجرای دقيق احكام آن و وحدت و انسجام جامعه می دانست: 

1. نرم افزار مجموعه آثار شهيد مطهری، تهران، مركز تحقيقات كامپيوتری علوم اسامی،44/24. 
2. توماس اسپريگنز، همان، ص184. 

3. سيد جمال الدين اسدآبادی، عروه الوثقی، همان، ص300. 
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تنها راه عاج بيماری ملت های اس��امی آن اس��ت كه مانند گذشته، 
نخس��ت به قواعد اصلی دين خويش برگردند و احكام آن را دقيقاً اجرا 
كنند و با موعظه هايی كه برای پاك ساختن دل ها و مهذب نمودن اخاق 
و روشن كردن آتش غيرت و متحدالقول ساختن و بيدار كردن ارواح آنان 
)كه( برای به دست آوردن شرف و افتخار گذش��ته خويش مؤثر است، 

مردم را به سوی حقايق آن دين هدايت و ارشاد نمايند.1 
سيد در برابر اين پرسش كه اگر اسام دارای اين همه شرايط پيشرفت و تكامل است، 
پس چرا مسلمانان به اين حال و روز دچار شده اند، با بيان آيه يازدهم سوره رعد و اشاره 

به اراده و اختيار انسان، مسئوليت انحطاط را به گردن مسلمانان انداخته است: 
آن مدينه فاضله كه حكما به آرزوی آن جان س��پردند، هرگز انسان را 
دستياب نخواهد شد مگر به ديانت اساميه. اگر كسی بگويد چون ديانت 
اساميه چنين است، پس چرا مسلمانان بدين حالت محزنه می باشند؟ 
جواب می گويم: چون مس��لمان بودن��د... و عالم به فضل آنها ش��هادت 
می دهد، و اما االن پس بدين قول ش��ريف اكتفا خواهم كرد كه: ان اهلل 

اليغير ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم.2 
از اين رو انحطاط و عقب ماندگی جوامع اسامی از نظر سيد، نه به دليل دين اسام، بلكه 
به دليل انحراف مسلمانان از اصل و حقيقت اسام است و تنها راه عاج اين درد، بازگشت 

به آموزه های اصيل اسام واقعی است.
بازگشت مسلمانان به اسام نخستين از نظر س��يد به معنی بازگشت به قرآن و سنت 

معتبر و سيره سلف صالح است.3
سيد همواره شعار بازگشت به قرآن و حاكميت قرآن بر افكار، دل ها و روابط و مناسبات 
اجتماعی را مطرح كرده و مسلمانان را به آن فرا می خواند. چرا كه تفكر و تدبر در قرآن 
و عمل به آن، جامعه اس��امی را دوباره به موقعيت برجسته اش در گذشته و پيشرفت و 

ترقی و سعادت دنيوی و اخروی و دفع تجاوز بيگانگان می رساند. 
آری، مادامی كه قرآن ميان مس��لمانان قرائت می شود و رهبر واقعی 

1. همان، ص95.
2. علی اصغر حلبی، همان، ص184 به نقل از: ميرزا لطف اهلل اسدآبادی، همان، مقاله النصرانيه واالسام و اهلها.

3. سيد در بازگشت به اسام، تنها بازگشت به قرآن را مطرح نكرده است، زيرا او به خوبی می دانست كه خود قرآن 
رجوع به سنت را الزم شمرده و به عاوه او به خطرات »حسبنا كتاب اهلل« كه در هر عصر و زمانی به شكلی بهانه برای 
مسخ اسام شده است كامًا پی برده بود. مرتضی مطهری، نهضت های اسامی در صد ساله اخير، قم، عصر، ص23. 
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آنهاست و آن كتاب آس��مانی در همه امور 
زندگی مادی و معنوی راهنمای مسلمانان 
می باش��د و از موجوديت آنها حمايت و از 
جوامع اسامی دفاع می كند و متجاوزين 
به حقوق مس��لمانان را منكوب می سازد و 

از هر جهت راه و رس��م پيشرفت و ترقی را به آنان نش��ان می دهد، بقاء 
و جاودانگی مسلمانان قطعی می باش��د؛ زيرا ما يقين داريم مسلمين با 
اس��تفاده از تعاليم زنده و جاندار قرآن به مقام و موقعيت اوليه خويش 
دست خواهند يافت و با استفاده از زمان، همه آنچه را كه از دست داده اند 
دوباره به دست خواهند آورد و در فنون رزم و مقابله با دشمن و دفاع از 
حقوق خويش بر ديگران سبقت خواهند گرفت تا موجوديت و استقال 

خويش را بهتر حفظ كنند.1 
به اعتقاد سيد جمال، اسام دين حكمت و آگاهی و دانش است و مادامی كه مسلمانان 
به اصول واقعی اسام معتقد باشند و همه آنها را در دل خود جای دهند، از بين نخواهند 
رفت و نابود نخواهند شد.2 به باور او راه درمان مشكات ملت های اسامی آن است كه 

به قواعد اصلی دين خويش برگردند و احكام آن را دقيقاً اجرا كنند.3 
مبارزه با خودباختگ��ی در برابر غرب و تاش در جهت رفع بح��ران هويت، يكی ديگر 
از وجوه تجويزی انديش��ه س��يد جمال ب��رای برون رفت جوامع اس��امی از انحطاط و 
عقب ماندگی به ش��مار می رود. به دنبال تماس و ارتباط نامناس��ب جوامع اس��امی با 
فرهنگ و تمدن جدي��د غربی در قرن 19 ميادی، بس��ياری از تحصيل كردگان جديد 
و روشنفكران غرب گرا در اين جوامع، انديش��ه تقليد محض و بدون چون و چرا از غرب 
و غرب گراي��ی و غرب زدگی را ترويج كردن��د. از كانال اين اف��راد، تغييرات و اصاحات 
شبه مدرنيستی و مدرنيزاسيون غربی به جای نوسازی بومی و مستقل در اين جوامع آغاز 
شد كه نتيجه آن ايجاد بحران هويت در ميان قشرهای مختلف مسلمين بود. متجددين 
غرب گرا در كش��ورهای اس��امی، بدون توجه به ابعاد ارزش��ی، اجتماعی و اقتصادی- 
سياسی تمدن غرب و بی اعتنا به چهره استعماری غرب و تمدن جديد، با قشری نگری و 
تقليد سطحی از الگوهای غربی، خودباخته و مرعوب تمدن و فرهنگ غرب شدند و به نام 

1. سيد جمال الدين اسدآبادی، عروه الوثقی، همان، ص110-111. 
2. همان، ص160. 
3. همان، ص95. 

بازگشت مسلمانان به 
اسالم نخستين از نظر 
سيد به معنی بازگشت 
به قرآن و سنت معتبر و 

سيره سلف صالح است
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نوسازی و مدرنيزاسيون، عليه اسام، تاريخ، 
تمدن و فرهنگ اصي��ل جوامع خود موضع 
گرفته و راه را برای به حاش��يه رانده ش��دن 
ارزش های اس��امی و حاكمي��ت فرهنگ و 
تمدن غرب و رويه اس��تعماری كش��ورهای 
اروپايی هموار كردند. سيد جمال به شدت 
در برابر اين تفكر و روشنفكران غرب گرا كه 
فريفته صورت ها و ظواهر تمدن غرب شده 
بودند ايس��تاد و همراهی و هم سويی آنها با 
استعمار فرهنگی، اقتصادی و سياسی عليه 

اسام و جوامع مسلمان را سرزنش نمود. 
س��يد جمال اگر چه در طول حيات خود، 
مسلمانان را به اقتباس مظاهر مثبت تمدن 
غرب و فراگيری علوم و فنون جديد دعوت می كرد و با جهل و بی سوادی مسلمانان مبارزه 
می كرد، اما آنان را از تجددگرايی های افراطی برحذر می داشت. او طرفدار فراگيری علوم 
و صنايع غربی از سوی مسلمانان بود، اما با اين مسئله كه اصول تفكر و جهان بينی آنان 
جهان بينی غربی شود و جهان را با عينك غرب ببينند مخالف بود. از اين رو در مصاحبه 

با شيخ عبدالقادر مغربی می گويد: 
اگر پيش��رفت و تمدن ما بر اس��اس دين و ش��الوده قرآن قرار نگيرد، 
آنچنان پيشرفتی به حال ما سودی نخواهد داشت و انحطاط و پستی و 
عقب افتادگی گريبان ما را رها نخواهد كرد... اين پيش��رفت خوش خط 
و خال و فريبنده ای كه نصيب ما شده عين تقهقر و پس روی و مجسمه 
انحطاط و واماندگی است. چرا؟! زيرا ما در اين تمدن ناقص خود، تمام 
و تمام مقلد ملل اروپايی بوده، پايه ها بر يك فكر آزاد و مس��تقلی كه از 
كانون مغز خود ما جستن نموده باشد قرار نگرفته )است(. روی اين اصل 
بايد بيمناكانه انتظار آن را داش��ت كه پس از م��دت كوتاهی ذليل آنها 
شده، ايشان را بر خود مسلط و شعار دين اسام را كه سربلندی و تفوق بر 
اجانب است به زيردستی و سرشكستگی و كرنش و دريوزگی در مقابل 

به دنبال تماس و ارتباط نامناسب 
جوامع اسالمی با فرهنگ و تمدن 
جدید غربی در قرن 19 ميالدی، 
بسياری از تحصيل کردگان جدید و 
روشنفکران غرب گرا در این جوامع، 
اندیشه تقليد محض و بدون چون و چرا 
از غرب و غرب گرایی و غرب زدگی 
را ترویج کردند. از کانال این افراد، 
تغييرات و اصالحات شبه مدرنيستی 
و مدرنيزاسيون غربی به جای نوسازی 
بومی و مستقل در این جوامع آغاز شد 
که نتيجه آن ایجاد بحران هویت در 

ميان قشرهای مختلف مسلمين بود
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آنها مبدل ببينيم.1 
او مسلمانان را دعوت می كرد كه علوم غربی را بگيرند، اما از اينكه به مكتب های غربی 
بپيوندند آنها را برحذر می داشت. س��يد جمال همان گونه كه با استعمار سياسی غرب 
پيكار می كرد با استعمار فرهنگی نيز در ستيزه بود. با متجددانی كه جهان را و احياناً قرآن 
و مفاهيم اسامی را می خواستند از ديدگاه غربی تفسير كنند مبارزه می كرد. توجيه و 
تأويل مفاهيم ماوراءالطبيعی قرآن و تطبيق آنها را به امور حسی و مادی جايز نمی شمرد.

س��يد جمال هنگامی كه به هند رفت و با افكار سرس��يد احمدخان هندی كه زمانی 
قهرمان اس��امی اصاح در هند به شمار می رفت آشنا ش��د و ديد او سعی دارد مسائل 
ماوراءالطبيعی را به نام و بهانه علم توجيه طبيعی كند، غيب و معقول را تعبير محسوس 
و مشهود نمايد، معجزات را كه در قرآن نص و صريح است به شكلی رنگ عادی و طبيعی 
دهد و مفاهيم آس��مانی قرآن را زمينی كند، س��خت ايس��تادگی كرد.2 سيد به خوبی 
می دانست كه سست كردن اعتقادات دينی مسلمانان با تمسك به اين گونه حربه ها از 
سياست های قدرت های استكباری است، تا به اين وسيله، تعصب دينی و جمعيت دينی 
آنان را در راس��تای دست يافتن به اهداف اس��تعماری خويش جريحه دار كنند. وی در 

مجله عروه الوثقی می نويسد: 
... جست وجو در خصايل ملت ها انگليس ها را به اين امر رهنمون كرد 
كه زندگی مسلمانان وابس��ته به پيوند دينی اس��ت و مادام كه اعتقاد 
محمدی و تعصب هم كيش��ی در مي��ان مس��لمانان حكومت می كند، 
انگليس��ی ها هيچ گاه از مطالبه حقوق آنان در امان مان��ده نمی توانند، 
پس به اس��تخراج گروهی پرداختند كه به مظهر اس��ام آراسته بودند 
و لباس مس��لمانان را به تن داشتند و در سينه هايش��ان غش و نفاق و 
در دل های آنان انحراف و زندقه بود... و انگليس��ی ها ايشان را به جهت 
فساد عقايد مسلمانان و توهين به پيوندهای تعصب دينی به همكاری 
انتخاب نمودند، تا مگر به اين وسيله بتوانند آتش حميت و غليان غيرت 
مسلمانان را فرونش��انند و جمعيت هايشان را پاش��يده و وحدتشان را 
پراكنده سازند... تا كه انگليسی ها از تسلط بر آنان آسوده خاطر بمانند و 

دلشان از جهت آنان آرام بگيرد.3 

1. محمدجواد صاحبی، انديشه اصاحی در نهضت های اسامی، تهران، كيهان، 1370، ص142. 
2. همان، ص86-87. 

3. ابوالحسن جمالی اسدآبادی، همان، ص59. 
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از لحاظ نظری، سيد معتقد است بدون دستيابی به علوم مختلف، دستيابی به ترقی و 
پيشرفت ممكن نيست و علم را ريش��ه تمام قدرت ها می داند و اصوالً خود علم را قدرت 
تلقی می كند. او هم ريشه پيشرفت تمدن غربی را در توسعه و رشد علوم می داند و هم 

پيشرفت های اوليه اسام در قرون سوم و چهارم ه ق را تابع پيشرفت علمی می داند.
سيد در سخنرانی خود كه در 8 نوامبر 1872 در آلبرت هال كلكته ايراد كرد گفت: 

فينيقيان كه با كش��تی ها خرد خرد و رفته رفته، جزاير بريتانيا، و باد 
اسپانيا، پرتغال و يونان را مستعمرات خود كردند، حقيقتاً آنها فينيقيان 
نبودند، بلكه علم بود كه اينگونه بس��ط قدرت خود را نموده بود... و اين 
فرنگی ها كه اكنون به همه جای عالم دس��ت انداخته اند و انگلستان كه 
خود را به افغانستان رسانيده و فرنگ و تونس را به قبضه خود درآورده، 
واقعاً اين تطاول و اين دس��ت درازی و اين ملك گيری نه از فرنگ بوده 
است و نه از انگلستان، بلكه علم است كه هر جا عظمت و شوكت خود را 
ظاهر می س��ازد و جهل در هيچ جا چاره ای نديده، مگر آنكه سر خود را 
به خاك مذلت در پيش��گاه علم ماليده و اعتراف بر عبوديت خود نموده 
است. پس پادشاهی هرگز از خانه علم به در نرفته است و لكن اين پادشاه 
حقيقی كه علم بوده باش��د، هر وقتی پايتخت خود را تغيير داده است، 

گاهی از مشرق به مغرب و گاهی از شرق به غرب رفته است.1 
به طور كلی سيد جمال همواره به جايگاه واالی علم و تأثير علم و عالمان در پيشرفت 
جوامع تأكيد می كرد. و نيز از برخی عالمان به دليل عدم اس��تفاده از علوم در راس��تای 

كمك به توسعه و رشد جامعه ابراز نارضايتی می نمود. 
سيد از متون درسی و شيوه تدريس در حوزه های دينی انتقاد می كرد و عقيده داشت 
تحصيل اين عل��وم بايد منجر به نتيجه و فايده باش��د؛ مثًا ه��دف از تحصيل علم نحو 
آن اس��ت كه با يادگيری لغت عربی، محصل بر خواندن و نوش��تن قادر شود، حال آنكه 
مس��لمانان در اين زمان علم نحو را مقصود باالصاله قرار داده و سال های طوالنی صرف 
تحقيق و تدبر در علم نحو می كنند. در صورتی كه بع��د از فراغت نه قادر بر تكلم عربی 
هس��تند و نه قادر بر نوش��تن عربی و نه قادر بر فهميدن آن. و علم حكمت كه بحث از 
احوال موجودات خارجيه می كند و علل و اسباب و لوازم و ملزومات آنها را بيان می كند، 
جوينده را بر آن نمی دارد كه بپرسد ما كيستيم و چيستيم؟ و ما را چه بايد و چه شايد؟ 

1. همان، ص199. 
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و از علت تغيير و تحول اجسام و وسايل جديد نيز 
س��ؤال نمی كند؛ در حالی كه حكيم آن اس��ت كه 
جميع ح��وادث و اجزای عالم، ذه��ن او را حركت 
بدهد، نه آنكه مانند كورها در يك راهی راه برود و 
هيچ نداند كه پايان آن كجاست. علم فقه مسلمانان 
نيز همه حقوق خانوادگی، مدنی و سياس��ی را در 
برمی گيرد. پس بايد ش��خصی كه عالم به علم فقه 
می شود اليق آن باشد كه صدر اعظم ملكی شود يا 
سفير كبير دولتی گردد و حال آن كه فقهای ما بعد 
از تعليم اين علم از اداره خانه خود عاجز هس��تند. 
سيد از اينكه عالمان دينی نمی توانند از فقه برای 

اداره و اصاح جوامع بشری بهره گيرند افس��وس می خورد و اينكه برخی از آنان علم را 
به دو دسته تقسيم كرده اند؛ يكی را علم مس��لمانان و ديگری را علم فرنگ می گويند و 
مسلمانان را از يافتن و آموختن بخشی از علوم بازمی دارند انتقاد می كند و علم را آن چيز 

شريفی می داند كه به هيچ طايفه ای نسبت داده نمی شود.1 
سيد درباره كسانی كه به نام دين با علوم جديد مخالفت می كنند، معتقد است آنان به 

دين خيانت می كنند. 
... آنها كه منع از عل��وم و معارف می كنند، به زع��م خود صيانت دين 
اساميه را می نمايند؛ آنها فی الحقيقه دشمن ديانت اساميه هستند و 

نزديك ترين دين ها به علوم و معارف ديانت اساميه است.2 
سيد جمال اتحاد و يكپارچگی جوامع اسامی در مواجهه با استعمار و سلطه غرب را از 

ديگر راهكارهای خروج مسلمانان از انحطاط و عقب ماندگی می داند. 
وی بدون ش��ك از پيش��گامان و مناديان هم گرايی جهان اس��ام بلكه بنيانگذار آن 
محسوب می ش��ود، چنانكه رش��يدرضا در مجله المنار، ذيل عنوان »بحث فی المؤتمر 

االسامی« می نويسد: 
نخستين فريادی كه در اين عصر مس��لمانان را به شناخت يكديگر و 
اتحاد و همكاری در رأی و كوشش برای جبران آنچه بر مسلمانان عارض 

1. سيد جمال الدين اسدآبادی، مقاالت جماليه، همان، ص93-96. 
2. سيد جمال الدين اسدآبادی، عروه الوثقی، همان، ص134. 

که  بود  دریافته  سيد جمال 
استعمارگران با ایجاد تفرقه 
در جهان اسالم از راه گسترش 
و  ناسيوناليسم  ایدئولوژی 
ملی گرایی، منافع و اهداف 
خود را دنبال می کنند و در واقع 
چيرگی استعمار بر مسلمانان به 
خاطر جنگ های مذهبی، قومی، 
قبيلگی و فرقه ای در جهان اسالم 
است که دولت های استعماری 
با برنامه ریزی های خود بر این 

اختالفات دامن می زنند
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شده از گرفتاری های اجتماعی دعوت می كرد، فرياد دو دانشمند مبارز، 
سيد جمال الدين و شيخ محمد عبده بود.1 

بحق، او يكی از نخستين كسانی است كه راه چاره نابسامانی های ممالك و كشورهای 
اسامی را در اتحاد و همبستگی جهان اسام در برابر استعمارگران می دانست. خود در 

اين باره می گويد:
س��ازمان مغز و انديش��ه خ��ود را ب��ه تش��خيص درد اصلی ش��رق و 
جس��ت وجوی درمان آن اختص��اص دادم. دريافتم كه كش��نده ترين 
درد ش��رق، جدايی افراد آن از يكديگر و پراكندگی انديشه های آنان و 
اختافشان بر سر اتحاد و اتحادشان در اختاف است. پس در راه وحدت 
عقيده و بيدار كردن آنان در برابر خطر غربی كه ايشان را فرا گرفته دست 

به عمل زدم.2 
سيد همواره در گفته ها و نوشته های خود به مسلمانان هشدار می داد كه روح صليبی 
همچنان در غرب مسيحی به ويژه در انگلستان زنده و شعله ور است و استعمار می كوشد 
با رواج انديشه های قوميت پرستی و مليت پرستی، انديشه ريشه كن كننده استعمار يعنی 

اتحاد اسام را از بين ببرد.3 
سيد عامل اصلی انش��قاق و پراكندگی مس��لمانان را اغراض متعارض حكومت ها در 

سرزمين های اسامی می داند و می نويسد: 
... مسلمانان جنس��يت ديگری را جز در دين نمی شناسند، پس تعدد 
سلطنت ها مانند تعدد رؤس��ا در قبيله واحد بود و ساطين در جنسيت 
واحد، اغ��راض متضاد و اه��داف متعارض داش��تند و اف��كار عامه را به 
پشتيبانی از يك دش��من عليه دشمن ديگر مشغول س��اختند... تنازع 
امراء مس��لمانان باعث پراكندگ��ی رأی و تجزيه قدرت ش��د و به جای 
اينكه متعرض تجاوز اجانب بر خويش گردند به خود مشغول شدند... و 
دوستی بيگانگان را كه مخالف ديانت و جنسيت آنان بود پذيرفتند و از 
آن به جهت طلب نصرت و كمك علي��ه فرزندان ملت خويش به منظور 
دوام اين شبح فرتوت و نعمت گذرا اس��تفاده كردند. اين همان بود كه 

1. صدر واثقی، سيد جمال الدين حسينی؛ پايه  گذار نهضت های اسامی، تهران، شركت سهامی انتشار، 1348، 
ص112. 

2. مصطفی حسينی طباطبايی، شيخ محمد عبده مصلح بزرگ مصر، تهران، قلم، 1362، ص38. 
3. مرتضی مطهری، همان، ص29-31. 
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مس��لمانان اندلس را بر باد داد و پايه های س��لطنت تيموری را در هند 
سرنگون ساخت.1 

سيد جمال دريافته بود كه استعمارگران با ايجاد تفرقه در جهان اسام از راه گسترش 
ايدئولوژی ناسيوناليس��م و ملی گرايی، منافع و اهداف خود را دنبال می كنند و در واقع 
چيرگی استعمار بر مسلمانان به خاطر جنگ های مذهبی، قومی، قبيلگی و فرقه ای در 
جهان اسام است كه دولت های اس��تعماری با برنامه ريزی های خود بر اين اختافات 

دامن می زنند. 
آن گونه كه از نوشته های سيد بر می آيد، می توان به اين نتيجه دست يافت كه وی برای 
تجديد وحدت در ميان مسلمانان به ايرانيان بيش از ديگر ملت های جهان اسام اميدوار 

بود؛ چنانكه در روزنامه عروه الوثقی نوشت: 
از همت های ايرانيان و انديشه های عالی آنان بعيد نيست كه نخستين 
پيشگامان تجديد وحدت اسامی و تقويت بنيان های دينی بوده باشند، 
همان طور كه در آغاز به نش��ر علوم و حفظ احكام و كش��ف اس��رار آن 
پرداختند و از هيچ وسيله ای در خدمت به ش��رع انور دريغ نكردند. ای 
اهل فارس! قهرمانان خود را در علم به ياد آوريد و به آثار خود در اسام 
توجه كنيد و ش��الوده وحدت اسامی باش��يد، آن طور كه در آغاز آن را 
حفظ كرديد. شما با گذشته ای كه داريد به تاش در راه اعاده آنچه كه 
در عنوان اسام دارا بوديد، س��زاوارتريد. شما با طرح وحدت اسامی از 
ديگر ملت های مسلمان پيشی بگيريد و اين از گوهرهای پاكيزه و نيروی 

اراده شما به دور نيست.2 
در رابطه با عوامل وحدت بخش در جوامع اسامی، س��يد جمال از قرآن كريم و اصل 
توحيد به عنوان محور وحدت ميان مس��لمين ياد كرده می گفت: »م��ن آرزو دارم كه 

سلطان همه مسلمانان قرآن باشد و مركز وحدت آنان ايمان.«3 
او با نااميدی از وحدت سياسی ممالك اسامی، بازگشت مسلمانان به اسام واقعی را 

به عنوان محور اصلی گفتمان اصاحی خود مطرح می كند: 
... من نمی گويم كه به همه كشورهای اسامی يك نفر حكومت كند؛ 
زيرا اين كار بسيار دشوار اس��ت، ولی اميدوارم كه حاكم و سلطان همه 

1. ابوالحسن جمالی اسدآبادی، همان، ص90-91. 
2. سيد جمال الدين اسدآبادی، عروه الوثقی، همان، ص35-30، 125 و 127. 

3. همان، ص186.
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ملت های مسلمان تنها قرآن باشد و عامل وحدت و يگانگی آنها دين آنها. 
با اين وحدت، هر پادشاهی می تواند در كشورش برای حفظ حقوق ديگر 
كشورهای اسامی كوشش كند؛ زيرا حيات او به حيات ديگری و بقايش 

به بقای ملت ديگر مسلمان بسته است.1 
دعوت به مبارزه با اس��تبداد از ديگر عناصر اصلی گفتمان اصاحی سيد جمال است. 
اين عنصر از گفتمان اصاحی سيد از نصيحت حكام و ساطين آغاز می شود و به دعوت 

نخبگان و مردم به شورش و انقاب منتهی می شود. 
سيد به جايگاه قانون در جلوگيری از خودكامگی و استبداد تأكيد بسيار می كرد و نبود 
قانون را زمينه ساز حكومت استبدادی می دانس��ت. وی ريشه آزادی در جوامع غربی را 
نيز در حاكميت قانون می دانست كه اين مس��ئله مانع از استبداد شده و حدود همگان 
را مشخص كرده و دست پادشاه و واليان را از تعدی های مكرر و ظالمانه در حقوق مردم 
كوتاه كرده است. در حالی كه در ممالك شرقی نبود قانون دست همه قدرتمندان و در 
رأس همه، پادشاه را در تعدی به حقوق زيردستان بازگذاشته و حكومت و عوامل آن با 
اس��تفاده از اين بی قانونی، به اعمال قدرت می پرداختند. با وجود اينكه سيد از آثار سوء 
استبداد بر جوامع شرقی آگاه بود، در مرحله اول مبارزه خود عليه استبداد، با تمسك به 
الگوی اصاح و نصيحت، سعی در ارشاد حاكمان مس��تبد داشت. وی با سفر به ممالك 
مختلف اسامی و برقراری ارتباط و مكاتبه با پادشاهان كشورهای اسامی، تاش وافری 
انجام داد تا اين حكام را به آفات استبداد و تأثير آن در عقب ماندگی جوامع اسامی آگاه 
سازد. اما با وجود همه تاش های صورت گرفته نتوانست كوچك ترين خللی در الگوی 
استبدادی حكومت در كشورهای اسامی وارد كند. بنابراين در ادامه مسير، سيد جمال، 
فعاليت های خود را در راستای مبارزه با استبداد، بر روی ملت های مسلمان متمركز كرد. 
سيد ضمن خوشبينی به اراده و قدرت ملت ها معتقد بود ملت ها اگر اراده اصاح داشته 
باشند، دولت ها نمی توانند مانع از آن شوند. وی در عين حال، ملت های جوامع اسامی  را 
به علت پذيرش حكومت های استبدادی و فساد و تباهی ناشی از آن مذمت كرده و آنان 
را از پذيرش ظلم كه تبديل به يك عادت در وجودشان شده بود برحذر داشته و يكی از 
مبانی برنامه های اصاحی خود را تاش برای زدودن اين عادت ناپس��ند در ميان مردم 
قرار می دهد. اين ديدگاه بيانگر دگرگونی انديشه سيد درباره كيفيت مبارزه با استبداد 
محسوب می ش��ود كه طی آن به جای اينكه در اين مبارزه هدف افراد باشد، بايد هدف 

1. همان، ص136.
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خود استبداد و بنيادهای سياسی- اجتماعی آن باشد. 
وی می گويد:

بنياد حكومت مطلقه منهدم شدنی 
است. ش��ماها تا می توانيد در خرابی 
اساس حكومت مطلقه بكوشيد، نه به 
قلع و قمع اشخاص؛ شما تا قوه داريد 

در نسخ عاداتی كه ميانه س��عادت و ايرانی، سد سديد گرديده كوشش 
نماييد، نه در نيس��تی صاحبان عادات. هرگاه بخواهيد اشخاص را مانع 

شويد وقت شما تلف می گردد.1 
از اين مرحله، در مسئله مبارزه با اس��تبداد، نگرش سيد از گفتمان اصاح به گفتمان 
انقاب تغيير می يابد. به طور كلی نهضت سياسی سيد جمال را می توان با توجه به مسئله 
استبداد به س��ه مرحله يا فاز تقسيم نمود. در مرحله اول س��يد به انقاب از باال و انجام 
اصاحات از رأس هرم اجتماعی و سياسی و به كمك نخبگان فكر می كرد و به گونه ای 
مش��ابه اميركبير با نزديكی و ارتباط با حكام و دولت های حاكم بر باد اس��امی تصور 
می كرد كه می تواند به هدف اصاحی و آرمان هايش نائل شود. در فاز دوم او با مشاهده 
مقاومت و سرسختی حكام مستبد و منحط و غلبه ش��هوت و جهالت بر آنها و درباريان 
ذی نفوذ و نيز نفوذ و سلطه استعمار، به ويژه در پيوند با آنان و از طريق آنها، به مبارزه و 
موضع گيری های حاد و شديدی عليه اس��تبداد حاكم برخاسته و به تغيير حكومت ها و 
اشخاص از ساطين و پادشاهان دل بسته بود. اما در فاز سوم سيد جمال پس از نااميد 
شدن از تغيير و اصاح ساطين و حكومت ها متوجه بنياد و اساس اين رژيم ها شده و به 

تغييرات انقابی در ساختارهای سياسی حاكم گرايش پيدا كرد.2 
سيد از اولين انديشمندان معاصر است كه انديشه انقاب را مطرح می سازد و تنها را ه 
درمان دردهای ايران را خلع ناصرالدين شاه از قدرت می داند. او پس از اين مرحله متوجه 
نقش علما در ايجاد انقاب در جامعه شده و محور اصلی تاش خود را تحريك علما برای 
ايجاد حركت انقابی قرار می دهد. اين مسئله كه سيد چرا فقط در ايران انديشه انقابی 
را مطرح می كند، به نظر می رسد كه وی به دو دليل انقاب را در ايران عملی تر می داند: 
اوالً سيد جمال از نقش مذهب تشيع در مبارزه عليه قدرت های حاكم و جائر به خوبی 

1. محمد محيط طباطبايی، همان، ص153. 
2. سيد احمد موثقی، همان، ص176. 

شهيد مطهری: ]سيد جمال[ 
بر این مسئله واقف بود که 
علمای شيعه بر خالف علمای 
سنی، نهاد مستقل ملی هستند و 
می توانند مردم را برای مبارزه با 

استبداد و استعمار بسيج کنند
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آگاه بود و ثانياً از نفوذ علما در ميان مردم ايران آگاهی داشت و به قول شهيد مطهری: 
بر اين مسئله واقف بود كه علمای ش��يعه بر خاف علمای سنی، نهاد 
مستقل ملی هستند و می توانند مردم را برای مبارزه با استبداد و استعمار 

بسيج كنند.1 
شخصيت پرتحرك س��يد جمال ارزيابی های متفاوتی را در پی داشته است؛ برخی او 
را فيلسوف يا نابغه ش��رق و مصلح انقابی و بيدارگر، و بعضی عامل سرسپرده استعمار 
دانسته اند و از نگاه عده ای وی سلس��له جنبان نهضت های اصاحی در جهان اسام در 

دوره معاصر بوده است. 
چنين ابهامات��ی در زمان خود س��يد جمال نيز مط��رح بوده چنانكه در يادداش��تی 

می نويسد: 
طايفه انگيزيه اروس��م می خوانند و فرقه اس��اميه مجوسم می دانند. 
سنی، رافضی، شيعه، ناصبی؛ بعضی از اخيار، چهارياريه و وهابيه ام گمان 
كرده اند و برخی از ابرار، اماميه و بابيه ام پنداش��ته اند. االهيان، دهری و 
متقيان، فاسق از تقوا بری؛ عالمان، جاهل نادان و مؤمنان، فاجر بی ايمان 
انگاش��ته اند. نه كافرم به خود می خواند و نه مس��لم از خود می داند. از 
مسجد مطرود و از دير مردود؛ حيران ش��ده ام كه به كدام درآويزم و با 

كدام به جدال برخيزم.2 

نتيجه گيری
سيد جمال الدين اسدآبادی به عنوان انديش��مندی عمل گرا به سبب درك صحيح و 
جامعی كه از سير امور و تحوالت جهان اس��ام و نيز غرب داشت و همچنين به واسطه 
باريك بينی و پی بردن به اليه های زيرين داليل عقب ماندگی و انحطاط مسلمانان و ارايه 
راهكارهای بنيادين به دنبال اصاح امور مسلمين و توسعه همه جانبه جوامع اسامی بر 
مبنای فكر، فرهنگ و آموزه های دينی بود. وی بر خاف ديدگاه روشنفكران غرب گرا كه 
حاكميت تفكر دينی و اسامی را باعث عقب ماندگی و توسعه نيافتگی كشورهای اسامی 
می دانستند، علل توسعه نيافتگی اين كشورها را با انديشه و كاركرد مردم و حاكمان اين 
جوامع و دوری از اسام اصيل مرتبط می دانست و جهت خروج از اين وضعيت، بازگشت 

1. مرتضی مطهری، نهضت های اسامی در صد ساله اخير، همان، ص15.
2. كريم مجتهدی، سيد جمال الدين اسدآبادی و تفكر جديد، تهران، تاريخ ايران، 1363، ص16. 
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به آموزه های اس��ام اصيل را در كنار تمام تجويزهايی كه می كرد به عنوان علت العلل 
معرفی می كرد. سيد جمال اعتقاد داشت توس��عه و توسعه نيافتگی )تكامل و انحطاط( 
يك جامعه، به طور مستقيم محصول عمل خود انسان هاست. همان طور كه رشد و تكامل 
اوليه مسلمانان در نتيجه كار و تاش آنها بود كه از فرهنگ غنی اسامی ناشی شده بود، 
انحطاط و عقب ماندگی آنان نيز نتيجه دچار شدن به رخوت و سستی و جدا شدن باورها 

و عقايدشان از اعمالشان بوده است. 
نتيجه اينكه با مطالعه و غور در انديشه های س��يد جمال اين ايده حاصل می شود كه 
الگوی توسعه جوامع اسامی  بايد منتج از جهان بينی اسامی باشد. كشورهای اسامی 
و از جمله جمهوری اسامی ايران نيازمند داش��تن الگوی توسعه ای هستند كه مولود 
جهان بينی اسامی بوده و با ظرف توس��عه كه فضای سياسی، اقتصادی و فرهنگی اين 

كشوها می باشد سازگار باشد. 
در مورد جمهوری اسامی ايران نيز به نظر می رسد يك الگوی اسامی - ايرانی توسعه، 
متناسب با فضای فكری و فرهنگی جامعه می تواند مفيد واقع شود. هر چند در اين الگوی 
بومی می توان از تجربه های موفق الگوهای ديگر، ضمن بومی س��ازی آنها استفاده كرد. 
البته در امر بومی سازی الگوهای توس��عه، ابتدا بايد دستاوردهای الگوی مورد نظر را به 
مبانی آن دستاوردها ارجاع بدهيم تا ببينيم در پس آن چه جهان بينی و فلسفه ای نهفته 
است، آنگاه آن را قبول كرده يا نقد كنيم و بعد از پروسه نقد است كه می توانيم پديده ای 

را جذب، هضم و يا دفع نماييم. 
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تاریخ روابط جمهوری اسالمی  ایران و عربستان سعودی

سيد محمد موسوی دهموردی1
احسان حمايتيان2

چکيده
ايران و عربس��تان س��عودي با توجه به ظرفيت ها و ويژگی هاي خود، دو كشور مهم و 
تعيين كننده در منطقه خليج فارس و خاورميانه محس��وب می شوند كه همواره داليل 
گوناگونی س��بب تنش مداوم در روابط اين دو شده اس��ت.  اين دو كشور، تقريباً از دهه 
1950 به اين سو، يكديگر را به عنوان يك رقيب در نظر گرفته اند.  رقابت ايران و عربستان، 
زمينه گس��ترده اي را دربرمی گيرد؛ رقابت در خليج فارس، خاورميانه، جهان اس��ام و 
عرصه بين الملل. بنابراين ايران و عربس��تان از زمان تأسيس عربستان سعودي تاكنون 
فراز و فرودي از رقابت هاي مس��المت آميز تا خصومت و قطع رابطه را تجربه كرده اند و 
با رخداد انقاب اسامی  ايران و پررنگ تر ش��دن هويت شيعی ايران، زمينه براي تقابل 

1. كارشناس ارشد ديپلماسی و سازمان های بين المللی از دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه 
2. كارشناس ارشد مطالعات منطقه ای از دانشكده وزارت خارجه 
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بيشتر و اصطكاك قدرت ميان ايران و عربستان، بيش از پيش فراهم شد.  در اين مقاله به 
مرور روابط اين دو كشور از آغاز حكومت پهلوی تاكنون می پردازيم.  

مقدمه 
جمهوری اسامی  ايران و عربستان سعودی دو قدرت بزرگ منطقه خاورميانه و خليج 
فارس هستند كه بررسی روابط اين دو كشور و نقش آنها در تحوالت و رويدادهای اين 
منطقه از اهميت بسياری برخوردار اس��ت.  ايران در اوايل قرن چهاردهم هجری دچار 
تحول سياسی گرديد؛ رضاخان كه در س��ال 1299ه ش توانسته بود قدرت را به دست 
بگيرد، در سال 1304ه ش سلس��له قاجار را منقرض نمود و خود تاج پادشاهی را بر سر 
نهاد و سلس��له پهلوی را پايه ريزی نمود.  از طرف ديگر عربس��تان نيز در همين دوران 
دارای تحول ش��د؛ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركی در س��ال 1300ه ش 
)1912م( حكومتی را در نجد پايه ريزی كرد و خود را سلطان نجد و ملحقات آن ناميد؛ 
وی همچنين در سال 1304ه ش به قسمت حجاز نيز حمله برد و توانست پادشاه حجاز 
ملك علی را شكست دهد و با سرنگونی دولت هاشميه )شريف حسين و فرزندانش( تقريباً 
تمام عربستان امروزی را تحت س��يطره خود درآورد.  اين كشور جديد ابتدا »پادشاهی 
حجاز و نجد و ملحقات آن« ناميده ش��د و در س��ال 1351ه ق  برابر با 1932م، با كامل 
شدن حكومت سعودی ها بر كل شبه جزيره، به عنوان پادشاهی عربی سعودی نام گذاری 
گرديد.  بنابراين می ت��وان گفت در ابتدای قرن چهاردهم هجری شمس��ی دو حكومت 
جديد در دو كشور مهم منطقه خليج فارس به وجود آمدند كه روابط اين دو كشور نيز به 
همين خاطر از سر گرفته شد.  روابط اين دو كشور از آن زمان تاكنون فراز و نشيب های 
فراوانی را طی كرده اس��ت؛ به طوری كه گاهی به خاطر مس��ائل منطقه ای، فرهنگی، 
مذهبی و سياسی در مقابل يكديگر ايس��تاده اند كه حتی به قطع رابطه نيز منجر شده 
است و گاهی به علت منافع مشترك و تأمين امنيت و رويارويی با چالش های منطقه ای 
ناگزير به كنار گذاشتن اختافات فرهنگی، مذهبی و سياسی شدند و با يكديگر متحد 
گشتند.  اين رقابت ها و اختافات پس از پيروزی انقاب اسامی  ايران و با روی كار آمدن 
يك حكومت اس��امی  در ايران رنگ و بوی تازه ای پيدا كرد، چرا كه حكومت جديد در 
ايران داعيه گسترش انقاب خود و صدور آن به ساير كشورهای مسلمان و جهان سوم 
را داشت و حكومت عربستان نيز كه تا قبل از اين خود را مهد اسام و برادر بزرگ تر ساير 
كشورهای عرب و مسلمان می دانست با رقيب جديد و سرسختی مواجه گرديد كه پس 
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از بيرون آمدن از مشكات دهه اول انقاب و گسترش قدرت و نفوذش در سطح منطقه 
به يك قدرت مهم منطقه ای بدل شده اس��ت كه می توانست قدرت و نفوذ عربستان در 
خاورميانه، خليج فارس و جهان عرب را به چالش بكش��اند.  بنابراي��ن پيروزی انقاب 
اسامی  نه تنها از اهميت روابط و رقابت های دو كشور نكاست بلكه پديده نوين انقاب 
و رخدادهای متأثر از آن به همراه تغييرات منطقه ای و بين المللی روابط دو كش��ور را با 
حساس��يتی خاص همراه كرد و به آن پيچيدگی فوق العاده ای بخشيد.  از همان ابتدای 
انقاب سوءظن اعراب حوزه خليج فارس نسبت به آنچه كه آن را تاش جمهوری اسامی 
 نوپا برای صدور )انقاب اسامی  )شيعی( و ايدئولوژی ضد غربی( می دانستند در واكنش 
آنها به جمهوری اسامی  در ايران هويدا بود.  در ادامه به بررسی سير روابط اين دو قدرت 

منطقه ای از قبل از انقاب اسامی  تاكنون می پردازيم.  

کلياتی درباره عربستان سعودی
در ميان كشورهای همسايه ايران، عربستان سعودی به دليل دارا بودن عناصر باالتری 
از قدرت و در نتيجه مطرح ش��دن به عنوان يكی از بازيگران اصل��ی منطقه خاورميانه، 
خليج فارس و جهان عرب و همچنين رويكرد خاص سياست خارجی اش از توانمندی 
و ظرفيت های باالتری در مقايسه با ساير كش��ورهای عربی منطقه برای تأثيرگذاری بر 
مسائل مرتبط با امنيت ملی جمهوری اس��امی  ايران برخوردار است.  اين كشور از نظر 
وسعت جغرافيايی، موقعيت ژئواستراتژيك، ميزان جمعيت، توان اقتصادی، توانمندی 
نظامی  و جايگاه و مركزيت دينی در مقايسه با ساير كشورهای خليج فارس از موقعيت 

برجسته تری برخوردار است.1  
كشور عربستان با مساحتی حدود 2240000 كيلومتر مربع بين عرض جغرافيايی 16 
درجه الی 32 درجه شمالی قرار دارد و بخشی از شبه جزيره عربستان محسوب می شود. 
 اين كشور از شمال به اردن و عراق، از جنوب به جمهوری يمن و عمان، از شرق به كويت، 
بحرين، قطر و امارات عربی متحده، و از مغرب به دريای س��رخ محدود می ش��ود.  طول 
مرزهای عربستان س��عودی 4532 كيلومتر مربع می باش��د كه با عراق 808 كيلومتر 
مربع، اردن 742 كيلومتر، كوي��ت 22 كيلومتر، عمان 676 كيلومتر، قطر 40 كيلومتر، 
امارات متحده عربی 586 كيلومتر و با يمن 1/458 كيلومتر مربع مرز مش��ترك دارد.2 

1. علی اكبر اسدی، »سياست منطقه ای عربستان سعودی و امنيت ملی جمهوری اسامی ايران«، سياست دفاعی، 
س17، ش68، پاييز 1388، ص123. 

2. رقيه سادات عظيمی، عربستان: كتاب سبز، تهران، وزارت امور خارجه، 1375، ص1-2. 
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قرار گرفتن عربستان در ميان دو آب راه مهم جهان- خليج فارس و دريای سرخ- به اين 
كشور موقعيت ژئوپليتيك خاصی بخشيده است، ولی استفاده از هر دو آب راه فوق الذكر 
مساوی است با عبور از تنگه هرمز و تنگه باب المندب كه اولی تحت نفوذ ايران و دومی 
 تحت نظر جمهوری يمن است.  در راس��تای همين مسئله، عربس��تان سعودی در پی 
يافتن مس��يرهايی جهت جايگزين نمودن تنگه هرمز برای صدور نفت بود؛ چرا كه اين 
كشور روزانه ده ميليون بشكه نفت از اين راه صادر می نمايد.  در پی اين موضوع، از سال 
1975 اين كشور س��ه طرح خط لوله نفتی را برای اين منظور اعام و هم زمان مبادرت 
به سرمايه گذاری كان در طرح گسترده تأسيس پايگاه نظامی  در سواحل خليج فارس 

در »قطيف« نمود.1  
آمار جمعيت عربستان چندان مشخص نيست، چرا كه سرشماری به صورت مرتب و 
در بازه های زمانی مشخص در اين كشور صورت نمی گيرد، اما بسياری از آمارها جمعيت 
اين كشور را حدود 30 ميليون نفر تخمين می زنند.  بافت اجتماعی كشور عربستان به 
صورت قبيله ای است و بيش تر جمعيت آن در روستاها زندگی می كنند و بنابراين جامعه 
عربستان بر پايه روابط قبيله ای استوار اس��ت.  وجود تعصب و علقه نيرومند قبيله ای به 
عاوه مذهب، شكل دهنده كلی فرهنگ جامعه عربستان می باشد.  اين ساختار جامعه 
عربستان مانع از به وجود آمدن فرهنگی يگانه شده است.  نژاد مردم عربستان سامی  است 
كه به زبان عربی سخن می گويند و حدود 4000 قبيله در اين كشور وجود دارد كه هر 
يك به نوعی وابسته به خاندان سعودی می باشند.  وجود اقليت های مذهبی كه هميشه 
احس��اس می كنند مورد س��تم و ظلم قرار گرفته اند و همچنين وجود كارگران فراوان 
خارجی و تأثيری كه به طور آرام، ولی مستمر بر فرهنگ و اقتصاد اين كشور می گذارند 
به اين جامعه وضعيت چنداليه بخش��يده است.  امروزه عربس��تان به استان هايی چون 
نجد، حجاز، احساء، تهامه، عس��ير و نجران تقسيم می شود كه به رغم اختاف منطقه و 
اقليم همه به وسيله حكمران سعودی اداره می شود.  نجد قلب صحرا و موطن آل سعود و 
ر واقع است كه در نيمه  منشأ فرقه وهابی حنبلی است.  در شمال نجد، منطقه جبل َشمهَّ
دوم قرن نوزدهم و اوايل قرن بيس��تم ميدان تاخت و تاز آل رشيد بوده است.  در جنوب 
ر، ناحيه قصيم و وادی ذوالُرمهَّه و اراضی نجد واقع است.  شهرهای ُعَنْيَزه و  شرقی جبل َشمهَّ
ِدْرِعيهَّه و بَُريَْده، موطن آل سعود و منشأ فرقه وهابی در نجد است.  شهرستان ُسَديْر و شهر 
عه در جنوب شرقی قصيم می باش��د.  آبادی های نجد عموماً در واحه ها و وادی ها و  َمجمهَّ

1. همان، ص11. 
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شعاب جبال ُطَويْق بنا شده اند.  ناحيه َوْشم در جنب 
وادی َمْحِمل و شهر رياض پايتخت عربستان هر دو 
در ناحيه عاِرض واقع اند.  حجاز را گاهی استان غربی 
عربستان می نامند و شهرهای مكه و مدينه و يَْنُبع 
ه و طايف از باد حجاز به شمار می روند.  شهر  و جدهَّ
نظامی جيزان- جازان- در ناحيه عسير در تهامه و 
در ساحل دريای سرخ اس��ت.  اَبْها كه هشت هزار پا 
از سطح دريا ارتفاع دارد مركز ناحيه َعِسير خاص، 

می باشد و شهر تاريخی نجران در مرز يمن واقع اس��ت.  اَْحساِء و قطيف و َظْهران و ُخَبر 
و َدّمام در س��احل خليج فارس قرار دارند و اكثريت س��كنه آنها شيعی مذهب اند.  نفت 
عربستان از اين منطقه استخراج می شود و عمدتاً از بندر نفتی »رأس الَتنوره« و از خليج 

فارس صادر می گردد.1  
عربستان به دليل ساختار خاص اجتماعی و فرهنگی خود از ديگر كشورهای خاورميانه 
و حتی كشورهای همسايه آن در حوزه جنوبی خليج فارس متمايز می باشد.  ساختارهای 
خاص قبيله ای و عشيره ای كه به پديد آمدن فرهنگی خاص منتهی شده است، همراه با 
آموزه های عميقاً سنتی و مذهبی و نيز سيطره افكار و ايده های سلفی و در قالب وهابيت 
به جامعه عربستان تركيب خاصی بخشيده اس��ت.  حكمرانان آل سعود با وجود ذخاير 

عظيم نفتی همواره از ثروت سرشاری برخوردار بوده اند.  
عربستان حدود 1/4 ذخاير اثبات شده نفت جهان را در اختيار دارد و از اين منظر شرايط 
سياسی و ثبات يا ناامنی در اين كشور نفت خيز از اهميت زيادی برای قدرت های بزرگ به 
ويژه اياالت متحده امريكا برخوردار می باشد.  مجموع اين داليل منجر به اين شده است تا 
روابط و نوع مناسبات با عربستان از اهميت ويژه ای برخوردار می باشد.2  بنابراين اهميت 
استراتژيك عربستان را می توان به صورت زير خاصه كرد: وجود حرمين شريفين، دارا 
بودن 26 درصد ذخاير نفتی جهان و نقش قاطع اين كش��ور در اوپك، نقش آفرينی در 
سازمان كنفرانس اسامی  )دبيرخانه س��ازمان در جده می باشد و بيشترين بودجه آن 
را اين كش��ور تأمين می كند(، نفوذ در كشورهای اس��امی، عضويت در اتحاديه عرب، 
موقعيت ژئوپليتيك، عضويت در ش��ورای همكاری خليج فارس )كه از بانيان اصلی آن 

1. www.persiangulfstudies.com 
2. Guffey, R. A, “Saudi-Iranian Relations Since the fall of Saddam”,Rivalry, Cooperation 

and Implications for U. S. A Policies, Middle East Journal,No. 4, Vo1. 61. (2009), 10. 

در دوران رضاشاه روابط ميان 
ایران و عربستان سعودی از 
ثبات نسبی برخوردار بوده و 
کشمکش خاصی ميان این دو 
کشور وجود نداشته است.  تنها 
مسئله مهم در رابطه بين این دو 
کشور در این دوره امضای یک 

موافقت نامه بين دو کشور بود
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می باشد و نقش اصلی را در اين شورا دارا می باشد(، روابط استراتژيك با غرب و به ويژه 
امريكا )امريكا اولين شريك تجاری عربستان است( و هم جواری با ايران و عراق و غيره.  

هم اكنون آل سعود بر عربس��تان حكومت می كنند.  آل س��عود نام خاندان سلطنتی 
حاكم بر كشور عربس��تان است كه از اواس��ط قرن هجدهم ميادی و توسط عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن بن فيصل به حكومت در عربس��تان سعودی دس��ت يافت و تاكنون بر 
بخش هايی از ش��به جزيره عربستان حكومت می كنند.  آل س��عود در سرزمين نجد )به 
معنای سرزمينی اندكی مرتفع( زندگی می كرد كه از سرزمين های مركزی شبه جزيره 
است و در همسايگی حجاز قرار دارد.  محمد بن عبد الوهاب از اهالی نجد بود كه از آغاز 
جوانی به مطالعات دينی و علمی  پرداخت و ضمن س��فر به بغداد، بصره و دمشق تحت 
تأثير آموزش ه��ای ابن تيميه فقيه و مح��دث و متكلم حنبلی ق��رار گرفت كه مخالف 
آزادانديشی و خواهان بازگشت به سنت های صدر اسام بود و بيش از همه با عقايد شيعه 
مخالف بود و كتب نهاج السنه و زياره القبور را در رد عقايد تشيع نگاشت.  عبدالوهاب با 
تأثير از اين انديش��ه ها به تبليغ افكار خود پرداخت كه تقريباً از همه جا رانده شد و در 
نهايت رهسپار شهر درعيه شد و در آنجا با محمد بن س��عود شيخ قبيله هم پيمان شد 
)1749م(.  ماقات اين دو سرآغاز حركتی ش��د كه در عرض هفتاد سال اين اميرنشين 
كوچك را گسترش داد و به يك پادش��اهی تبديل كرد.  قدرت معنوی در دست محمد 
ابن عبدالوهاب و رهبری سياسی و نظامی  برعهده محمد بن سعود قرار داشت.  در طول 
قرن نوزدهم اين خاندان توانس��ت با ضرب شمش��ير نواحی زيادی را فتح كند و گاهی 
نيز توسط قوای عثمانی يا مصر با شكست روبه رو گشتند.  در راه بسط قدرت خويش از 
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هيچ اقدامی  فروگذار نكردند و با عقايد متعصبانه خود حتی دو بار به ش��هرهای مقدس 
شيعی در عراق حمله بردند؛ يكی در سال 1802 و ديگری در سال 1856م كه در كربا 
بارگاه امام حسين)ع( را با خاك يكسان كردند.1 در نتيجه ضعف عثمانی در اوايل قرن 
بيستم، آل سعود توانس��ت از فرصت به دست آمده نهايت اس��تفاده را برده و با شكست 
خاندان آل رش��يد )طرفدار عثمانی ها( رياض را فتح نموده و بر كل نجد تسلط يابند.  با 
شروع جنگ جهانی اول، عبدالعزيز بن عبدالرحمن با انگليسی ها هم پيمان شد و مواضع 
خود را عليه عثمانی ها تغيير داد و در نهايت با فتح مكه در 1924 و فراری دادن خاندان 
هاشمی  توانستند قدرت خود را بر كل شبه جزيره گسترش داده و عربستان سعودی به 
عنوان واحدی يك پارچه در قرن بيس��تم وارد معادالت روابط بين الملل گردد.  تاكنون 
هفت پادشاه آل س��عود بر اين س��رزمين زمام امور را در دست داش��ته اند كه نخستين 
پادشاه ملك عبدالعزيز بود.  شش پادشاه پس از او همگی برادر هستند.  دودمان آل سعود 
قدرت را از سال 1932 ميادی در كشور عربستان در دست دارد و نام كشور را منسوب 
به نام دودمان خود كرده  است.  در عربس��تان هفت هزار نفر از اعضای دودمان سلطنتی 
آل سعود، به تمامی  كش��ور و بيش از 25 ميليون س��اكنان آن حكم رانی می كنند.  اين 
گروه عاوه بر در دست  داشتن تمامی  امور حساس كشور، ثروت های نجومی  حاصل از 
فروش نفت و گاز، اداره حرمين شريفين و تمامی  امور كشور را بدون حضور هر گونه نهاد 
انتخابی و يا نظارت مردمی  در اختيار خود گرفته اند.  در حال حاضر سلمان بن عبدالعزيز 
بر عربستان حكومت می كند.  وی هفتمين پادشاه آل سعود است.  او با پنج پادشاه پيش 

از خود برادر می باشد.  

روابط  ایران و عربستان قبل از انقالب اسالمی
آغاز حكومت سلطنتی آل سعود با تش��كيل حكومت رضاخان همزمان بود و از همان 
دوران بود كه مناسبات رسمی  سياس��ی بين ايران و عربستان سعودی شكل گرفت.  در 
واقع در اوايل حكومت رضاشاه بود كه حكومت عربستان سعودی برای برقراری روابط 
رسمی  با ايران، با ارسال تلگرافی به پادش��اه ايران سلطنت او را تبريك گفت و خواستار 
تحكيم روابط دو كشور ش��د. در دوران رضاش��اه روابط ميان ايران و عربستان سعودی 
از ثبات نس��بی برخوردار بوده و كش��مكش خاصی ميان اين دو كش��ور وجود نداشته 
است.  تنها مسئله مهم در رابطه بين اين دو كشور در اين دوره امضای يك موافقت نامه 

1.  فوبيه كلويد، آل سعود، تهران، فرانديش، 1369، ص25-27. 
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بين دو كش��ور بود.1 در دوم شهريور 1308 هجری شمس��ی برابر با 18ربيع االول سال 
1348 هجری قمری بين دو كشور ايران و پادشاهی حجاز و نجد پيمان نامه ای در پنج 
ماده منعقد گرديد.  اين عهدنامه مودت به دست مهديقلی هدايت نخست وزير ايران به 
نمايندگی از شاه ايران و ش��يخ عبداهلل القصل و شيخ محمد عبدالرئوف به نمايندگی از 
پادشاه حجاز و نجد به امضا رسيد.  اين عهدنامه سپس در تاريخ 19دی 1308 هجری 
شمسی به مجلس ش��ورای ملی رفت و در اين تاريخ به تصويب مجلس شورای ملی نيز 
رس��يد و در 19خرداد 1309 در جده بين دو طرف مبادله ش��د و در مرداد همان سال 
به بايگانی جامعه ملل متحد فرستاده ش��د.  ماده اول آن به دوستی و صلح دائم و روابط 
مس��تحكم بين دو طرف، ماده دوم به چگونگی انتخاب و اعزام نمايندگان، ماده س��وم 
به حقوق و مزايای اتباع دو كش��ور در خاك يكديگر و مسئله آس��ايش و امنيت حجاج 
ايرانی، ماده چهارم به تمايل دو كشور برای مذاكره و عقد قراردادهای سياسی و تجاری 
و اقتصادی اختصاص دارد.2 ماده پنجم نيز كلياتی در رابطه با خود معاهده بود.  در سال 
1309ه ش نيز ايران اقدام به ايجاد س��فارتخانه در كشور حجاز و نجد نمود و حبيب اهلل 
هويدا )عين الملك( را با توصيه تيمورتاش وزير وقت دربار به عنوان اولين سفير خود در 
اين كشور برگزيد.3 پس از مدتی نيز كنسولگری ايران در نجد به رياست محمدعلی الری 
تشكيل شد.  در مقابل پادش��اهی حجاز و نجد نيز رشيدپاشا را برای نمايندگی در ايران 
انتخاب نمود.  رشيدپاشا نماينده كشور عربستان در عراق بود و در ماقاتی كه هويدا با 
فؤاد حمزه داشت، به توصيه هويدا به نمايندگی ايران نيز برگزيده شد.  به همين جهت 
وزارت خارجه ايران هويدا را توبيخ كرد و به وی اعان نمود: »قبل از دخول در مذاكره در 
خصوص رشيدپاشا نظر دولت عليه متبوعه را استخراج می كرديد.« هويدا نيز در پاسخ 
گفت: »اين مذاكره عمدی نبوده و بنده در جواب فؤاد حمزه رشيدپاشا را مثال زدم، كه 

ابن سعود خيلی فوری اقدام كرد.«4  
در فروردين 1315 شمسی دولت ايران تصميم گرفت سفارت خود را در عربستان تعطيل 
كند و مسئوليت امور را به س��فارت ايران در مصر بسپارد و حضور كنسول گری را در آنجا 
مكفی بداند.  وزارت امور خارجه ايران دليل اين كار را اين طور عنوان نمود: »كنسولگری 

1 . Guffey, R. A, “Saudi-Iranian Relations Since the fall of Saddam”,Rivalry, Cooperation 
and Implications for U. S. A Policies, Middle East Journal,No. 4, Vo1. 61. (2009), 10.

2 . حميد احمدی، روابط ايران و عربستان در سده بيستم، تهران، مركز اسناد و تاريخ ديپلماسی، 1386، ص66. 
3. وزارت امور خارجه، سياست گزاران و رجال سياس��ی در روابط خارجی ايران، تهران، وزارت خارجه، 1365، 

ص63. 
4. بايگانی اسناد وزارت امور خارجه، كارتن 50، پرونده 79/189. 
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هم می تواند كار سفارت را انجام دهد.«1 با بيرون رفتن سفير ايران از كشور حجاز و نجد، 
روابط بين دو كش��ور نيز كاهش يافت و اين دوران، دوران افول روابط بين ش��اه پهلوی و 
شاه سعودی است.  بعد از آن روابط در سطح پايينی ادامه پيدا كرد و تنها به امور مربوط به 
حجاج پرداخته می شد.  اين روابط با شروع جنگ جهانی دوم و بركناری اجباری رضاشاه 
همچنان در سطوح پايين بود و دو كشور درگير مشكات خاص خود بودند.  در سال 1320 
ه  ش و با ورود نيروهای متفقين به ايران، رضاخان از ايران تبعيد شد و به جای وی فرزندش 
محمدرضا، به عنوان شاه ايران تاجگذاری نمود.  در آن زمان حكومت عربستان در دست 
عبدالعزيز بن سعود بود كه توانسته بود با شكست دادن هاشمی ها به حكومت نجد و حجاز 
دست يابد و پادشاهی »السعوديه العربيه« را تأسيس نمايد.  در زمان حكومت محمدرضاشاه 
پهلوی شاهد افزايش روابط و مناسبات فی مابين دو كشور و البته ظهور و بروز درگيری ها و 

كشمكش های عديده ای ميان اين دو كشور هستيم.  

يكی از مهم ترين داليلی كه در اين دوره بين دو كش��ور مش��كل و مسئله ايجاد نمود 
برخورد بد وهابی ها با حاجيانی بود كه از ايران برای ادای فريضه مقدس حج به آن كشور 
سفر می كردند.  اين مسئله با ادامه توهين حاكمان و مأموران عربستانی به زائران ايرانی 
شدت بيش��تری يافت تا جايی كه باعث شد روابط سياس��ی و اقتصادی بين دو كشور 
به مدت چهار س��ال قطع گردد.2  در اين دوران زائری كه ابوطالب يزدی نام داشت، در 

1. همان. 
2. Ekhtiari, A. R. , Hasnita B. , Samsu K. , and Gholipour Fereidouni, H. ,(2013), “The Hajj 

and Iran's Foreign Policy towards Saudi Arabia”, Journal of Asian and African Studies 46 
(678). Retrieved 22 August 2013, 68. 
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گرماگرم طواف دچار مشكل مزاجی می شود و استفراغ می كند، مأموران سعودی او را 
به بی احترامی  به خانه خدا متهم می كنند و نزد قاضی شرع می برند؛ قاضی نيز حكم به 
اعدام او می دهد و اين زائر ايرانی گردن زده می شود.1  س��يد جواد علم الهدی از علمای 

مشهد حادثه را اين طور بيان می كند: 
در آن سال ها كه ابوطالب شهيد شد، طلبه بودم؛ ليكن حج نيامده بودم. 
 تازه رضاخان رفته بود و به خاطر دارم كه سال شهادت ابوطالب به تاريخ 
قمري 1364 بود.  از خراس��ان- كه بنده هم آنجا بودم- عده اي در اين 
سال شركت داشتند كه شاهد حاالت ابوطالب بودند و در بازگشت براي 
مرحوم آيت اهلل پدرم در مشهد حكايت مي كردند و در آن مجلس حاضر 
بودم.  شاهد عيني كه به هنگام نقل واقعه اشك می ريخت، مي گفت: هوا 
بسيار گرم بود.  ابوطالب لباس احرام به تن داشت و شايد هنوز اعمالش 
تمام نشده بود.  پس از نماز در حجر اسماعيل قصد بوسيدن كعبه مقدسه 
را داشت كه به دليل گرماي زياد هواي مكه، حالت تهوع به او دست داد. 
 در اين هنگام حوله باالي ش��انه اش را گرفت و داخل آن استفراغ كرد و 
اين در وقتي بود كه نزديك ديوار كعبه بود.  بار دوم و سوم حالت تهوع به 
او دست داد و اينها را در دامنش جمع كرد؛ ولي به فكرش نرسيد كه زود 
فاصله بگيرد.  در اين هنگام يكي از مأمورين مربوطه دس��تش را گرفت 
و از او به عربي پرسيد كه اينها چيست و تو چه مي خواهي بكني؟  چون 
ابوطالب به زبان عربي مس��لط نبود نتوانس��ت مقصودش را بيان كند و 
در بين ما هم كسي نتوانس��ت منظور ابوطالب را بيان كند.  لذا ابوطالب 
دستگير شد و در ميان ولوله حجاج وي انتقال داده شد به اتاق تاريكي. 
 ايراني ها به محمدعلي غنام2 مراجعه كردند و ضمن شرح واقعه، از آنها 
براي آزادي ابوطالب يزدي از دخمه اي كه در مسجدالحرام بود استمداد 
كردند.  وقتي از حال و روز ابوطالب با خبر شدند با صورت هاي رنگ پريده 
به پيش ما برگش��تند و گفتند برويد دعا كنيد.  روزهاي بعد، از ابوطالب 
خبري نشد و هر چه سؤال مي كرديم، مي گفتند در مورد او بايد قاضي 
حكم كند.  چون بوي تعفن مي داده و اين ف��رد از جانب دادگاه مظنون 

1. رسول جعفريان، آهنگ حجاز، قم، 1387، ص285-286. 
2. از ش��يعيان عراقی كه تقيه می كرد و به هم��راه دو نفر ديگر از ش��يعيان عراق به كارهای ش��يعيان در مكه 

می پرداخت. 
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است به اينكه مواد نجس��ي را با خود آورده تا كعبه را آلوده كند، حكم 
چنين شخصي قتل است.  چون دادگاه ش��هادت شما را نمي پذيرد و ما 
هم حضور نداشته ايم؛ فقط مي توانيد براي او دعا كنيد.  مشكل اين بود 
كه وقتي اين حالت به ابوطالب دس��ت داد، از كعبه فاصله نگرفت و فكر 
مي كرد مي تواند اين را نگه دارد و اس��تام خانه كعبه هم بكند.  پس از 
چند روز رفت و آمد و پيگيري اين سه تن، متأسفانه در محكمه قاضی، 
اين شخص محكوم به اعدام و به عمل او عنوان عمد داده شده است.   به 
آنها )زائرين ايرانی( گفتند: همان زم��ان حكم آمد كه ديگر اعمالتان را 
زود انجام بدهيد و برويد به خارج از مكه و نمی گذاريم به مدينه برويد. 

 مي گفتند با وضع دلخراشي ما را بيرون كردند.1 

دولت ايران طی يادداشتی به وزارت خارجه عربستان نسبت به اين اقدام رژيم سعودی 
اعتراض كرد، اما دولت رياض اقدام خود را مطابق با قوانين شرع دانست.  سفارت ايران 
نيز كه پاسخ دولت را غير منطقی می ديد تأكيد كرد تا وقتی كه جان و حيثيت ايرانيان 
در عربستان محفوظ نباشد و دولت عربس��تان عذرخواهی نكند ايران در سياست خود 
نسبت به عربستان تجديدنظر نخواهد كرد.  دولت س��عودی نيز در پاسخ فقط در مورد 
آينده تضمين هايی داد.  دولت اي��ران هم اين تضمين ها را نپذيرفت و روابط سياس��ی 
خود را با عربستان قطع كرد.  بدين ترتيب تا س��ال ها بعد، از عزيمت حجاج ايرانی برای 
انجام مراسم حج جلوگيری ش��د.  اين حادثه باعث قطع روابط از سال 1323 تا 1327 

1. چگونگی حج گزاری، ديروز و امروز، مصاحبه با حجت االسام علم الهدی، سايت تبيان. 
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می شود .  اين روابط در سال 1327 و با نامه ای 
از جان��ب عبدالعزيز به محمدرضاش��اه داير 
بر از س��رگيری روابط ايران و عربس��تان و 
فرستادن وزير مختار به دربار يكديگر دوباره 

از سرگرفته می شود.  
يك��ی ديگ��ر از اختاف��ات ميان اي��ران و 
عربس��تان در آن زمان، مسئله اسراييل بود. 
 حكومت سلطنتی ايران اسراييل را به عنوان 
دوست خود پذيرفته بود و با اين كشور روابط 
سياس��ی و اقتصادی برقرار نم��وده بود، اما 
دولت عربستان در آن زمان با اس��راييل روابط خصمانه ای داشت و اين مسئله در زمان 
به حكومت رسيدن فيصل بن عبدالعزيز تش��ديد شده و روابط بين عربستان سعودی و 
اسراييل به خصمانه ترين حالت ممكن رسيد.  اين مس��ئله بر روابط ايران زمان محمد 
رضاشاه پهلوی و عربستان سعودی نيز تأثير گذاشت و روابط بين اين دو كشور را تيره 

نمود.  
يكی ديگر از منازعات ميان ايران پهلوی و عربس��تان س��عودی در آن زمان منازعه و 
درگيری بر سر نام خليج فارس بود.  در آن زمان رسانه های عربی و ديگر كشورهای عرب 
منطقه گاه و بی گاه نام مجعولی را به جای نام تاريخی و اصيل خليج فارس ذكر می كردند 
كه با اعتراضات شديد ايران مواجه می شد.  مسائل ديگری نظير مسئله بحرين و جزاير 
خليج فارس نيز بر دامنه اختافات می افزود.  اما به رغم تمام اختافات و درگيری ها اين 
دو كشور دارای روابط تجاری و اقتصادی چشمگيری، به خصوص در زمينه نفت بودند.1  

اما مهم ترين مشكل شاه با حكومت عربستان داعيه ای بود كه هم ايران و هم عربستان 
در خصوص قدرت اول منطقه خاورميانه و خليج فارس داشته اند.  با اينكه هر دو كشور 
در محدوده كش��ورهای طرفدار غرب محسوب می ش��دند ولی اين رقابت منطقه ای به 
ش��كل های گوناگونی ديده می شد.  مهم ترين ش��كل آن رقابت اين دو كشور در مسئله 
قيمت نفت بود.  دعوايی كه بارها موجب س��ردی روابط در بين اين دو كش��ور شد.  اما 
تشكيل س��ازمان كش��ورهای صادركننده نفت )اوپك( روال جاری روابط بين اين دو 

1. Guffey, R. A, “Saudi-Iranian Relations Since the fall of Saddam”,Rivalry, Cooperation 
and Implications for U. S. A Policies, Middle East Journal,No. 4, Vo1. 61. (2009),12. 

مهم ترین مشکل شاه با حکومت 
عربستان داعيه ای بود که هم ایران 
و هم عربستان در خصوص قدرت 
اول منطقه خاورميانه و خليج فارس 
داشته اند.  با اینکه هر دو کشور در 
محدوده کشورهای طرفدار غرب 
محسوب می شدند ولی این رقابت 
منطقه ای به شکل های گوناگونی دیده 
می شد.  مهم ترین شکل آن رقابت این 

دو کشور در مسئله قيمت نفت بود
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كشور را تغيير داد و نوع خاصی از روابط كه متناس��ب با شرايط سياسی و اقتصادی آن 
زمان بود را جايگزين آن كرد.  پس از تشكيل اوپك استراتژی های نفتی و نوع رژيم های 
سياسی سلطنتی از تشابه بين اين دو كشور حكايت می كرد؛ در نتيجه روابط فی ما بين 
اين دو كشور به طور گسترده ای افزايش يافت.  در سال 1945 ملك فيصل از ايران ديدن 
كرد و در مورد مسائل مختلف سياس��ی و اقتصادی با محمدرضاشاه پهلوی به مذاكره 
پرداخت.  متعاقب اين ديدار و در سال 1946 و پس از جنگ شش روزه اعراب و اسراييل 
محمدرضاشاه به عربستان سفر كرده و با ش��اه عربستان ديدار كرد.  پس از اين ديدارها 
ساير مقامات سياسی و اقتصادی دو كشور از جمله وزرای خارجه و برخی وزرا و مقامات 

ديگر با هم ديدار كرده و درباره مسائل مختلف به مذاكره پرداختند.1  
در اين دوره برخی توافقات نيز بين ايران و عربستان سعودی انجام گرفت.  از جمله در 
توافقی بين ايران و عربستان مقرر شد جزيره فارسی متعلق به ايران و جزيره عربی متعلق 
به عربستان باشد.  تا قبل از اين بر س��ر اين دو جزيره بين دو كشور كشمكش و اختاف 
وجود داشت.  همچنين طرفين توافق كردند كه اين دو جزيره فات قاره نداشته باشند و 
فقط آب های سرزمينی برای آنها تعيين شود.  در واقع روابط دو كشور ايران و عربستان 
در دهه 1350 با دكترين سياسی نيكسون به يكديگر پيوند خورده بود.  در چهارچوب 
اين دكترين دو كشور همكاری هايی را در منطقه برای حفظ وضع موجود و منافع غرب و 
نظام های سياسی شاهنشاهی اين دو كشور برقرار نمودند و در اين راستا، ايران با قدرت 
نظامی  خود حفظ امنيت منطقه را به عهده می گيرد و عربس��تان با توان مالی و ذخاير 
عظيم نفتی نقش قدرت اقتصادی را متعهد می ش��د.  بدين ترتيب ايران و عربس��تان به 
عنوان دو متحد استراتژيك اياالت متحده امريكا در منطقه ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك 
خليج فارس تجلی پيدا كردند و ترس از نفوذ ايدئولوژی كمونيسم در منطقه خليج فارس 
و خاورميانه و به خطر افتادن حكومت های سلطنتی آنان موجب نزديكی اين دو كشور به 
يكديگر شد.  با وجود اين همكاری ها، در روابط دو كشور رقابت ها و چالش های بسياری 

به چشم می خورد.2 
در طول دهه 50 ايران بزرگ ترين خريدار اسلحه در ميان كشورهای در حال توسعه و 
جهان سوم بود و در حدود 27 درصد از بودجه اين كشور صرف امور نظامی  و تسليحاتی 
می ش��د و در فاصله س��ال های 1353تا 1355 در حدود يك س��وم صادرات اسلحه و 

1. جمعی از پژوهشگران، عربستان، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1365، ص135-136. 
2.  پيروز مجتهدزاده، كشورها و مرزها در منطقه ژئوپليتيك خليج فارس، ترجمه حميدرضا ملك محمدی، تهران، 

دفتر مطالعات سياسی و بين المللی، 1382، ص142-143. 
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تسليحات نظامی  صادرشده از امريكا به ديگر كشورها به ايران ارسال می شد.1 به همين 
دليل در دهه 1350 شاه ايران سعی نمود تا جاه طلبی منطقه ای خود را تحقق بخشد، 
لذا با مطرح كردن تشكيل يك پيمان دفاعی برای كشورهای خليج فارس تاش كرد تا 
رهبری اين كشورها را بر عهده گرفته و نقش برادر بزرگ تر را برای آنها ايفا كند.  عملی 
شدن اين طرح می توانست به بلندپروازی های نظامی  و سياسی شاه، يعنی تبديل ايران 
به قدرت اول نظامی  اقيانوس هند جامه عمل بپوشاند و حوزه نفوذ وی را گسترش دهد. 
 در مقابل عربستان سعودی با امتيازاتی نظير اشتراكات قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی 
با كشورهای عرب منطقه تمايل بسياری داشت كه اين سيادت را خود بر عهده بگيرد، به 
همين خاطر به انحای مختلف تاش كرد تا با استفاده از اين امتيازات و اهرم های ديگر 
به مقابله با توسعه طلبی و افزون خواهی شاه برخيزد.  اين روند همكاری و رقابت تا سال 

1357 در روابط و سياست های آشكار و نهان دو كشور مشهود است. 
به طور كلی می توان اين گونه نتيجه گرفت كه در دوران پهلوی، ايران و عربس��تان با 
وجود اختافات گسترده ناچار به دوستی ش��دند چرا كه سياست های آنها در راستای 
ائتاف و اتحاد با امريكا و الزامات سياسی و امنيتی اين كشور بود و از طرف ديگر تهديدات 
كمونيسم و پان عربيسم اين دو كشور و ساير كشورهای محافظه كار منطقه خليج فارس 
و خاورميانه را تهديد می كرد، از اين رو اين دو كشور مجبور به همكاری برای از بين بردن 
اين تهديدات و تضمين بقای نظام های س��لطنتی خود بودند. ب��رای  نمونه اين رفتارها 
می توان به لشكركشی محمدرضاشاه پهلوی به عمان برای مقابله با جنبش كمونيستی 

ظفار و سكوت همراه با تأييد عربستان اشاره كرد. 

روابط ایران و عربستان از انقالب اسالمي تا پایان جنگ تحميلي 
انقاب در لغت به معنی زير و رو ش��دن يا پشت و رو ش��دن و دگرگون شدن و تبديل 
شدن به موجودی ديگر است.  انقاب اس��امی  ايران نيز دگرگون شدن جامعه ايرانی و 
دميدن روح اسامی  در كالبد سياست ايران بود.  پيروزي انقاب اسامی  به دگرگونی در 
پيوندهاي منطقه اي و بين المللی ايران انجاميد و پيامدهاي خاص خود را به ويژه براي 
منطقه خليج فارس در قالب فروپاش��ی توازن قواي منطقه  اي به همراه داشت.  انقاب 
اسامی  هويت جديدي براي ايران به همراه آورد كه بر اساس آن، ايران از پيوند با غرب 
خارج ش��د و بنا به ماهيت انقابی و ايدئولوژيك خود، از طرف اين رژيم های منطقه به 

1.  باری روبين، جنگ قدرت های بزرگ در ايران، ترجمه محمود مشرقی، تهران، آشتيانی، 1363، ص122. 
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منزله چالشی براي نظام هاي پادشاهی و 
محافظه كار ارزيابی شد.  بر اين اساس در 
دوره پ��س از انقاب، جمهوری اس��امی 
 ايران و عربس��تان س��عودي بنا به هويت 
خود، برداشت شان نسبت به يكديگر تغيير 
يافت و ايدئولوژي ای كه دو بازيگر خود را 
بر اساس آن بنا كرده و در تعقيب آن بودند 
در مخالفت و تعارض با ديگري قرار گرفت. 
 مقامات عربس��تان بعد از پيروزی انقاب، 
به دقت تحوالت اي��ران را مورد امعان نظر 
قرار داده و فراز و نش��يب های آن را دنبال 
می نمودند، اما از اظهار نظر صريح درباره 

حوادث ايران خودداری می كردند؛  زيرا اين ترس و اضطراب در سعودی ها وجود داشت 
كه تسری انقاب اسامی  ايران، حكومتشان را متزلزل كند.  از طرف ديگر در اين مقطع 
در داخل ايران و بين جناح انقابی و جناح ليبرال نزاع وجود داشت.  بنابراين عربستان در 
اين مرحله سياست صبر و انتظار را در پيش گرفت تا مشخص شود كه جناح و خط حاكم 
در ايران به دست چه گروهی خواهد افتاد، ولی بعد از مدتی به صف ديگر كشورها پيوست 
و برای تبريك پيروزی انقاب اسامی  هيئتی بلندپايه به سرپرستی دبيركل رابطه العالم 
االساميه به ايران فرستاد.  ملك خالد در اولين واكنش خود برپايی حكومت اسامی  در 
ايران را مقدمه نزديكی و تفاهم هر چه بيشتر دو كشور خواند و فهد، وليعهد اين كشور 
نيز گفت: برای رهبری انقاب ايران احترام زيادی قائل هستيم.1 اين مرحله كه همراه با 
تأسيس دفتر جبهه آزادی بخش شبه جزيره عربستان در تهران و گردهمايی جنبش های 
آزادی بخش و نيز برگزاری نخستين حج توسط حجاج ايرانی همراه با راهپيمايی برائت 
از مشركين بود به زودی جای خود را به مخالفت های پنهانی اين كشور عليه جمهوری 
اسامی  ايران داد.  در سال 1981 تعداد حجاج ايرانی بيشتر گشت و برای اولين بار بعد 
از قرن ها مراسم برائت از مشركين را اجرا و ش��عارهايی عليه اسراييل، امريكا و شوروی 
سردادند و در اين دوره درگيری مختصری با پليس عربستان نيز روی داد.  در سال 1982 
امير الحجاج ايران سخنرانی تندی در بين حجاج ايرانی در مدينه انجام داد و گفت: »بايد 

1.  رقيه سادات عظيمی ، همان، ص123. 

در دوران پهلوی، ایران و عربستان 
با وجود اختالفات گسترده ناچار به 
دوستی شدند چرا که سياست های آنها 
در راستای ائتالف و اتحاد با امریکا و 
الزامات سياسی و امنيتی این کشور بود 
و از طرف دیگر تهدیدات کمونيسم 
و پان عربيسم این دو کشور و سایر 
کشورهای محافظه کار منطقه خليج 
فارس و خاورميانه را تهدید می کرد، از 
این رو این دو کشور مجبور به همکاری 
برای از بين بردن این تهدیدات و تضمين 

بقای نظام های سلطنتی خود بودند
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اين فكر را كه مكه و مدينه مال شما است و ما بايد از آنجا بيرون برويم را از سر خود بيرون 
كنيد.« كه به دنبال آن او از عربستان اخراج شد.  اين عمل با اعتراض ايران روبه رو گرديد 
كه با وساطت ليبی و توافق بين دو كشور اين اتفاق يك حادثه تلقی شد و رفع گرديد.1 
اما به تدريج و با گذشت زمان عربستان موضع گيری تند خود عليه ايران را در مطبوعات 
آن كشور نمايان ساخت.  در مقابل، مقامات ايران نيز از ارتباط نزديك عربستان با امريكا 

و سياست های اين كشور در قبال روابط اعراب و اسراييل انتقاد كردند.  

اصوالً عربستان دارای مواضع س��نتی و حافظ وضع موجود، نمی توانست با جمهوری 
اسامی  ايران كه خواهان تغيير وضع موجود و پيرو رويكردهای انقابی در سطح منطقه 
بود و بسيار زود نوك حمات تبليغی خود را به سوی عربستان و ساير كشورهای عربی 
منطقه نشانه گرفت هم راستا و هم پيمان باشد.  اين مخالفت عربستان سعودی با انقاب 
اسامی  ايران و متعاقب آن جمهوری اسامی  ايران به انجام برخی اقدامات خصومت آميز 
در مقابل ايران انجاميد.  نمونه اين تخاصم را می توان در موضع گيری ها و تقابل اين كشور 
در جنگ عراق عليه ايران ديد.2  در اين دوره روابط جمهوری اسامی  ايران با عربستان 
به دليل حمايت اين كش��ور از عراق كامًا تيره و تار بود.  حمايت های مالی عربستان از 
عراق باعث شد تا اين كشور به تقويت هر چه بيش��تر مالی و نظامی  خود بپردازد و آنها 
را عليه ايران به كار گيرد.  از مجموع كمك های مالی و لجس��تيكی كشورهای عربی به 
عراق كه مبلغ هفتاد ميليارد دالر بود بيش از 40درصد آن را عربستان سعودی پرداخت 

1. حميد احمدی، همان، ص132. 
2. سيد داوود آقايی و حسن احمديان، »روابط جمهوری اسامی ايران و عربستان سعودی؛ چالش های بنيادين 

و امكانات پيش رو«، سياست، دوره 40، ش3، 1389، ص13. 
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كرده است.  همچنين اين كشور روزانه 280 هزار بشكه نفت از منطقه بی طرف استخراج 
می كرد و به حس��اب عراق در بازارهای بين المللی به فروش می رس��اند و مبلغ آن را به 
حساب های مالی كش��ور عراق واريز می نمود و روزانه بين 350 تا 500 هزار بشكه نفت 
خام عراق را از خاك خود به بندر ينبوع عبور می داد و از اين طريق به عراق كمك می نمود 
تا منابع نفتی اش را در بازارهای بين المللی به فروش برس��اند.1 همچنين اين كش��ور با 
دست كاری در قيمت نفت و كاهش آن باعث تنزل قيمت نفت در سطح جهانی و كاهش 
بودجه و منابع ملی جمهوری اسامی  ايران شد.  اين كش��ور در سال 1979 قيمت هر 
بشكه نفت توليدی خود را 18 دالر يعنی 4 دالر كمتر از قيمت نفت پايه تعيين نمود و 
از فوريه 1979 تا 1981 مبلغ 230 ميليارد دالر به بهانه تثبيت قيمت نفت و به جهت 
تضعيف جمهوری اس��امی  ايران متضرر ش��د.  همچنين تصميم رهبران عربستان به 
افزايش توليد نفت به ميزان 50 درصد موجب س��قوط قيمت ها تا اواس��ط سال 1986 
گرديد؛ سطحی كه از اوايل دهه 1970 بی سابقه بود.  در واقع عربستان سعودی به همراه 
ساير كشورهای حاشيه خليج فارس )مخصوصاً امارات متحده عربی و كويت( با فرا رفتن 
از سهميه تعيين شده اوپك و افزايش توليد نفت خام و صدور آن به بازارهای جهانی به 
درآمد نفتی ايران و در نتيجه منابع مالی اين كش��ور ضربه زدند و از اين طريق به عراق 
كمك های بسياری نمودند.2  اين در حالی است كه در اين مقطع جمهوری اسامی  ايران 

به داليل متعدد، شديداً به درآمدهای نفتی نيازمند بود.  
در اين دوره، شكست های پی در پی نيروهای عراقی در مقابل جمهوری اسامی  ايران 
و تبديل موضع تهاجمی  عراق به موضع تدافعی، نظريه تشكيل يك سازمان نظامی  را در 
ذهن رهبران عرب و علی الخصوص رهبران عربستان سعودی تشديد نمود.  پيروزی های 
جنگی باعث اعاده اعتماد به نفس و تفك��ر صدور انقاب گرديده ب��ود.  همزمان با اين 
موضوع، ايران شديداً عليه شيخ نشين های عرب از جمله عربستان )به علت كمك های 
مالی آنها به عراق( موضع می گرفت و موج تبليغات خود را عليه آنها به كار می انداخت. 
 رسانه های گروهی غرب نيز به ترس شيخ نش��ين ها از ايران دامن می زدند و اين جريان 
به نفع عربستان س��عودی تمام شد و آن كش��ور را تقريباً به آرزويش كه همان رهبری 
شيخ نشين ها بود، رس��اند و روز به روز صفوف آنها به رهبری س��عودی در مقابل ايران 
منسجم تر گرديد.  در همين دوره عربس��تان در تاريخ 20 بهمن سال 1359 طرح خود 

1.  رقيه سادات عظيمی، همان، ص126. 
2. محمدعلی امام��ی، عوامل تأثيرگذار داخلی در خلي��ج فارس، تهران، دفتر مطالعات سياس��ی و بين المللی، 

1380، ص269. 
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را به نام نقشه امنيت گروهی عربستان منتشر كرد كه مبنای ايجاد يك پيمان نظامی  و 
امنيتی بين شش كشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی، كويت، قطر، بحرين و 
عمان شد.  در خرداد 1360 اين پيمان رسماً آغاز به كار كرد و با اينكه در آغاز اهداف خود 
را همكاری در زمينه های اقتصادی و سياسی اعام كرده بود به تدريج به سمت اتحاديه 
نظامی  حركت كرد و به دنبال توطئه كودتا در بحرين كه به اشتباه به جمهوری اسامی 
 ايران نسبت داده می شد كشورهای عضو شورا يك رشته تعهدات امنيتی و نظامی  را در 
برابر يكديگر تقبل كردند.  در واقع اين كشورها با تشكيل شورای همكاری خليج فارس 
به طور عملی در جهت مقابله و رفع نگرانی از بابت حضور يك ايران جديد در منطقه گام 

برداشتند. 
حتی دوران بهبودی ظاهری روابط دو كشور در سال 1362، كه سعود الفيصل )وزير 
خارجه  وقت عربستان سعودی( به دعوت وزير خارجه  جمهوری اسامی  ايران وارد تهران 
شد، موقتی بود و دو سال بعد در سال 1364 عربستان، با حمايت های امريكا تصميم به 
مقابله با ايران گرفت.  در اين سال ها، عربس��تان بر اساس طرح هشت ماده ای فهد رژيم 
صهيونيستی را مورد شناسايی قرار داد كه به انتقاد صريح و گسترده و راهپيمايی بزرگ 

ايرانيان منجر شد و از اين پس، بر تيرگی روابط دو كشور افزوده شد.1 
سال 1363 وقوع حادثه ربوده شدن يك فروند هواپيمای سعودی و فرود آن در فرودگاه 
مهرآباد و اقدامات مثبت جمهوری اسامی  در پايان دادن به اين حادثه باعث گرديد تا 
روابط دو كشور تا حدودی رو به بهبود نهد.  در همين مرحله ما شاهد سفر وزير خارجه 
عربستان به جمهوری اسامی  ايران و سفر وزير خارجه وقت ايران به عربستان سعودی 
هستيم.  اين س��فرها جهت بهبود روابط و حل پاره ای از مشكات فيمابين از قبيل حج 
و جنگ ميان ايران و عراق صورت گرفت.  ولی در نهايت نتيجه ای به دنبال نداشت.2  در 
سال 1365 عربستان برای فشار بيشتر بر ايران و اجبار ايران به پذيرش قطعنامه اقدام 
به افزايش توليد نفت كرد كه اين خود باعث كاهش شديد قيمت نفت شد و درآمدهای 
نفتی ايران را به شدت كاهش داد.  اين امر باعث گرديد تا روابط ايران و عربستان دوباره 

رو به تيرگی نهد.  
سردی حاكم بر روابط دو كشور و تشديد آن توسط امريكا با هدايت جريانات منطقه ای 
بر ضد ايران، همچنين شهادت 400 تن از حجاج ايرانی در مراسم حج 1366 كه اعتراض 

1. »آل سعود و تكرار اشتباهات گذشته«، اطاعات، 1368/4/11. 
2. رقيه سادات عظيمی، همان، ص126. 
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ش��ديد جمهوری اس��امی  را به دنبال داش��ت 
و در نهاي��ت حمل��ه تظاهركنن��دگان تهرانی به 
سفارت عربستان در تهران- 26مرداد 1366- كه 
كشته شدن يك ديپلمات سعودی- الغامدی- را 
به همراه داش��ت، تيرگی روابط دو كش��ور را به 
اوج خود رساند.  س��رانجام در ششم ارديبهشت 
1367 عربستان اقدام به قطع يك جانبه مناسبات 
سياسی با جمهوری اسامی  ايران كرد و اين قطع 

رابطه حدود س��ه س��ال به طول انجاميد.  در اين ميان، اقدام عربستان به كشتار حجاج 
ايرانی رويارويی دو كشور را تش��ديد كرد و هر دو كشور جنگ تبليغاتی را عليه يكديگر 
آغاز كردند.  محكوميت آل سعود در كنگره  جهانی حج و اجازه  اجرای مراسم بزرگداشت 
قيام 1357 مردم منطقه  ش��رقی عربس��تان، در محل تاالر وحدت در تهران، از جمله 
اقدامات تبليغی جمهوری اسامی  بود كه در مقابل عربستان انجام شد.  عربستان نيز با 
حمايت رسانه های غربی كوشيد از فشار اين جنايت و واكنش جهان اسام و افكار عمومی 
 بر خود بكاهد.  همچنين اين كشور با نفوذ مالی و فرهنگی، كه در كشورهای اسامی  از 
آن برخوردار بود، حمايت اكثر كشورها به خصوص ليبی عليه جمهوری اسامی  ايران 

را جلب كرد.1  
به طور كلی می توان اين گونه نتيجه گيری كرد كه با وقوع انقاب اسامی  ايران و تاش 
جمهوری اسامی  ايران برای اتخاذ سياست خارجی مس��تقل و كانونی شدن سياست 
عدم تعهد بر مبنای اصل نه ش��رقی نه غربی در سياس��ت خارجی جمهوری اسامی، 
سياست حمايت از نهضت های آزادی بخش و جريانات اسامی  و ضد غربی به گفتمان 
غالب سياست خارجی جمهوری اسامی  ايران تبديل شد و سياست منطقه ای اين كشور 
وارد مرحله ای متفاوت با گذشته شد.  اين تغيير در سياست منطقه ای ايران در حالی رخ 
داد كه عربستان س��عودی به عنوان متحد غرب، همچنان سياست های گذشته خود را 
به ويژه در هماهنگی و همكاری با اياالت متحده امريكا ادامه داد.  اين امر منجر به ايجاد 
تضادهای جدی در روابط و مناسبات و سياست های منطقه ای جمهوری اسامی  ايران و 
عربستان سعودی شد2 و عوامل سنتی و جديد تنش و رقابت ميان اين دو كشور را احيا 

1. نصرت اهلل كاراته آهنگری، »سياست خارجی پادشاهی عربستان سعودی در قبال جمهوری اسامی ايران در 
دهه 80«، پايان نامه دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه، 1372، 109-111. 

2. علی اكبر اسدی، همان، ص129. 

 تفاوت های ایدئولوژیک و فکری- 
مذهبی از عوامل افزایش تقابل 
ایران و عربستان بوده اند.  عالوه بر 
این اختالفات نفتی، استراتژیک 
و نظامی  نيز باعث شده است تا 
روابط تهران و ریاض هيچ گاه آن 
گونه که انتظار می رفت حالت 

مسالمت آميز به خود نبيند
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نمود و وقايعی چون حمايت عربستان از عراق در جنگ تحميلی، كشتار حجاج ايرانی در 
سال 1366 و...  به تيرگی و حتی قطع رابطه بين دو كشور منجر شد.  

روابط ایران و عربستان از پایان جنگ تحميلي تا 11سپتامبر 2001
با خاتمه جنگ تحميلی عراق عليه ايران و پذيرش قطعنامه 598 و گذشت يك دهه 
از انقاب اسامی  ايران، برخی تغييرات در سياس��ت خارجی جمهوری اسامی  ايران 
ايجاد گرديد.  در اين راستا رهبران جمهوری اس��امی  در بيانات خود هر چه بيشتر به 
تنش زدايی در روابط ايران و كش��ورهای منطقه خصوصاً عربس��تان پرداختند و عمدتاً 
تأكيد نمودند كه سياس��ت صدور انقاب به معنای مداخله در امور داخلی كش��ورهای 
ديگر نيست و سعی می كردند تا از اين طريق به بهبود روابط خود با كشورهای اسامی 
 و عرب منطقه خاورميانه و خليج فارس يپردازند.  اين مس��ئله باعث شد تا پس از پايان 
يافتن جنگ ايران و عراق و آغاز دوران سازندگی ثبات و آرامشی نسبی در روابط ايران و 
عربستان حاكم گردد.  اما سياست های گرايش به امريكا از طرف عربستان و ادامه سياست 
دخالت در خليج فارس و تاش برای جايگزين شدن به جای ايران به ويژه در فروش نفت 
و در دس��ت گرفتن بازار نفت ايران و ترويج وهابی گری و غيره روابط اين دو كشور را به 

سمت تيرگی مجدد سوق می داد.  
در دهه 1990 و پس از جنگ ايران و عراق و با اقداماتی كه در دوره رياست جمهوری 
آقای هاشمی  رفسنجانی و به ويژه پس از حمله عراق به كويت صورت پذيرفت روابط دو 
كشور وارد مرحله جديدی از همكاری و اعتماد سازی شد.  عربستان چنين می پنداشت 
كه با تغيير در شرايط نظام بين المللی )پس از سقوط كمونيسم( و تحوالت منطقه ای، 
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فضا برای ترسيم روابط تازه مهيا شده اس��ت.  اين روند مناسبات در اواسط دهه 1370 
شمسی و پس از اعام سياست تنش زدايی از سوی جمهوری اسامی  روندی رو به بهبود 
داش��ت و دو طرف به رغم اختافات موجود، س��عی بر برطرف كردن ابهامات موجود و 
نزديكی روابط داشتند، اما در كل هيچ گاه س��وءظن و بدگمانی اعراب به طور كامل )به 
ويژه عربستان( نسبت به ايران برطرف نش��د و ايران نيز هيچ وقت به عربستان سعودی 
اعتماد نداش��ت.  نكته جالب توجه اين است كه چون عربس��تان و به طور كلی ساختار 
حكومت عربستان كامًا فردی است، روابط حسنه سران عربستان و ايران طی اين دوره 
عاملی بازدارنده در برابر افزايش شكاف های طرفين به حساب می آمد.  برای نمونه ماقات 
وليعد عربستان با اكبر هاشمی  رفسنجانی- رئيس جمهور وقت ايران- در سنگال و نيز 

در پاكستان روابط را تا سطح بااليی بهبود بخشيد. 
حضور امير عبداهلل در اجاس سازمان كنفرانس اسامی  در تهران و سفر سيد محمد 
خاتمی - رئيس جمهور وقت ايران- به عربستان و ديدار وی با فهد- پادشاه وقت سعودی- 
همگی خبر از آغاز فصل نوينی در روابط دوجانبه بين دو كشور در دوران حاكميت دولت 
اصاح طلبان می داد.  گسترش همكاری ها، سرانجام موجب انعقاد قراردادی امنيتی در 
18 آوريل 2001 ميان ش��اهزاده نايف بن عبدالعزيز وزير كشور عربستان و عبدالواحد 
موسوی الری، وزير كشور وقت ايران ش��د.  به عقيده بسياری از صاحب نظران سياسی، 
امضای اين قرارداد امنيتی ميان دو كشور نقطه عطفی در روابط آنان محسوب می شود. 
 در واقع، از آنجا كه بخش��ی از مش��كات امنيتی دو كشور، ناش��ی از عدم گفت وگوی 
مسئوالن اين دو كشور با يكديگر بود، امضای اين موافقت نامه، باب گفت وگو را باز كرده 
و برای مثال، دولت سعودی كه پيش از اين با س��فر اتباعش به ايران به شدت مخالفت 
می كرد، با ايجاد خط هوايی تابستانی از دمام به شهرهای مشهد و تهران موافقت كرده 
است.  در مقابل، س��فارت ايران نيز بدون محدوديت، برای اتباع س��عودی، ويزای سفر 
به ايران را صادر می ك��رد، به گونه ای كه در چهار ماهه اول س��ال 1383، برای 22هزار 
گردشگر سعودی رواديد سفر به ايران صادر شد و در حالی كه در سال 1378 عربستان، 
تنها با اعزام يكصد هزار نف��ر زائر ايرانی برای حج عمره موافقت كرد، اين رقم در س��ال 
1383 به 535 هزار نفر رسيد و ايران در آن زمان با اختافی جزئی، پس از مصر، دومين 
كشور اس��امی  از لحاظ اعزام عمره گذاران به عربس��تان بود.  در اين دوره فضای روابط 
موجود ميان دو كشور، به اندازه ای پيشرفت كرده است كه در چند مورد، دولت عربستان 
با برخی عناصر تندروی سلفی كه مزاحمت هايی برای زائران ايرانی ايجاد كرده بودند، 
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به شدت برخورد كرد.  اما در اين دوره روابط و مناسبات دو كشور، با مشكاتی نيز مواجه 
بود.  حمايت سعودی ها از ادعاهای نادرست امارات در مورد جزاير ايرانی در خليج فارس 
از جمله اين مشكات بود.  متأس��فانه يك اصل در ميان كشورهای عربی وجود دارد كه 
بر اساس آن، چنانچه ميان يك كشور عرب و يك كشور غير عرب اختاف وجود داشته 
باشد، ساير كشورهای عربی، صرف نظر از ماهيت و ريشه اختاف، از كشور عرب حمايت 
می كنند.  با اين همه، مقامات دولت عربستان در آن سال ها تاش كرده اند كه حمايت 
آنان از ادعای امارات، به يك عامل اختاف برانگيز در روابط ميان ايران و عربستان تبديل 
نش��ود و همواره بر حل اين موضوع، از طريق تفاهم و گفت وگو تأكيد می كردند.  مسئله 
ديگر، وجود ادعاهايی مبنی بر پناه دادن ايران به اعضای ش��بكه القاعده و مشاركت در 
انجام عمليات های تروريستی در خاك عربستان اس��ت.  در عين حال ايران بارها اعام 
كرده كه عده ای از اعضای اين سازمان دستگير شده و شماری از آنها با اسامی  مشخص، 
به كش��ورهای خود، از جمله عربس��تان تحويل داده ش��ده اند و اين فهرست در اختيار 
سازمان ملل قرار گرفته است.  مسئله عراق و آينده نظام سياسی در اين كشور نيز از ديگر 
موضوعات مشترك ميان ايران و عربستان در اين دوره بود.  اين دو كشور به همراه چهار 
كشور ديگر همسايه عراق، در نشست های متعددی در مورد آينده سياسی عراق و حفظ 
امنيت منطقه ای به بحث و تبادل نظر پرداخته اند.  مقامات سعودی پس از انجام عمليات 
امريكا در عراق نقش دوگانه ای را ايفا كرده اند.  آنان در كنار حفظ مواضع رسمی  و حمايت 
لفظی از دولت جديد و نهادهای تازه تأس��يس عراق، همچنان در رسانه های خود از به 
قدرت رسيدن شيعيان و كردها در عراق ابراز نگرانی می كردند.  با توجه به حضور اقليت 
شيعه مذهب در خاك عربستان، قطعاً مقامات س��عودی، مايل به تشكيل يك حكومت 
شيعی ديگر در منطقه خليج فارس نبودند.  عربستان همچنين با تشكيل دولت مستقل 
كرد همواره مخالف بوده و نسبت به تجزيه عراق به عنوان يك سرزمين عربی حساسيت 
داشت.  در اين ميان، روابط حسنه ايران با ش��يعيان عراق، موجب نگرانی و بعضاً باعث 
اتخاذ موضع گيری هايی از سوی مقامات سعودی شده است كه نارضايتی آنها را از وضع 
موجود نشان می داد.  مسئله ديگر در روابط دو كشور، موضوع تاش ايران برای دستيابی 
به فناوری صلح آميز هسته ای بود.  مقامات سعودی به خوبی آگاه بودند كه دستيابی ايران 
به چنين فناوری، قطعاً موازنه قدرت در منطقه خليج فارس را به نفع ايران تغيير خواهد 
داد از اين رو در كنار كش��ورهايی نظير امريكا به شدت به مخالفت با جمهوری اسامی 
 ايران پرداختند و به ناحق تهمت تاش برای دستيابی به ساح های كشتار جمعی را به 
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ايران نسبت می دادند.  
در واق��ع تغيير رويك��رد سياس��ت خارجی 
جمهوری اس��امی  ايران در ده��ه دوم انقاب 
اس��امی كه بر مبنای منافع مل��ی و ترتيبات 
منطقه ای و عادی س��ازی روابط با همسايگان 
بود، به در پيش گرفتن سياس��ت تنش زدايی 
و همچني��ن حمايت از ح��ق حاكميت كويت 
در جنگ با عراق، تاش برای وحدت با اعراب 

ميانه رو و همكاری با كشورهای منطقه و به خصوص عربستان سعودی منجر شد؛  چرا 
كه اين اعتقاد وجود داشت كه اين كشور به عنوان يكی از مهم ترين كشورهای اسامی 
 و مهم ترين كش��ور عربی حوزه خليج فارس محسوب می ش��ود و روابط با اين كشور به 
گس��ترش منافع ملی منجر خواهد شد و باب برقراری روابط با س��اير كشورهای عربی 
منطقه را باز خواهد كرد.  بدين ترتيب در دوران رياست جمهوری هاشمی  رفسنجانی و 
سيد محمد خاتمی  فصل جديدی از روابط ميان ايران و عربستان سعودی گشوده شد. 
 برگزاری كنفرانس سران كشورهای اس��امی  در سال 1376 در تهران و حضور وليعهد 
عربستان سعودی در آن و متعاقب آن سفرهای سيد محمد خاتمی  به عربستان به نقاط 
عطفی در روابط بين دو كشور پس از پيروزی انقاب اس��امی  ايران انجاميد.  به دنبال 
سفر خاتمی  به عربستان سعودی روابط و مناسبات اين دو كشور در حوزه های سياسی، 
اقتصادی، فرهنگی و تجاری و...  گسترش يافت و در همان سال پادشاه عربستان از ساير 
كشورهای عربی خواست تا روابط خود با جمهوری اسامی  ايران را گسترش دهند.  اين 
گشايش در روابط فی مابين دو كشور به همكاری و توافق در راستای افزايش قيمت نفت 
نيز منجر گرديد.1 اما اين روند بهبود روابط تا س��ال 2003 بيشتر طول نكشيد.  پس از 
حوادث 11سپتامبر و اشغال عراق توسط نيروهای امريكايی، رژيم صدام حسين در اين 
كشور برچيده شد و كم كم حكومت از طرف نيروهای امريكايی به نيروهای سياسی فعال 
در عراق سپرده ش��د.  در اين اثنا منافع ملی جمهوری اسامی  ايران با استقرار حكومت 
شيعی در عراق تأمين می شد، در حالی كه عربستان سعودی از اين مسئله ناخشنود بود 
و از دولتی سكوالر در عراق كه س��نی ها در آن قدرت داشته باشند حمايت می كرد و از 

کشور ایران و عربستان هر دو 
ادعای رهبری کشورهای مسلمان 
و خاورميانه را دارند، دو قدرتی که 
یکی از آنها شيعه مذهب و دیگری 
سنی مذهب می باشد و این موضوع 
در طول تاریخ روابط سياسی دو 
کشور در نوع رابطه و سطح روابط 

تأثيرگذار بوده است
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حضور نيروهای امريكايی در عراق كه سدی در مقابل نيروهای شيعی محسوب می شدند 
حمايت می كرد1 كه اين مسئله منجر به آغاز دوره جديدی از روابط تنش آميز و تيره بين 

جمهوری اسامی  ايران و عربستان سعودی شد.  

روابط ایران و عربستان از 11سپتامبر 2001 تا کنون 
وقوع حمات 11سپتامبر 2001 و حمات امريكا به عراق و افغانستان شرايط جديدی 
را در خاورميانه پديد آورد، به گونه ای كه در شرايط جديد، موازنه قدرت به نفع جمهوری 
اسامی  ايران تغيير يافت.  سقوط طالبان در افغانس��تان و روی كار آمدن دولت شيعی 
در عراق و در نهايت قدرت ياب��ی حزب اهلل در لبنان، عربس��تان را در جهت مهار قدرت 
رو به افزايش جمهوری اس��امی  ايران مصمم كرد و باعث ش��د تا اين كشور اقدامات و 
سياست های متعددی از قبيل هم پيمانی با ساير كشورها و قدرت های منطقه ای و جهانی 
برای مقابله با نفوذ رو به افزايش جمهوری اس��امی  ايران در سطح منطقه خاورميانه را 
در دستور كار خود قرار دهد.  از جمله اقدامات عربستان سعودی در جهت مقابله با ايران 
شركت در ائتاف ضد ايرانی با همراهی امريكا، اسراييل، اردن و مصر در جهت مهار نفوذ 
جمهوری اسامی  ايران در فلسطين و معادالت آن منطقه بود.  چالش عمده ای كه در اين 
دوره بر روابط بين ايران و عربستان سعودی اثر گذاشت تشديد نگرانی در رابطه با برنامه 
هسته ای ايران بود.  مسئله هسته ای ايران به همراه ديگر حوزه های اختاف بين ايران و 
ساير كشورهای عربی، اين كشورها را بر آن داشت تا نگرانی های امنيتی خود را از سطح 
منطقه ای به سطح بين المللی منتقل كرده و همراه با سياست های امريكا حركت كرده و 

به مخالفت با جمهوری اسامی  ايران بپردازند.  
در دوران فعاليت دولت محمود احمدی نژاد، روابط ايران و عربستان ابعادی جديد به 
خود گرفت.  در واقع با وجود اينكه در ظاهر روابط ديپلماتيك در قالب سفرهای مقامات 
دو طرف به كش��ورهای يكديگر برقرار بود اما در عمل نگاه عربس��تان ب��ه فعاليت ها و 
نقش آفرينی های ايران در منطقه نگاهی منفی و همراه با نگرانی بود.  عربستان سعودی 
در رأس نگرانی های خود، فعاليت های هس��ته ای ايران را مورد نظ��ر دارد.  در واقع اين 
كشور برنامه هسته ای ايران را عامت ديگری از بلندپروازی های منطقه ای دولت تهران 
ارزيابی می كرد و با چنين تصويری، سعودی ها و متحدان آنها تصور می كردند كه ايران به 
كمك هم پيمانان خود درصدد تسلط بر دولت های عراق، لبنان و فلسطين و غيره است 

1. سيد داوود آقايی و ديگران، همان، ص14. 
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تا بدين وسيله موقعيت برتری در خاورميانه به دست آورد.  بر اساس اسناد منتشرشده 
ويكی ليكس در اين دوره، عبداهلل بن عبدالعزيز، پادشاه وقت عربستان سعودی خواستار 
حمله نظام��ی  اياالت متح��ده امريكا به اي��ران و متوقف كردن برنامه هس��ته ای ايران 
بوده اس��ت.  او در آوريل 2008 به ريان كروكر، س��فير اياالت متحده در عراق و ژنرال 
ديويد پترائوس گفته بود: »س��ر افعی را قطع كنيد«.  عادل المجير، سفير عربستان در 
واش��ينگتن، از توصيه های مكرر ملك عبداهلل به امريكا درب��اره حمله نظامی  به ايران و 
متوقف  كردن برنامه هسته ای اين كشور ياد كرده است.  به نظر می رسد در راستای همين 
ديدگاه است كه عربستان تحركات حزب اهلل در لبنان را بخشی از استراتژی دولت ايران 
برای گسترش نفوذ خود در خاورميانه می داند.  توطئه قتل عادل المجير سفير عربستان 
در امريكا در 19مهر 1390 و نس��بت دادن آن به ايران هم توانس��ت در اين دوره عمق 

اختافات دو كشور را بيشتر كرده و بر دامنه آن نيز بيفزايد.  
اما خيزش های عربی آغازگر تنشی آشكار در روابط ايران و عربستان در اين دوره بود. 
 اختاف ديدگاه تهران و رياض در برخورد با اتفاقات رخ داده در جهان عرب و تفاس��ير 
متفاوت آنها از اين تحوالت، دامنه بی اعتمادی بين دو كشور را افزايش داد.  عربستان به 
دليل ماهيت محافظه كارانه دستگاه سياسی آن، تاش داشت مانع از سرايت خيزش های 
عربی به ديگر كشورهای منطقه شود و در برخی كشورها از جمله بحرين برای سركوب 
مخالفان مستقيماً وارد عمل شد و در ديگر كشورها نيز تاش كرد تحوالت را مديريت 
كند.  اما نگاه ايران به اين تحوالت مثبت بود و از ديد بيداری اسامی  در كشورهای عربی 
از اين تحوالت استقبال كرد.  همين مسئله باعث تشديد اختاف های ايران و عربستان 

و غلبه بعد تخاصمی  بر بعد رقابتی روابط آنها در اين دوره شد.  
اوج تنش های ايران و عربستان در اين زمان، سرايت خيزش های عربی به سوريه بود. 
 در اين زمان، رقابت های پنهان دو كش��ور به شكل تخاصمی  خود را نشان داد و به ديگر 

حوزه ها از جمله لبنان، عراق، يمن و حتی فلسطين نيز كشيده شد.  
در رقابت های منطقه ای ايران و عربس��تان می توان جلوه هاي��ی از رقابت ايدئولوژيك 
و ژئوپليتي��ك را مورد ماحظه قرار داد.  فعال س��ازی متحدين و حماي��ت از گروه های 
هم راستا بخش��ی ديگر از نشانه های رقابت دو كشور محس��وب می شود.  در واقع روابط 
ايران و عربستان همواره ماهيت رقابتی و تقابلی داشته و در سير تاريخ روابط دو كشور، 
دوره های تعامل و همكاری همواره در س��ايه رقابت دو كش��ور بوده اس��ت.  موضوعات 
منطقه ای متعددی موجب به وجود آمدن اين ديدگاه تقابلی گش��ته و رسيدن به ثبات 
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و تفاهم در روابط متقابل را سخت نموده است.  در واقع اين گونه رقابت ها به حوزه های 
جغرافيايی متعددی تحول پيدا كرده اس��ت.  عراق، لبنان، بحرين، يمن و سوريه؛  اينها 

حوزه هايی است كه ايران و عربستان در آن ديدگاه تقابلی دارند.  
تغيير رويكرد سياست خارجی جمهوری اسامی  ايران با روی كار آمدن دولت يازدهم 
و توجه به بحران های منطقه ای و جهانی و ارايه رهيافت هايی بر پايه صلح و گفت وگو در 
اواسط سال 1392 موجب شد تا موج جديدی از تعامات ديپلماتيك با ديگر كشورها 
شكل بگيريد.  از اين رو اس��ت كه كادر ديپلماتيك ايران با اين تغيير رويكرد سعی كرد 
از اين زمان به بعد با حضور بيشتر در مراسم های رس��می  و همايش ها و كنفرانس های 
بين المللی نگاه گذشته به ايران را عوض كند.  حضور وزير امور خارجه دولت يازدهم در 
مراسم ترحيم پادشاه فقيد عربستان در بهمن 1393 از اين گونه موارد بود.  اما گه گاهی 
هم اين روابط به ناخواست به سردی و بعضاً نزاع تبديل شده است.  مسئله اعدام شيخ نمر 
روحانی عالی قدر شيعه توسط عربستان موجی از انزجار را نسبت به سياست های مذهبی 
عربستان موجب شد.  در اين مدت حوادثی هم اتفاق افتاد كه البته با توجه به همان فضای 
حاكم بر روابط بين اين دو كشور حل و فصل ش��د.  برای مثال اعدام يك تبعه ايرانی در 
ماه حرام )13ش��هريور93( و توهين و تجاوز به زائران ايرانی، اعتراض گسترده مقامات 
كنسولی و ديپلماتيك ايران را به دنبال داشت و همچنين اعزام زائران ايرانی برای انجام 
حج عمره تا زمان عذرخواهی رسمی  س��عودی ها لغو گرديد.  اتفاقات حادث شده در منا 
و كشته ش��دن حدود 5000 نفر از زائرين حرمين ش��ريفين،كه حدود 500 نفر از آنها 
ايرانی بودند نيز از اتفاقاتی بود كه منجر به بروز تنش های جديدی در مناسبات جمهوری 

اسامی  ايران و عربستان سعودی شد.  
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به طور كلی می توان گفت ايران و عربس��تان همواره به عنوان دو كش��ور و دو قدرت 
تأثيرگذار جهان اسام، در منطقه خاورميانه و خليج فارس مطرح بوده اند و هر كدام بنا 
به داليلی، نقشی برتر براي خود در روند تحوالت منطقه اي قائل می باشند.  با اين حال، 
روابط بين دو كش��ور از زمان پهلوي اول تاكنون همواره با نوساناتی توأم بوده است.  اما 
شدت تنش ها در يك دهه گذشته به اندازه ای است كه حتی روی كار آمدن دكتر حسن 
روحانی به عنوان رئيس جمهوری تازه در ايران و ديدگاه تعاملی وی در خصوص سياست 
خارجی نيز نتوانسته است از دامنه تنش های بين تهران و رياض بكاهد؛ به گونه ای كه 
شاهد سرايت اين تنش ها از حوزه های سياسی و نظامی  به حوزه اقتصادی و بحث نفت 
هستيم.  جلوگيری عربستان از كاهش توليد نفت اوپك به كاهش بيش از 50 درصدی 
قيمت نفت منجر شده اس��ت.  بنابراين در يك جمع بندی كلی می توان گفت با نگاهی 
به عوامل داخلی و خارجی تأثيرگذار بر روابط ايران و عربستان، به دليل رويكرد مثبتی 
كه ملك عبداهلل به برخی از سياس��ت مداران ايرانی از جمله هاشمی  رفسنجانی و سيد 
محمد خاتمی  داشت، همچنين رويكرد تنش زدايانه دولت خاتمی  در ايران، روابط ايران 
و عربستان در سال های آغازين روی كار آمدن ملك عبداهلل رو به گرمی  بود و حتی دو 
كشور پيش از آنكه عبداهلل به طور رسمی  پادشاه ش��ود تفاهم نامه امنيتی امضا كردند 
)بايد توجه داشت كه به دليل بيماری »ملك فهد«، در 10 سال آخر حكومت وی، عبداهلل 
زمامدار اصلی در عربستان بود(.  اما به دليل برخی تحوالت منطقه ای، به مرور روابط دو 
كشور زير تأثير اين تحوالت به سردی گراييد.  نگاه انتقادی دولت احمدی نژاد به سياست 
خارجی عربستان و رويكرد خاص وی نيز سردی روابط بين ايران و عربستان را تشديد 
كرد.  با شروع خيزش های عربی، اين روابط در برخی زمينه ها از جمله در سوريه، عراق، 
بحرين و در حال حاضر يمن حتی به تخاصم نيز كش��يده شد.  بحران افت شديد قيمت 
نفت و سياست های عربستان در تثبيت ميزان توليد كنونی اوپك و كشته شدن حدود 
500 نفر از زائرين ايرانی در منا نيز آخرين برگ های تنش در روابط ايران و عربستان در 

دوره كنونی است.  

نتيجه گيری 
با يك ن��گاه اجمالی به تاري��خ روابط خارجی و سياس��ی ايران و عربس��تان به خوبی 
می توان روح نزاع و تقابل را احساس كرد.  روابط اين دو كشور هيچ گاه در طول تاريخ در 
سطح مطلوب برقرار نبوده اس��ت، هر چند قبل از انقاب اسامی  ايران روابط دو كشور 
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ثبات داشت ولی اين وضعيت نيز حاصل سياست دو س��تونی بود كه امريكا آن را ايجاد 
كرده بود و دو كش��ور در غالب آن روابط خود را برقرار و تنظيم كرده بودند.  تفاوت های 
ايدئولوژيك و فكری- مذهبی از عوامل افزايش اين تقابل بوده اند.  عاوه بر اين اختافات 
نفتی، استراتژيك و نظامی  نيز باعث شده است تا روابط تهران و رياض هيچ گاه آن گونه 
كه انتظار می رفت حالت مسالمت آميز به خود نبيند.  ايران و عربستان دو قدرت بزرگ 
و تأثيرگذار خاورميانه با ادع��ای برتری هژمونی و از طرف ديگ��ر طليعه داری ام القری 
اسامی، هميشه يك رقابت ناتمام سياس��ی- مذهبی را دنبال كرده اند، گرچه همواره 
سعی ش��ده از راه های مختلف نظير پيمان های منطقه ای و كنفرانس های صلح، اپك و 
گردهمايی كشورهای اسامی  از شدت اين رقابت ها كاسته شود اما اين تاش ها ناموفق 
بوده و يا اگر موفقيتی داش��ته اس��ت، اين موفقيت ها زودگذر بوده و به زودی مس��ئله 
جديدی در روابط اين دو كشور ايجاد می ش��د و دوباره بذر اختاف و تنازع را بين آنها 

ترويج می داد.  
كشور ايران و عربستان هر دو ادعای رهبری كشورهای مسلمان و خاورميانه را دارند، 
دو قدرتی كه يكی از آنها شيعه مذهب و ديگری سنی مذهب می باشد و اين موضوع در 
طول تاريخ روابط سياسی دو كشور در نوع رابطه و سطح روابط تأثيرگذار بوده است.  نكته 
كليدی اينجاست كه دو كشور منافع متضاد برای يكديگر و در مقابله با يكديگر ترسيم 
كرده اند، اين موضوع نه در حال حاضر بلكه از زمان های دور وجود داشته است، حمايت 
عربستان از صدام حسين در جنگ 8ساله عليه ايران، حمايت ايران از شيعيان يمن در 
مقابل عربستان، حمايت ايران از بشار اسد و مخالفت عربستان با وی و تحركاتی از اين 

قبيل همواره در روابط بين دو كشور وجود داشته است.  
در س��طح منطقه ای، عربس��تان نس��بت به افزايش نقش ايران در افغانستان، لبنان، 
فلسطين و به ويژه عراق و غيره نگران اس��ت.  تحوالت چند سال گذشته در منطقه كه 
موجب افزايش نفوذ جمهوری اسامی  و شيعيان شد اسباب نگرانی پادشاهی سعودی در 
مورد كاهش نفوذ خود در منطقه را فراهم آورده است.  اين نگرانی ها به همراه حساسيت و 
سوءظن های هميشگی عربستان به ايران واكنش هايی را از سوی رياض به منظور تغيير 
در معادالت منطقه برانگيخته است.  در گذشته همواره ايران، عربستان سعودی و عراق 
به عنوان سه كشور مهم و تعيين كننده در منطقه خليج فارس مطرح بودند و توافق دو 
كشور از اين سه كش��ور كافی بود تا تأثيرگذاری الزم بر مسائل و تحوالت عمده و مهم 
منطقه صورت بگيرد، لذا عربستان تاش می كرد كه از عراق به عنوان ابزاری برای ارتقای 
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نقش خود در منطقه اس��تفاده نمايد.  حساسيت 
عربستان نسبت به افزايش نقش ايران و شيعيان 
در عراق از اي��ن زاويه اهميت می ياب��د.  عاوه بر 
اين، عربستان همواره خود را در نقش يك مدافع 
تمام عيار اهل سنت تعريف كرده است و نسبت به 
كاهش نقش سنی ها در عراق، لبنان و يا كشورهای 
هم جوار خود مانند بحرين و يمن حساس و نگران 
است.  از اين رو رابطه ايران و عربستان را بايد يكی 
از دش��وارترين عرصه های ديپلماس��ی خارجی 
جمهوری اس��امی  ايران در طی 3 دهه گذشته 

ارزيابی كرد.  به همين دليل است كه مراودات تهران و رياض كه فراز و فرود بی سابقه ای 
را در خود داشته از كرانه های قطع ارتباط دو جانبه تا ديدارهای مكرر ساالنه سطح باال 

را تجربه كرده است.  
با اين حال و صرف نظر از تاريخ و عمق اختافات دو كش��ور، نياز عربستان سعودی و 
جمهوری اسامی  ايران به داشتن روابط پويا و فعال و مستمر، ضرورتی اجتناب ناپذير و 
غير قابل انكار است.  ارتقا، تقويت، تعميق و تحكيم روابط سياسی دو كشور باعث قدرت 
ديپلماس��ی و ضامن اس��تقرار و آرامش در منطقه حساس و اس��تراتژيك خليج فارس 
خواهد بود.  هم گرايی بين كش��ورهای حوزه خليج فارس و تبدي��ل منطقه به محيطی 
برای همكاری های امنيتی و سياسی و زيس��ت محيطی و مبارزه با تشنج های مذهبی و 
فرقه گرايی در قالب ايجاد يك سيستم همكاری مشترك حتی برای مبارزه با آفت های 
اجتماعی و تروريسم و جنايات سازمان يافته و قاچاق مواد مخدر ضرورتی اجتناب ناپذير 
اس��ت.  بس��ط و توس��عه همكاری های اقتصادی و تجاری، توجه به ظرفيت های باالی 
مبادالتی و انجام سرمايه گذاری های مشترك باعث رشد و شكوفايی و رفاه و توليد ثروت 
در منطقه گرديده و نهايتاً باعث اعتمادس��ازی پايدار و بلندمدت بين كشورهای حوزه 
خليج فارس خواهد گرديد.  ش��ايد با مرگ آخرين فرزندان عبدالعزي��ز و ايجاد جريان 
جديدی از نسل جوان تر خاندان سعودی و سعی بر امروزی تر كردن نحوه حكومتشان، 
بتوان به سال های آينده اميد بس��ت.  به هر صورت با زاده ش��دن گروهی به نام داعش 
كه از توليدات مذهب تند سلفی اس��ت و عمليات جنون آميزی كه در سركوب و اعمال 
وحشيانه بر ضد بش��ريت می كنند- كه دود آن حتی به چشم خاندان آل سعود خواهد 

در سطح منطقه ای، عربستان 
نسبت به افزایش نقش ایران در 
افغانستان، لبنان، فلسطين و به 
ویژه عراق و غيره نگران است. 
 تحوالت چند سال گذشته در 
منطقه که موجب افزایش نفوذ 
جمهوری اسالمی  و شيعيان شد 
اسباب نگرانی پادشاهی سعودی 
در مورد کاهش نفوذ خود در 

منطقه را فراهم آورده است
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رفت- می توان اميد بس��ت كه ش��ايد روزی با ايجاد تغييرات اصاحی در اين جامعه به 
شدت بس��ته و اصول گرای به تمام معنی، رابطه گرم تر و صميمانه تری بين ايران و آن 
كشور ايجاد شود، چرا كه روابط ايران و عربستان به عنوان دو كشور مهم و تأثير گذار در 
منطقه به روند تحكيم و توسعه منافع ملی كشورهای منطقه كمك خواهد نمود و باعث 
پايان بخشيدن تدريجی حضور قدرت های بيگانه و كاهش روند مسابقه تسليحاتی در 

سطح خاورميانه خواهد شد.  
اما در حال حاضر اين گونه نيست و رقابت ميان عربس��تان و ايران يك رقابت فرقه ای 
)سنی در برابر شيعه(، قومی  )عرب در برابر فارس(، ايدئولوژيك )متحدان امريكا در برابر 
مخالفان امريكا( و ژئوپليتيك است.  هر يك از اين دو كشور خود را به طور طبيعی نه تنها 
رهبر خاورميانه بلكه رهبر كل جهان اس��ام می داند.  ايران و عربستان- همانند فرانسه 
و آلمان در اروپا يا برزيل و آرژانتين در امري��كای التين- مقدر گرديده اند كه رقيب هم 
باشند، رقابتی كه بعضاً به دشمنی و خصومت نيز منجر شده است.  مشكلی كه در حال 
حاضر وجود دارد اين است كه اين دو كشور در دو سوی مخالف چندين نزاع خونين در 
خاورميانه از جمله نزاع های جاری در سوريه، عراق، يمن، لبنان، بحرين و سرزمين های 
فلسطينی قرار گرفته اند.  اين چند حوزه سياسی و جغرافيايی را می توان عمده حوزه های 
اختاف جمهوری اسامی  ايران و عربستان سعودی و مهم ترين حوزه های رقابت و تنازع 
استراتژيك و ايدئولوژيك اين دو كشور دانس��ت؛ حوزه هايی كه شكست و پيروزی هر 
كدام از اين دو كشور در آنها به معنای از دست دادن و يا كسب منافع و قدرت بسيار زياد 
منطقه ای است، از اين رو اين دو كشور سعی می كنند با تمام توان از منافع خود در اين 

حوزه ها حفاظت كرده و از هم پيمانان خود در اين كشورها حمايت نمايند.  



19
3

95
ن 

ستا
 تاب

 4
ه 8

مار
 ش

هم
زد

 سي
ال

 س
وم

ه س
دور

)1
ر )

خي
هه ا

ر د
ن د

يرا
ن ا

جا
رباي

 آذ
زيه

 تج
وم

ن ش
ديا

منا

منادیان شوم تجزیه آذربایجان ایران در دهه اخير )1(
گوناز، داک و ياران داخلی تجزيه طلبان

اصغر حيدری1 

اش�اره: در كتاب انقاب اسامی و گروه های تجزيه طلب كه توسط بنياد تاريخ پژوهی 
و دانش��نامه انقاب اسامی منتش��ر ش��ده، برخی از جريانات و گروه های تجزيه طلب 
در آذربايجان كه از گذش��ته ب��ه دنبال اهداف ش��وم خ��ود بودند معرف��ی و اهداف و 
فعاليت هايشان توضيح داده شده است. در دهه اخير دشمنان تماميت ارضی و استقال 
ايران مانند گذشته به تشديد سياس��ت های تجزيه طلبی ادامه دادند و تاش كردند با 
ايجاد گروه های جديد و به ظاهر ناشناخته تحرك تازه ای به اين سياست كهنه در منطقه 
ببخش��ند. در اين پژوهش )در دو قس��مت( به معرفی اين گروه های جديد تجزيه طلب 
كه هدفشان جدا كردن بخشی از آذربايجان از ايران و پيوستن به جمهوری آذربايجان 
می باشد، می پردازيم. اميد اس��ت به آگاهی و بصيرت جوانان ايرانی به ويژه آذربايجانی 

بيفزايد. 

1. مدرس دانشگاه و كارشناس ارشد ايران شناسی 
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الف. شبکه تلویزیونی گوناز 
معرفی شبکه تلویزیونی گوناز و مؤسس آن

ش��بكه تلويزيونی گوناز )ب��ه تركی: 
Günaz TV( ش��بكه تلويزي��ون 
ماهواره ای ك��ه در 23آوري��ل 2005 
توس��ط احمد اوبالی تأسيس شد. اين 
شبكه كه به زبان تركی آذری به صورت 
24 ساعته از ش��يكاگوی امريكا برنامه 
پخش می كند، ش��بكه ای سياس��ی و 
اجتماعی محسوب می گردد كه از بدو 
تأسيس فراز و نش��يب های بسياری را 

تجربه كرده و س��ابقه پخش از چندين ماهواره مختلف را دارد. اين شبكه روزانه فقط 8 
ساعت پخش زنده دارد.

گوناز )به ترك��ی آذربايجانی: Günaz( مختصرش��ده گونئی آذربايج��ان )به تركی 
آذربايجانی: Güney Azerbaycan( به معنای آذربايجان جنوبی است. 

برنامه های شبکه گوناز
برنامه های اين شبكه را می توان به چند بخش تقسيم كرد: 

1. بخش برنامه های كودكان. 
2. موضوعات فرهنگی و آموزش��ی نظير آموزش خواندن و نوش��تن ب��ه زبان تركی و 
مرور دانش��گاهی و علمی تاريخ آذربايجان تحت عناوين: آنا ديلی ]زبان مادری[، رقص 
دونياسی ]دنيای رقص[، موغام درسی ]درس موسيقی موغام[ و باجاريقلی اللر]ايل های 

كاردان و فهميده[ و نيز گفت وگو با صاحب نظران در عرصه فرهنگ و تاريخ. 
3. برنامه های سياسی شامل: تحليل های سياسی، برنامه های گفت وگوی مستقيم با 

مردم و فعاالن سياسی.
4. بخش خبری تحت عنوان گونون سسی ]صدای آفتاب[ 

5. برنامه های فرهنگی شامل: موسيقی سنتی آذربايجانی، فيلم های مستند 
6. معرفی كتاب هايی در مورد آذربايجان 

ش��بكه گوناز در كنار برنامه های فرهنگی خود برنامه های سياسی نيز پخش می كند. 
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با توجه به محتوای برنامه های گوناز و پش��تيبانان و محل و گستره پخش )اروپا، شمال 
آفريقا، امريكا و خاورميانه(، هدف اصلی اين ش��بكه تلويزيون��ی تحريك برای جدايی 

آذربايجان از ايران بوده و همواره در تاش آشوب افكنی است. 

احمد اوبالی مدیر گوناز
نام واقعی احمد اوبالی )مدي��ر تلويزيون گوناز در 
شيكاگو( احمد يوسفی س��ادات است و اهل مغان 
می باش��د. پدر وی حمام دار مع��روف اردبيل بود و 
نام حمام نيز »حمام س��ادات« نام داشت. احمد در 
كودكی در اين حم��ام كار می ك��رد و در جوانی به 
سازمان مجاهدين )منافقين( خلق پيوست. وی در 

جوانی عاقه زيادی به مجری گری داشت و به همين دليل تصميم گرفت با پارتی يكی از 
آشنايان وارد صدا و سيمای اردبيل شود، ولی به دليل چهره نامناسب و نداشتن فن بيان 
پذيرفته نشد. وی اين شكست را برنتابيد و با داد و فرياد بسيار آنجا را ترك كرد. پس از 
خروج از كشور و همراهی كردن با سازمان تروريستی منافقين در نهايت وارد داك )به 
اصطاح كنگره آذربايجانی های جهان كه در ادامه توضيح داده می شود( شد و همراه با 
گروهی كه از سوی سرويس های اطاعاتی و امنيتی رژيم باكو حمايت می شد، توانست 

كنگره را در چند مرحله به دست بگيرد.

اهداف شوم و خطرناک گوناز تی وی عليه کشور و ملت ایران 
ش��بكه گوناز عاوه بر پخش تلويزيون��ی، س��ايت اينترنتی به زبان فارس��ی و تركی 
آذربايجانی نيز دارد و در آنه��ا نيز افكار و اهداف خود را در قالب اخبار، مقاله و تفس��ير 
پی می گيرد. در اينجا بر اساس برخی از ديدگاه ها و مقاالت منتشرشده در سايت گوناز 
تی وی به واكاوی اهداف پليد آن عليه تماميت ارض��ی ايران، جدايی اقوام ايرانی از هم، 
ايجاد اختاف و خون ريزی بين فارس، ترك، كرد و... و ني��ز جدايی آذربايجان از ايران 

می پردازيم. 
1. خوابيدن، مردن است! 

در س��ايت اينترنتی گوناز تی وی، در مطلبی با عنوان »به هوش آذربايجان، خوابيدن 
مردن است« می خوانيم: 



مقاالت
196

دوره سوم سال سيزدهم شماره 48  تابستان 95

... در آزر ماه ]آذرماه![ امسال با كمال حيرت و شادی شاهد پيدا شدن 
سه هفته ای تلويزيون محبوب ملی آذربايجان جنوبی يعنی گوناز بوديم 
كه شوونيسم نژادپرست فارسی- ايرانی آن را در همان نطفه خفه كردند 
تا چش��م و گوش يك ملت ميليونی همواره بس��ته بس��ته باشد!! اما در 
Tishk  و Asosat[ كمال تعجب می بينيم ك��ه تلويزيون های كردی

و NewRoz و Rojhelat[ نه تنها بس��ته نشده اند بلكه رنگارنگ تر و 
قدرتمندتر از هر زمان ديگری هر روز و هر س��اعت با زبان مادريش��ان 
ملت خودش��ان را بيدار می كنند و روز به روز بهتر و قوی تر از گذش��ته 
جنبش های حق طلبانه خود را تقويت و چشم و گوش تمام ملت كرد را 
در ايران و توركيه و عراق و سوريه باز می كند، اما ما ملت ترك ايران چه؟!

حيرت آور است! از قراين و شواهد امر مثل روز پيدا است كه شوونيسم 
نژادپرستانه فارس با سوءاس��تفاده از مذهب مقدس اس��ام و عقايد و 
باورهای دينی مردم به خصوص ملت ترك ايران س��عی بر آن دارد كه 
ما را از خود غافل نموده و تا می تواند ضربه س��نگين تری بر سياس��ت و 
اقتصاد و زبان و فرهنگ و تاريخ ملتمان بزند و صبح تا شب دنبال »بير 
تيكه چؤرك« ]يك تكه نان[ بدود و فارس��ی نگاه كند)!( و با سياست و 

سرنوشت خودش كاری نداشته باشد!!

سايت فارسی گوناز تی وی، 31تير 1391
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... در شرايط حساس كنونی كاش به دست های كرد بايد بتوانند ملت 
خود را بيدار كنند اما با تمام امكانات شيطانی و تكنولوژيك بايد و بايد از 
بيداری ملت تورك آذربايجان جنوبی جلوگيری كرد! همان گونه كه فقط 
يك »جمهوری آذربايجان« )نه آذربايجان شمالی( در نقشه جغرافيايی 
وجود دارد همين يك كشور كوچك نيز بماند و ملت ميليونی ترك ايران 

حق ندارد چشمانش را باز كند و ببيند چه بر سرش می آيد!! 
2. تحريك به جدايی از ايران 

در ادامه مقاله ذكرشده، گونازياِن! شيرين عقل، نانجيبانه مردم آذربايجان را به جدايی 
از ايران فرا می خوانند و می نويسند: 

ملت ترك خيلی وقت اس��ت كه طع��م آزادی و آرام��ش اقتصادی- 
سياس��ی نچش��يده اند. ما بايد بفهميم كه بايد برای مل��ت خودمان و 
استقالمان شب و روز تاش كنيم و بايد بفهميم كه خواسته های ملت 
ما تا حد هيچ جنبش اجتماعی و سياسی فارسی مثل جنبش سبز و غير 
جنبش سبز قابل كوچك شدن نيست. ما همواره بايد به بيدارسازی ملت 
خودمان شب و روز و هر لحظه و هر ساعت آهسته و پيوسته ادامه دهيم 
و تمام جنبش ها و حركت های سياسی و هر اتفاقی كه در هر گوشه دنيا 
اتفاق می افتد هوشيارانه تحت نظر داشته باش��يم و از آن به نفع خود و 
ضرر دشمنانمان استفاده كنيم و اين را بدانيم كه حق گرفتنی است نه 
دادنی و ما بايد حقمان را بگيريم. آن هم بهاي��ی دارد كه بايد بپردازيم 
مانند همه ملت آزاد دنيا. ما نبايد ملت خودمان را به تظاهرات خيابانی 
پراكنده و قابل سركوب ترغيب كنيم بلكه تمام ملتمان را بيدار و بيدارتر 

كنيم... 
تا كی می خواهيد وطن خود را ويران ببينيد و س��نگ وطنی به اس��م 
ايران را كه جز بدبختی و توهين به مليت و زب��ان و اجدادمان ارمغانی 
برايمان نداش��ته را به س��ينه بزنيد... كمی بايد به غي��رت خود آفرين 
بگوييم زيرا اعراب فلس��طين پس از اينكه سرزمين خود را به ازای پول 
به يهودی ها فروختند، اكنون بيش از 60 س��ال هست كه برای باز پس 
گرفتن وطن خود دليرانه می جنگند. چون می دانند وطن يعنی ناموس، 
مادر، خواه��ر، زن... ولی ما توركان كه وطنمان ب��ه زور 7 پارچه )باكو- 
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تبريز- گرجستان- داغس��تان- نخجوان- ايروان- قره باغ( شده است و 
پولی بهمان ندادند كه هيچ، به نواميسمان تجاوز نمودند و هموطنانمان 
را قتل عام و شكنجه نمودند، ساكت و آرام نشسته ايم و لب به اعتراض و 
اعاده حيثيت و حق و وطنمان نمی گشاييم و اكنون دشمن پرروتر گشته 
و به شكل ديگری شروع به ذوب و نابودی آذربايجان در قسمت جنوبی 
نموده اس��ت و از آن همدان، لرستان و كردس��تان و فارسستان درست 
نموده و از آذربايجان غربی، كردس��تان جديد می زايان��د و قزوين را به 
فارسستان و اردبيل و بندر انزلی را به گيلكستان بدل نموده و ما با غيرتی 

سوزان فقط نظاره گريم و بس...1
تحريك احساسات مردم آذربايجان عليه حكومت و مردم مناطق فارس زبان ترفند و 
دسيسه متعفنی است كه دستگاه جهنمی ساواك پهلوی بدان دست يازيد تا مانعی برای 
اتحاد و اتفاق مردم آذربايجان با برادران و خواهران دينی و هموطن خود ايجاد نمايد و 
سدی در برابر پيشرفت و پيروزی انقاب اسامی بسازد. گويی گردانندگان گوناز تی وی 
با س��ران س��اواك هم پياله بوده و در محضر آنان تلمذ نموده اند! ثابتی مديركل امنيت 
داخلی س��اواك در اسفند 1356 
با اوج گيری امواج توفنده انقاب 
اسامی در دستوری خيلی فوری 

و سری چنين نوشت: 
به نح��و مقتضی ب��ه اختافات 
موج��ود بين فارس ه��ا و ترك ها 
دامن زده و از اي��ن جريان به نحو 
مطل��وب بهره ب��رداری و نتاي��ج 

حاصله اعام )گردد(.
امنيت داخلی: توس��ط منابع و 
عوامل ديگر نسبت به پياده كردن 

اين دستور اقدام شود.

1. www.gunaz.tv/per/14/articleCat/1/articleID/2466.html
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3. نويد بی شرمانه فروپاشی ايران!
در مطلب ديگری به تاريخ چهارشنبه 16مه 2012/2/27 ارديبهشت 1391 با عنوان: 
»آيا ايران به سوی فروپاشی پيش می رود؟« شيرين عقلی به اسم محبوب امراهی كه خود 
را فعال مستقل حركت ملی آذربايجان جنوبی معرفی كرده است، با قلم زهرآگينی ضمن 
بهانه قرار دادن نفوذ فراوان زبان فارسی در زبان آذری و خطر آن برای آينده اين زبان، 
به نفی و ادامه موجوديت كش��ور واحد ايران پرداخته و در اعترافی آشكار نوشته است: 
»دول غربی نيز از مدت ها قبل، ايران يكپارچه را تهديدی برای منافع خود می دانند.« 
اين اعترافی در خور دق��ت برای همكاری و هم س��ويی دولت های اروپاي��ی و امريكا با 
تجزيه طلبان ايرانی و به ويژه آذربايجانی است! فرازهای اصلی نوشته مذكور چنين است: 
... ط��رح ديگر رژيم ايران كه ب��ه اجرا درآمد پروژه ايجاد ش��بكه های 
اس��تانی بود. اين پروژه نيز تحت ش��عار باروری زبان ها و فرهنگ های 
بومی سياست آسيمياسيون1 و »تثبيت ارضی سرزمين های فارسی« 
را در پيش می گرفت. به طوری كه با استفاده بی حد و حصر از واژگان و 
ساختارهای گرامری فارسی در لهجه های مختلف زبان تركی، زبانی را 
به وجود می آورد كه در فرهنگ لغات جنبش آذربايجان از آن به عنوان 
زبان فاَذری )فارس��ی+ آذری. فاَركی= فارس��ی+ تركی( ياد می شود. از 
سويی به غلط تصور می ش��د كه اين زبان سبب آموزش و ترويج هر چه 
بهتر زبان فارسی به كس��انی كه كًا با آن ناآشنا هستند می شود. اقشار 
باال دست جامعه )همچون شهرداران، فرمانداران، وكای مجلس و...( 
در كانال های تلويزيون محلی يا كًا به زبان فارسی صحبت می كردند و 
يا به زبانی فاذری، فاركی تر! يعنی تعداد استفاده از كلمات و ساختارهای 
فارسی در اين زبان برساخته، نشانگر طبقه اجتماعی افراد بود تا جايی كه 
سعی می شد در يك جمله تنها و تنها فعل ها به زبان توركی به كار گرفته 
شوند و حتی در بيشتر موارد آن افعال نيز برای فارسيزاسيون بيشتر با 

فعل كمكی استفاده می شدند. 

1. آسيمياس��يون در لغت به معنای متشابه سازی است و در علوم انس��انی پروسه ای است 
كه موجب مستحيل ش��دن افراد يا گروه های قومی متفاوت در فرهنگ حاكم جامعه می شود. 
آسيمياسيون در واقع شديدترين حالت فرهنگ پذيری است و ممكن است از طريق اعمال زور 
يا داوطلبانه انجام گيرد. تغيير هدف دار زمانی اتفاق می افتد كه يك گروه، سلطه بر ديگری را از 

طريق اشغال نظامی يا كنترل سياسی برقرار كند. 
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... با مداخله ايدئولوژيك ايران در امور داخلی جمهوری آذربايجان تنها 
راهی كه پيش پای دولتمردان جمهوری آذربايجان و به تبع آن تركيه 
به عنوان متحد او باقی می گذارد، حمايت آنان از »جنبش آذربايجان« 

با نام »حركت ملی آذربايجان جنوبی« است...
در عص��ر فروپاش��ی ايدئولوژی ها، هي��چ ايدئول��وژی ای در ايران نيز 
نمی تواند عامل وحدت و »عرق ملی« باشد. تأكيد بر ايران و ايران گرايی، 
تنها عنصر حاكم يعنی »فارس هويت ها« و به عبارت ديگر مركزگرايان 
را متح��د خواهند كرد. بر خاف بس��ياری از صاحب نظرانی كه س��عی 
دارند تا با دشوار نشان دادن مسير فروپاش��ی ايران مانع اين امر شوند، 
فروپاشی ايران بدون خونريزی صورت خواهد گرفت. كشورهای توركيه 
و جمهوری آذربايجان در لحظه فروپاش��ی ايران ناگزير الاقل به داليل 
امنيتی مداخل��ه خواهند نمود. اين در حالی اس��ت ك��ه در طول دوره 
زمامداری اسامی در ايران آنان به درستی درك كرده اند كه با ايرانی كه 
دارای ساختاری اقتدارطلب و نژادگرايانه است، نمی توانند كنار بيايند. 
روی ديگر سكه آن است كه دول غربی نيز از مدت ها قبل به اين نتيجه 

رسيده اند كه ايران يكپارچه را تهديدی برای منافع خود می دانند...1 
4. مخالفت با نهادهای حاکميتی جمهوری اسالمی مانند خبرگان رهبری

مجلس خبرگان يا مجلس چاكران: مجلس خبرگان رهبری در تاريخ 
24مرداد سال 1362 هجری شمس��ی پايه گذاری شده است. مجلسی 
متشكل از روحانيون محافظه كار شيعه كه در ادبيات جمهوری اسامی 
ايران فقيهانی هستند كه در علوم سنتی اسام به درجه اجتهاد رسيده 
باشند. وظيفه اين مجلس همان طوری كه در اصل 107 قانون اساسی 
جمهوری بيان شده اس��ت تعيين رهبری حكومت و نظارت بر عملكرد 
وی می باشد. اين مجلس تاكنون در سرنوشت كشور هيچ تأثيری نداشته 
و مجلسی مردانه، كامًا خنثی و اعضای آن مطيع و فرمانبردار رهبری 
حكومت بوده اند. نماين��دگان مجلس خبرگان برای يك دوره 8س��اله 
انتخاب می ش��وند. انتخابات مجلس پنجم خبرگان در تاريخ 7اس��فند 
1394 شمس��ی همزمان با انتخابات مجلس ش��ورای اس��امی برگزار 

1 .www.gunaz.tv/per/14/articleCat/1/articleID/2465.html
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خواهد شد. برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری از 794 نفر كه ثبت 
نام كرده بودند، فقط صاحيت 166 نفر توسط ش��ورای نگهبان تأييد 
شده و وزارت كشور نتيجه را به داوطلبان اباغ كرده است. در حقيقت 
صاحيت ح��دود 20/9 درصد داوطلب��ان تأييد ش��ده و بقيه به طرق 
مختلفی از ادامه رقابت ها بازمانده اند... بيش��تر نامزدها انتصابات خود 
]آيت اهلل[خامنه ای به عنوان نماينده خود در استان ها می باشند كه دائماً 
به تعريف و تمجيد وی و تخريب منتقدان پرداخته اند. ادبيات سخن اين 
افراد همواره هم سو و در تأييد اظهارات و نظرات رهبری حكومت بوده 
اس��ت. هم اكنون درصد عمده ای از نامزدها موقعيت و جايگاه سياسی 
خود را مرهون رهبر می دانند و قطعاً وی را در مجلس خبرگان حمايت 

خواهند كرد. 
... افرادی كه برای مجلس خبرگان انتخاب خواهند شد مثل هميشه 
در نقش چاكر، مطيع و فرمانبردار رهبر ظاهر خواهند شد تا از اين طريق 
بتوانند غنائم حكومتی را برای خود و نزديكانشان كسب كنند و پايه های 
موقعيت و جايگاه سياسی خود را اس��تحكام بخشند... اين مجلس هم 
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مانند مجلس های پيشين به مثابه ابزار تشريفاتی خواهد بود كه در مواقع 
الزم هسته اصلی قدرت و رهبری حكومت خواهد توانست از اعضای آن 
به عنوان ابزاری در جهت اهداف و خواس��ته های خود در طول 8 سال 
نمايندگی استفاده نمايد. در صورتی كه به افكار عمومی جامعه چنين 
القا خواهد ش��د كه وظيفه آنها تعيين جانش��ين علی خامنه ای بعد از 
مرگ وی می باشد. تحليل سياسی گوناز تی وی 22بهمن 1394 هجری 

شمسی.1
5. اکنون نوبت فتنه قرمز است! 

ش��بكه »گون��از ت��ی وی 
روز ش��نبه 10تي��ر 1391 
)June30( در خب��ری از 
»فتنه قرمز« در آينده نزديك 
خبر داد و جواد بَی مجری اين 
شبكه از طرفدارانش خواست 
در تجمعاتشان از پرچم قرمز 
اس��تفاده كنن��د. وی در اين 
مورد گفت: »رنگ قرمز رنگ 

پرچم آذربايجان اس��ت و اين رنگ قرمز برگرفته از خون »بابك خرمدين« است.« اين 
مجری تجزيه طلب در ادامه خواستار سوءاستفاده از استاديوم های ورزشی و بازی های 

تيم تراكتورسازی برای پيشبرد اهداف شوم »پان تركيسم« شد و گفت: 
هم��ه ج��ای آذربايج��ان را قرمز كني��د. س��عی كني��د از بازی های 
تراكتورس��ازی نهايت اس��تفاده را كنيد و پرچم قرمز را در جای جای 
آذربايجان برافراشته كنيد. ما حق اشتباه كردن نداريم. اين پرچم، پرچم 
بابك خرمدين است. همزمان با سالگرد تولد بابك خرمدين تجمعاتی در 
قلعه بابك هر ساله به مدت يك هفته انجام می شده است، اما متأسفانه 

سپاه پاسداران توانست اين تجمعات را كنترل كند. 
وی در ادامه به دست داشتن كشورهای همس��ايه در تجمعات غير قانونی قلعه بابك 

اعتراف كرده و گفت: 

1 .http://www.gunaz.tv/?id=4&vmode=1&sID=3106&lang=2
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نه فقط پان تركيس��م های ايران بلكه پان تركيس��م ها از كش��ورهای 
همس��ايه هم در اين تجمعات شركت كرده و س��عی می كردند در اين 
تجمعات نقش��ی ايفا كنند. اين تجمعات چند س��ال ادامه پيدا كرد اما 

متأسفانه دولت ايران توانست اين تجمعات را كنترل كند.
الزم به ذكر اس��ت كه باش��گاه فوتبال تراكتورس��ازی تبريز در بي��ن طرفداران ترك 
خود به عنوان تيراختور شناخته می شود و در س��ال 1349 شمسی با حمايت كارخانه 
تراكتورسازی در شهر تبريز بنيان گذاری شد. هم اكنون تحت مسئوليت سپاه عاشورا 
است. سپاه عاشورا نقش مهمی در حل مسائل مالی باشگاه تراكتورسازی دارد و اين تيم 
از امكانات ورزشی اين ارگان استفاده می كند. همچنين 30درصد سهام باشگاه متعلق 
به »مؤسسه مالی و اعتباری كوثر« می باشد. عاوه بر اين »مؤسسه مهر ايرانيان« وابسته 
به سپاه پاسداران و شركت س��ايپا از ديگر س��هامداران و متوليان اين باشگاه محسوب 

می شوند.1
تراكتورسازی پرتماشاگرترين تيم ليگ برتر در فصل های 89-1388 و 90-1389 و 
91-1390و 92-1391 و 94-1393است. اين باشگاه پيش تر تعدادی تماشاگر ثابت 
در ورزشگاه و هوادارانی در داخل تبريز داشت، اما اكنون هواداری از اين تيم به سراسر 
آذربايجان و برخی شهرهای ديگر ايران رسوخ كرده  است؛ به گونه ای كه در چندين بازی 
در چهارچوب ليگ برتر استاديوم های استان های البرز، قزوين، قم و گيان نيز در برخی 
بازی ها پذيرای هواداران پرتعداد تراكتورسازی بوده اند. مشخصاً هواداران تراكتورسازی 
پس از راهيابی به ليگ برتر در سال 88 حضور پرشماری در استاديوم آزادی تهران و در 

برابر سرخابی های اين شهر داشته اند.
با اينكه تراكتورسازی تنها يك باشگاه ورزشی است، اما امروزه برای هواداران اين تيم 
در ايران جذابيتی فراتر از اين دارد و به پديده ای اجتماعی و ناسيوناليس��تی بدل شده 
 است.2 درصد بااليی از طرفداران، چندان به بازی فوتبال و نتايج  آن كار ندارند و به دنبال 
يك تجمع بی خطر هستند تا وجود خود را ابراز كنند، به گونه ای كه برخی از هواداران 
تراكتورس��ازی رابطه خود و آذربايجان را با باشگاه فوتبال بارس��لونا و كاتالونيا مقايسه 

می كنند.3
عاوه بر اين، تعدادی از بازی ه��ای اين تيم به طور ضمنی صحنه اس��تفاده برخی از 

1. سايت اينترنتی ويكی پديا با جست وجوی: باشگاه تراكتورسازی تبريز. 
2. حميد سمتی، گزارش ويژه درباره پديده سال؛ تراكتورسازی و هوادارانش. وبگاه گل، 2 اسفند 1388.

3. تراختور، بارسلونا و فردوسی پور، تابناك، 29دی 1389.
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گروه های قوم گرا و پان ترك شده اس��ت. اين حركات شامل س��ردادن شعارها و بردن 
پارچه نوشته هايی قوم گرايانه )به عنوان نمونه در 30بهمن 1388 در بازی با تيم سايپای 
كرج در ورزشگاه انقاب كرج( مانند: »روز جهانی زبان مادری مبارك« و »مدرسه تركی 
برای همه ترك زبانان بايد ايجاد ش��ود« بوده و به درگيری با مأم��وران نيروی انتظامی 

كشيد.1 
شماری از افراد مشكوكی كه خود را هوادار تراكتورسازی وانمود می كردند در مقاطعی 

شعار »خليج عربی« و تشويق آتاترك سرداده اند.2 
اين رويكردها از طرف محافل ورزشی، سياسی و قريب به اتفاق مردم آذربايجان مورد 
اعتراض و انتقاد قرار گرفته اند. اگر قرار باشد عده ای آذربايجانی ها را با تراكتورسازی در 
يك ظرف قرار دهند و اين تيم را به عنوان آرمان و نماد آذری ها برای مقاصد خود معرفی 
كنند، می تواند هزينه های فراوانی برای كش��ور به همراه بياورد، چرا كه همين عده در 
صورت در نظر گرفتن محروميت انضباطی جدی برای اين تيم، شعارهای نژادپرستانه 
س��رخواهند داد و در واقع يك قوم را سپر اميال ش��خصی خويش خواهند ساخت كه 
می تواند منجر به آشوب شود... گروهی بر طبل قومی س��اختن اين تيم می كوبند  و در 
همين شرايط اس��ت كه برخی گروه های منتسب به پان تركيس��م پرچم ها و نمادهای 
جدايی طلبانه شان را نيز به ورزشگاه آورده، می كوشند رفتارهای خافشان را به هواداران 
واقعی و فهيم تراكتورس��ازی تسری دهند كه همواره با هوش��ياری وطن دوستانه آنان 

مواجه می شوند.
بر اين اس��اس افزايش دقت عمل دس��تگاه های نظارت��ی با اين ح��ركات به افزايش 
هوشياری مردم خون گرم آذربايجان در فاصله گرفتن از اشخاص شيادی كه قصد دارند 
با سوءاستفاده از احساساتش��ان به مقاصد اقتصادی يا سياسی خود دست يابند، كمك 
ويژه ای خواهد كرد تا حس��اب خود را از اين عده جدا كنند و با فاصله گرفتن از گروهی 
كه اهدافی غير از شور و نشاط ورزشی را دنبال می كنند و نگاهی سياسی به اين باشگاه 
فرهنگی ورزشی دوخته اند، اين دسته را در رس��يدن به اميال مرض آلود شخصی شان 

1. اردوان روزبه:گزارشی درباره تيم تراكتورس��ازی تبريز؛ »ياشاسين تراكتور«. س��ايت اينترنتی راديو زمانه، 
1اسفند 1388. 

2. اسفنديار مغموم: فوتبال با سياست نمی خواهيم، س��ايت اينترنتی راديو زمانه، 1390/12/1. دايی: آنها كه 
توهين كردند خودشان بی غيرت هستند/ در تبريز كسی برای فوتبال به ورزشگاه نمی آيد. وبگاه گل، 18سپتامبر 
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ناكام بگذارند.1
به يقين مديريت س��پاه عاش��ورا بر اين باش��گاه مانع از سوءاس��تفاده غيرخودی ها و 
جريان های بيگانه طلب و حداقل مش��كوك از احساس��ات پاك هواداران تيم تراكتور/ 

تراختور خواهد بود. 
6. نوکری رژيم دين ستيز باکو 

شبكه گوناز تی وی در عمل به دس��تور امريكا و اسراييل حلقه نوكری رژيم دين ستيز 
باكو را به گوش افكنده است و در گفتار و نوشتارهايش به بزرگنمايی دروغين از قدرت 
و نقش رژيم علی اوف در منطقه می پردازد، همس��ايگان را از ق��درت واهی اقتصادی و 
نظامی آن می ترساند! و آينده روشنی را به مردم آذربايجان ايران در صورت پيوستن به 
اين جمهوری نويد می دهد! اين در حالی است كه اين رژيم هنوز هم به كمك های مالی 
و اقتصادی امريكا وابسته است، اسام ستيزی در آن اوج گرفته، كوچك ترين احترام و 
حقوقی برای مخالفان به ويژه احزاب اسام گرا قائل نيست، زندان ها و شكنجه گاه هايش 
پر از فعاالن حقوق بشر و اعضای تشكل های اسامی است و پخش برنامه های راديويی 
و تلويزيونی به زبان های اقوام غير آذری س��اكن جمهوری مانن��د: تالش، لزگ، آوارها، 
تات های فارسی زبان و... كه حدود 40 درصد از اهالی را تشكيل می دهند، ممنوع است! 

بر طبق قانون اساسی آذربايجان: 
روحانيون نمی توانند فرماندار و نماينده مجلس و روستا و شهر شوند. 
دين آزاد است و هر كس می تواند هر دينی را بپذيرد و آيين های مذهبی 
آن را اجرا كند، ولی فقط دين اس��ام حق تبليغ در مجموعه عمومی و 

اجتماعی كشور را دارد... دين از سياست جدا است.
با اين حال فرقه ضاله بهائيت كه دشمن اسام و مسلمين است، با چراغ سبز حكومت 
آذربايجان در آنجا به طور آشكار به فعاليت و تبليغات می پردازد و با نزديكی الهام علی 
اوف به حكومت پادشاهی عربستان، وهابيت در آذربايجان نفوذ كرده و بخشی از معلمان، 

اساتيد دانشگاه، دانشجويان، پزشكان و... را تحت تأثير قرار داده است. 
7. اتهام حمايت ايران از دشمنان آذربايجان و اشغالگران قره باغ 

گاهی برخی از كاربدس��تان جمه��وری آذربايجان و مزدوران آنه��ا در قالب احزاب و 
حركت های تجزيه طلب )از جمله گوناز تی وی( ادعا می كنند:

1. استمرار رفتارهای غير مسئوالنه درباره تراكتورسازی، سوءاستفاده علنی از احساسات پاك آذری ها، تابناك، 
13بهمن 1388.
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ارمنس��تان با كمك های نظامی ايران توانس��ت منطق��ه قره باغ را كه 
20درصد از خاك جمهوری آذربايجان است را اشغال كند و با ادامه اين 

كمك ها توان نگهداری مناطق اشغالی را به دست آورد!  

توضيح اينكه پس از انعقاد قرارداد گلس��تان و تركمانچای روس ها اقدام به كوچاندن 
ارامنه ايران به منطقه تحت تسلط خود كردند و اياالت مسلمان نشين ايروان و قره باغ را 
برای اس��كان ارامنه تازه وارد در نظر گرفتند. پس از جنگ های عثمانی و روسيه، ارامنه 
مناطق ش��رقی امپراتوری عثمانی كه همراه روس ها عليه عثمانی ها وارد جنگ ش��ده 
و پيروزی هايی به دس��ت آورده بودند پس از عقب نش��ينی روس ها مجبور به مهاجرت 
به داخل مرزهای روسيه شده و تركيب جمعيتی خان نش��ين ايروان و قره باغ را به نفع 
ارامنه تغيير دادند. بر اساس آماری كه موگيلوسكی و ژنرال ارملوف در سال 1823 ارايه 
داده اند در ايالت قره باغ 90 هزار نفر در 600 روستا زندگی می كردند كه 150 تا از آنها 
ارمنی نشين بوده اند. همچنين در شهر شوشی هزار و 48 خانوار مسلمان و 479 خانوار 

ارمنی زندگی می كرده اند.1 
بنابه گفته امير احمدی بر اس��اس سرشماری نفوس س��ال 1898 در قره باغ 54 هزار 
و 871 خانوار وجود داشته اس��ت كه 29 هزار و 350 خانوار آذربايجانی بوده اند؛ به اين 

1. Yoshimura,Takayuki(2005) Some Arguments on the Nagorno-Karabagh History, 
Tokyo University Foreign Studies. S: 54. )نقل از ويكی پديا( 

موقعيت قره باغ
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ترتي��ب جمعيت ارامن��ه قره باغ از 9 درصد در س��ال 
1823، به 35درصد در ميانه قرن نوزدهم و 40درصد 
در اواخر قرن نوزدهم رسيده كه در پايان جنگ جهانی 
اول به 70درصد جمعيت قره ب��اغ افزايش پيدا كرده 
است.1 بعد از آن نيز سياس��ت مهاجرت ارامنه منجر 
به اين شد كه نهايتاً در سال 1979 حدود 76درصد از 

جمعيت قره باغ را ارامنه تشكيل می دادند.2
با وجود اين، قره باغ همچنان بخشی از خاك جمهوری 
آذربايجان ب��ود و س��اكنان آن را آذری ه��ا و ارمنی ها 

تشكيل می دادند. پس از استقال ارمنستان و آذربايجان از امپراتوری روسيه در 1918م، 
آذربايجان و ارمنستان هر دو ادعای حاكميت بر آن منطقه را داشتند. پس از تثبيت سلطه 
اتحاد جماهير شوروی، اين ناحيه در سال 1923م به جمهوری سوسياليستی آذربايجان 
شوروی واگذار شد. در واپسين سال های اتحاد شوروی اختاف بين ارمنستان و آذربايجان 
بر سر قره باغ شروع گرديد. از س��ال 1991م موضوع رفراندوم در اين ناحيه همراه با نزاع 
قومی خش��ن و خونين بين آذری ها و ارمنی ها در مقياس گس��ترده و دخالت آذربايجان 
و ارمنس��تان به نفع يكی از دو طرف، جنگ قره باغ كوهس��تانی را بين سال های 1994-

1991 به راه انداخت. ارمنس��تان با نيروی نظامی و تجهيزات جنگی قوی تر تمام منطقه 
را كه 20 درصد خاك آذربايجان را شامل می شد، اش��غال نمود و با كشتار و اخراج وسيع 

آذری ها از منطق��ه، حكومت 
جمهوری خودخوانده قره باغ 
را تشكيل داد و با اخراج كامل 
آذربايجانی ها از قره باغ، تركيب 
جمعيتی منطق��ه مذكور صد 
در صد ارمنی نش��ين شد. طی 
اين اشغالگری مساجد منطقه 
توسط ارمنی ها طبق تصاوير 

1. بهرام اميراحمدی، »قره باغ از ديروز تاكنون؛ بررس��ی رويدادها«، مطالعات آسيای مركزی و قفقاز، 1373، 
ص139. 

2 .Kuburas, Melita(2011) Ethnic Conflict in Nagorno- Karabakh, Review of European 
amd Russian Affairs, No 6. )نقل از ويكی پديا(

باكو ساهاكيان، رئيس جمهور 
منطقه خودمختار قره باغ
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منتشرشده در اينترنت، به طويله حيوانات تبديل شده اند و بقيه نيز همراه با گورستان های 
مسلمانان با خاك يكسان گشتند. 

ادعای كمك ايران به ارمنس��تان و يا حمايت از آن كش��ور در برابر آذربايجان به كلی 
كذب و به دور از واقعيت اس��ت. ايران نه از ارمنی ها بلكه از برادران مسلمان آذری خود 
حمايت های بس��يار نمود و هنوز هم قره باغ را خاك آذربايجان می داند كه اشغال شده 
اس��ت. اما اكنون كه به ادعای آقايان »جمهوری آذربايجان قوی ترين و پيشرفته ترين 
ارتش منطقه را با كمك های غرب در اختيار دارد«، پس چرا مناطق اشغال ش��ده خود 

توسط ارمنستان را بازپس نمی گيرند؟! 

ناگفته های حجت االسالم والمسلمين سيد حسن عاملی پيرامون حمایت های 
ایران از آذربایجان در برابر هجوم ارمنستان 

حجت االسام والمس��لمين عاملی1 امام جمعه شهر اردبيل ش��خص مطلعی درباره 
مناقشه قره باغ و كمك های ايران به مردم و نيروهای نظامی آذربايجان در برابر تهاجم 
ارمنستان است. وی در پيامی به مناسبت برگزاری همايش نكوداشت حاج »علی اكرام« 
واقعيت های ناگفته ای از اين كمك ها را- كه دولتيان امكان بازگويی آنها را ندارند- چنين 

برشمرد:

1. حجت االسام والمسلمين دكتر سيد حسن عاملی، متولد 1341 اردبيل است. او دكتری در رشته فقه و مبانی 
حقوق اسامی از دانشگاه تهران دارد و نماينده ولی فقيه در استان اردبيل و امام جمعه شهر اردبيل از آبان 1381 

می باشد. 

سربازان منطقه خودمختار ناگورنو- قره باغ
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... جمهوری اس��امی اي��ران از 
يك س��و بايد انقاب اسامی را كه 
دس��ترنج خون هزاران شهيد بود 
)از تهاجم امريكا و صهيونيس��م( 
محافظت می كرد و از طرف ديگر 
نسبت به خشونت های غير انسانی 
ارامنه بی تفاوت نب��وده و نظاره گر 
كشتار شيعيان نباش��د. بنابراين 
يك سياس��ت بينابين��ی در پيش 

گرفته شد... و آن حمايت و آموزش ارتش جمهوری آذربايجان و ايجاد 
دسته های مقاومت و فرستادن ساح و مهمات و تعليمات نظامی برای 
ارتش اين كشور و قرار دادن طرح های نظامی در اختيار ارتش جمهوری 

آذربايجان بود. 
در مقياسی باال و به صورت های آشكار و پنهان، اقدامات گوناگونی از 
سوی ايران صورت گرفت. جوانان بسياری از جمهوری آذربايجان برای 
آموزش های چريكی و پارتيزانی به ايران آمدند. ده ها ماشين ساح برای 
حمايت از شهر شوشا در اختيار جوانانی گذارده شد كه در آرزوی داشتن 
اندك تجهي��زات نظامی بودند. همچنين با موافق��ت حكومت وقت و با 
درخواست روشن جواداف و رحيم قاضی اف و برای ايجاد سيستم دفاعی، 
قرارگاه مشترك ايجاد شد و در اين قرارگاه ها اميران و افسران اردبيلی و 
تبريزی با جان و دل به برادران آذری خود كمك كردند و شبانه روز برای 
جلوگيری از تجاوز ارامنه تاش كردند و اردوگاه های حمايت از آوارگان 

جنگی تشكيل دادند. 
به همين بسنده می كنم، چرا كه اگر بخواهيم همه كمك ها را يادآور 
ش��ويم، يك كتاب مطلب خواهد بود. م��ا را متهم به صدور س��اح به 
ارامنه می كنند كه بهتانی از روی رذالت اس��ت؛ البته ما برادران آذری 
خود را س��رزنش نمی كنيم، چرا كه زير بمباران تبليغاتی ش��بكه های 
جاسوسی غرب هس��تند و همه روزه شبهات و افتراهای بسياری نسبت 
به برادران دينی خود در ايران به خورد م��ردم آذربايجان می دهند كه 

حجت االسام عاملی
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طرح ها و تبليغات آنها از رسانه ها، مطبوعات و مراكز خبری شبكه های 
صهيونيستی اجرا می شود. 

مقامات اي��ران بنا به ماحظات سياس��ی، هيچ گاه اي��ن موضوعات را 
مطرح نكرده و بنابر اين ماحظات، هيچ وقت نيز مطرح نخواهند كرد. 
اما من امام جمعه هستم و در كرسی خطبه نشسته ام و خواهم گفت تا به 
پرسش ها و شبهات برادرانم پاسخ دهم و حقايق را روشن نمايم... ما نه 
به ارامنه بلكه برای برادران دينی آذری خود ساح و مهمات فرستاديم. 
مراكز آموزش نظامی ايران نه در ارمنستان بلكه در جمهوری آذربايجان 
قرار داشت و هزاران شاهد زنده در آذربايجان هستند كه به اين موضوع 
شهادت بدهند و اگر ذره ای انصاف داشته باشند، سخنان من را تصديق 

خواهند كرد. 
مش��اركت مخفی ايران در آموزش نظاميان آذری، امپرياليزم غرب را 
به چالش انداخت و در پی اقدام تعجيلی ب��رای مقابله با پيامدهای آن 
برآمدند. اقدامات تعجيلی در منطقه انجام شد و سفارشات پنهانی انجام 
گرفت. مقامات موس��اد برای مقابله با فعاليت های ايران در جبهه های 
آذربايجان، سفارش��ات الزم را صورت دادند؛ در اين سفارش ها، عنوان 
شد كه گويا ايران درصدد ايجاد هسته های حزب اهلل در آذربايجان است 
و فعاليت های نظامی ايران در جمهوری آذربايجان با فعاليت در لبنان 

مقايسه و موجب تشويش اذهان شد. 
برای اجرای اين مأموريت، اين وظيفه به »ولی كيچيك« ]به فارسی: 
كوچك[ س��پرده ش��د. در مدت زمان كوتاهی اليحه ای حاضر شد و به 
رهبری ولی كيچيك، تش��كيات خصوصی در آذربايجان داير و لوازم 

مورد نياز برای تغيير در دولت فراهم شد. 
... مرحوم روش��ن جواداف می گفت: »پس از انقاب و ادای س��وگند 
توسط رئيس جمهور، ايشان خواستار نخستين ديدار رسمی با بنده شد. 
من می دانستم كه ايشان از من درباره طرحی برای آزادی قره باغ سؤال 
خواهد كرد. به همين دليل، طرح جنگ و عمليات را در پوشه ای گذاشته 
و به ديدار با رئيس جمهور رفتم، ولی رئيس جمهور به پوشه ای كه روی 
ميزش بود، اشاره كرده و گفت: از همكاری ش��ما با ايران مطلع هستم. 
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)اين پوشه از اسراييل به تركيه و از آنجا به جمهوری آذربايجان انتقال 
داده ش��ده بود(. از اين به بعد تمامی روابط خود با ايران را بايد متوقف 
كنيد. ما به كمك ايران نيازی نداريم. من اگر بدانم كه قره باغ را می توان 
با كمك ايران پس بگيرم، آن را به ارمنستان تقديم می كنم. قره باغ يك 
مشكل اساسی نيست و در مدت زمان كوتاهی خود به خود حل خواهد 
شد. جنگ ما با ايران اس��ت، ما بايد خود را آماده جنگ با ايران بكنيم. 

دشمن اصلی ما ارمنستان نيست، بلكه فارس ها هستند.« 
پس از اين، همه چيز تغيير يافت. در مرحله نخست، همكاری ها قطع 
شده و از تمامی كمك ها خودداری شد و سپس بی شرمانه همه كسانی 
كه از ايران برای كمك در جنگ به جمه��وری آذربايجان آمده بودند، 
زندانی شدند. ش��گفت انگيزتر اين كه آنها توس��ط بازجويان اسراييل و 
تركيه بازجويی و شكنجه شدند. مدت ها بعد، همه اين خدمات و كمك ها 
خيانت قلمداد شد! افرادی كه در ايران آموزش ديده بودند، بازداشت و 
زندانی شده و زير شكنجه وادار به اعترافی مبنی بر اين شدند كه آنها نه 
برای آزادی قره باغ، بلكه برای منافع ايران و تش��كيل حزب اهلل آموزش 

ديده اند!
... س��ردمداران حكومت آذربايجان فعًا در رؤي��ای پول های خود در 
بانك های يهوديان هس��تند و به اين زودی به فكر قره ب��اغ و اين مردم 

نخواهند بود...1

افشاگری یکی از مقام های سياسی ایران
پس از مدتی، يك مقام عالی رتبه س��ابق ايرانی- كه در زمان جنگ قره باغ در جايگاه 
مهمی در رأس هرم ديپلماس��ی ايران قرار داش��ت و خواس��ت نامش فاش نشود- در 
گفت وگو با خبرنگار شبكه جهانی س��حر پيرامون كيفيت و كميت كمك های ايران به 

آذربايجان كه مواجه با تهاجم سنگين ارمنستان شده بود، فاش ساخت: 
فرماندهان سپاه پاسداران انقاب اسامی ايران در زمان جنگ قره باغ 
به جمهوری آذربايجان اعزام ش��دند و به تعليم مبارزان و نظاميان اين 

 http://www.tabnak.ir/fa/news/164266 1. تاريخ انتشار: 1390/2/23؛
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جمهوری پرداختند. اما زمانی كه حيدرعلی اف1 رئيس سابق جمهوری 
آذربايجان ديد كه فرماندهان سپاه محاسن دارند و نماز به پا می دارند، 
آنها را از جمهوری آذربايجان بازگرداند. اطاعات فاش ش��ده توس��ط 
آيت اهلل سيد حس��ن عاملی امام جمعه اردبيل در خصوص كمك های 
نظامی ايران به جمهوری آذربايجان، حقايق محرمانه ای بوده كه تاكنون 

رسماً اعام نشده است.
وقتی حيدر علی اف ديد كه آموزش دي��دگان در جنگ قره باغ نه تنها 
تعليم نظامی ديده اند، بلكه به لحاظ عقيدتی هم تحت تأثير فرماندهان 
سپاه پاسداران انقاب اسامی قرار گرفته اند و مبارزان آذری نيز به نماز 

خواندن روی آورده اند و محاسن می گذارند، ايرانيان را اخراج كرد.
بارها حيدر علی اف به دولت ايران پيغام داد كه نانوايی های جمهوری 
آذربايجان بدون آرد مانده اند و دولت ايران نيز بافاصله كاميون- كاميون 
آرد فرستاد و باكو حتی بعدها كه با ارمنستان قرارداد آتش بس امضا كرد 

و با وجود درآمدهای نفتی هيچ گاه بهای آنها را پرداخت نكرد. 
با آنكه جمهوری اس��امی ايران به جمه��وری آذربايجان كمك های 
بی دريغی كرد، حي��در علی اف كه در مذاك��رات محرمانه از كمك های 
ايران قدردانی می كرد، وقتی در مقابل خبرنگاران قرار می گرفت، به طور 
تعجب آوری با ظرافت و سياسی كاری های خاص خود، ايران را به كمك 
به ارمنستان متهم می كرد! اما دولت ايران با رعايت ماحظات سياسی 
آن زمان، كمك های خود به جمهوری آذربايجان را برای مقابله با بحران 
قره باغ علنی نمی كرد و به سياسی كاری های حيدر علی اف نيز واكنش 

جدی نشان نمی داد.2

1. حيدر علی اوف )1998-1993, 2003-1998( فرزند عليرضا متولد 10می 1923 و درگذشته 12دسامبر 
2003. او با يك كودتا علي��ه ايلچی بيك حكومت را از س��ال 1993 تا س��ال 2003 ميادی با عنوان س��ومين 
رئيس جمهور آذربايجان به دست گرفت. وی كه درجه سرتيپی ش��وروی داشت پيش تر سمت های بسيار مهمی 
عهده دار بود مانند: بيست سال نماينده ش��ورای عالی )مجلس( اتحاد جماهير شوروی، پنج سال معاونت رئيس 
شورای عالی اتحاد جماهير شوروی، عضويت در دفتر سياس��ی كميته مركزی حزب كمونيست اتحاد شوروی از 
سال 1982، معاون اول رئيس شورای وزيران اتحاد جماهير ش��وروی و يكی از رهبران اتحاد جماهير شوروی از 

سال 1982. 
 http://www.mashreghnews.ir/fa/news/65376 2. 1390/6/15؛
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بخشی از نيروهای افغانی گلبدين حكمتيار1 نيز برای كمك به آذری ها توسط نيروهای 
ايرانی به قره باغ منتقل شدند. مقام سابق ايرانی در اين مورد گفت: 

آموزش و انتقال مجاهدين افغان تحت امر گلبدين حكمتيار برای كمك به جمهوری 
آذربايجان در جنگ قره باغ نيز از ديگر كمك های ايران به اين كشور همسايه و برادر بود.2

نظریات افشار سليمانی سفير اسبق ایران در باکو
در سال 1390 آقای افشار سليمانی سفير اسبق ايران 
در باكو به هنگام ضبط برنامه »تاريخ معاصر« )ان يئنی 
تاريخ( شبكه آ.ان.اس. بخشی از كمك های نظامی ايران 
به جمهوری آذربايجان در اوايل استقال اين جمهوری را 
بيان داشت كه با مخالفت شديد پناه حسين نخست وزير 
زمان رياست جمهوری ابوالفضل ايلچی بيگ3 مواجه شد. 

1. گلبدين حكمتيار در 19 عقرب )آبان( سال 1326 هجری شمسی مطابق با 1947 ميادی در ولسوالی امام 
صاحب از واليت شمالی كندز افغانستان به دنيا آمد. برای دوره كوتاهی رشته مهندسی را در پوهنتون كابل تعقيب 
نمود ولی قبل از تكميل تحصيل بر اثر فعاليت های سياس��ی از آنجا اخراج گرديد. در سال 1349 نهضت جوانان 
مسلمان را تأسيس نمود. در سال 1352-1351 زندانی گرديد. پس از كودتای محمد داودخان در پاكستان اقامت 
گزيد و با كمك حكومت پاكستان حمات چريكی را عليه حكومت كمونيس��تی افغانستان آغاز نمود. حكمتيار 
در سال 1977م حزب اسامی را كه سازمانی سياسی- نظامی در افغانس��تان است تأسيس نمود. اين سازمان از 
زمان تأسيس خود با تمام حكومت هايی كه در افغانستان به قدرت رس��يده اند؛ يعنی حكومت محمد داوودخان 
نخستين رئيس جمهور افغانس��تان، حكومت سوسياليس��تی حزب دمكراتيك خلق، دولت مجاهدين به رهبری 
برهان الدين ربانی، حكومت طالبان و دولت حامد كرزی، جنگيده است. البته آنها در اكثر سال های جنگ مذاكراتی 
را با دولت هايی كه عليه آنها می جنگيده اند داش��ته اند اما هيچ يك از اين مذاكرات در نهايت به پايان جنگ منجر 

نشده است. 
  http://www.mashreghnews.ir/fa/news/65376 2. 1390/6/15؛

3. ابوالفضل ايلچی بيگ )زاده 24ژوئن 1938 در نخجوان- درگذش��ته 22 اوت 2000 در آنكارا( در روس��تای 
»كَركی« نخجوان آذربايجان در س��ال 1938 به دني��ا آمد. پدرش قادرقلی اهل آذربايج��ان ايران و مادرش اهل 
آناطولی تركيه بود كه به روستای كَركی كوچ كرده و با پدر ايلچی بيگ ازدواج كرد. پدر ايلچی بيگ در سال 1943 
در جنگ جهانی دوم ش��ركت كرد و ديگر خبری از وی نش��د. ابولفضل ايلچی بيگ بين سال های 1957-1962 
ميادی در دانشگاه دولتی آذربايجان و در دانشكده »زبان های شرق« در رشته زبان عربی تحصيل كرد و در همان 
سال ها در دانشكده محل تحصيل خود »كانون تاريخ شناس��ی آذربايجان« را تأسيس نمود. وی در طی سال های 
1964-1963 به عنوان مترجم در كشور مصر فعاليت داش��ت و در سال 1971 برای استقال آذربايجان فعاليت 
 خود را شروع كرد كه بر اثر همين فعاليت در سال 1975 به اتهام ملی گرايی به يك سال و نيم حبس محكوم گرديد.

https://fa.wikipedia.org با جست وجوی »ابوالفضل ايلچی بيگ«
پس از فروپاشی ش��وروی، ابتدا اياز مطلب اف )1992-1991م( و پس از وی ايلچی بيگ كه رهبر حزب جبهه 
خلق آذربايجان بود با انتخابات 16ژوئن 1992م رئيس جمهور جمهوری آذربايجان گشت. حيدر علی اف در سال 
1933م با كودتای خفيف ژنرال صورت حسين اوف رياست جمهوری را از دست ايلچی بيگ درآورد و خود تا 2003 

رئيس جمهور آذربايجان گرديد. 

ايلچی بيگ
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پناه حسين در بيان علت مخالفتش اظهار داشت:
برخی مس��ائل ميان دولت هايی وجود دارند كه درس��ت نيس��ت آن 

موضوعات برای توده مردم بيان شوند! 
اما افشار سليمانی در پاسخ به اعتراض پناه حس��ين به بيان حقايق كمك های نظامی 
ايران به جمهوری آذربايجان در س��ال 1992 تأكيد كرد: »م��ن در كتاب فعاليت های 

20ساله سياسی خودم هم اين مطلب را نوشته ام.«1

افشاگری های منصور حقيقت پور مشاور نظامی حيدر علی اوف
در زمان جنگ قره باغ، مش��اور نظام��ی رئيس جمهور 
آذربايج��ان يكی از اعضای ارش��د ش��اخه قدس س��پاه 
پاس��داران انقاب اس��امی يعنی آقای دكت��ر منصور 
حقيقت پ��ور نماينده اردبي��ل، نمين، نير و س��رعين در 
مجلس نهم ش��ورای اس��امی و نايب رئيس كميسيون 
امنيت ملی و سياس��ت خارجی آن مجل��س بود. طبق 

نوشته پايگاه اطاع رسانی وی: 
دكتر حقيقت پور در اوايل سال 1359 وارد سپاه شده 
و پس از فعاليت در برخی مسئوليت ها در سال 1366 به 
بخش برون مرزی سپاه پاسداران منتقل ش��د و مسئوليت بررسی های 
سياسی، فرهنگی در حوزه های آسيای ميانه، آسيای جنوب غرب، قفقاز، 
تركيه، پاكستان و كشورهای هم جوار را عهده دار گشت و در مسير توسعه 
انقاب اسامی در آن مناطق با مس��لمانان منطقه همكاری تنگاتنگ 
داشته و قريب دو سال به عنوان مشاور نظامی در جمهوری آذربايجان 
مستقر و در جهت آموزش و تجهيز ارتش آذربايجان خصوصاً در مقطع 
جنگ قره باغ انجام وظيفه نمود. در اين مقطع بيشترين همكاری دفاعی 
و آموزشی فی ما بين ايران و جمهوری آذربايجان به وقوع می پيوندد.2 

آقای دكتر حقيقت پور در نام��ه ای خطاب به مردم آذربايجان ب��ه تاريخ 17فروردين 
1392 به فعاليت های خود در سمت مش��اور نظامی رئيس جمهور آذربايجان و داشتن 

1 .http://www.islamtimes.org/fa/doc/news/136694/
2. پايگاه اطاع رس��انی دكت��ر حقيقت پ��ور: http://www.haghighatpour.ir/Biography.aspx، بخش 

زندگينامه.

حقيقت پور
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اسناد بسيار و تصاوير مربوط اشاره كرده می نويسد: 
... بنده طی سال های اخير به ويژه دوره استانداری اردبيل چندين  بار 
به جمهوری آذربايجان سفر كرده ام... گزارش های مكتوب و تصاوير چند 
هزار صفحه ای و فيلم های ويدئويی بيش از صد س��اعت در اختيار دارم 
كه همگی كمك های ما به آذربايجان در جنگ قره باغ را تأييد می كنند. 
بنده در جنگ قره باغ مشاور خاص مرحوم حيدر علی اف بوده ام... به ياد 
دارم يك روز كه نيروهای آذری در مقابل حيدر علی اف رژه رفتند، وی به 
من گفت كه می خواهم نشان لياقت آذربايجان را به شما اهدا نمايم كه 
من به دليل مسائل سياسی قبول نكردم. بنده اسناد، مدارك و فيلم های 
ويديويی زيادی در خص��وص كمك های همه جانبه ايران اس��امی به 
آذربايجان دارم كه اگر اين كمك ها نبود االن نه بيست درصد بلكه بيش 
از پنجاه درصد خاك آذربايجان در اشغال بود. ان شاء اهلل به موقع خود آن 

اسناد را منتشر خواهم نمود...1 
به تازگی بخش��ی از فيلم فعاليت مستش��اران نظامی سپاه پاس��داران از جمله آقای 
حقيقت پور در جمهوری آذربايجان و در حضور حيدر علی اوف رئيس جمهور پيشين آن 

كشور )پدر الهام علی اوف رئيس جمهور فعلی( در اينترنت منتشر شده است.2 

1 .http://www.islamtimes.org/fa/doc/news/252025
http://www.asrtabriz.ir/10790.html :2. فيلم مذكور از جمله در اين سايت قابل ديدن است

حيدر علی اف و حقيقت پور
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آقای حقيقت پور در سخنرانی تحت عنوان: »تحليل ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك جنگ 
قره باغ« ضمن تش��ريح توان نظامی آذربايجان و ارمنستان در ش��روع جنگ قره باغ به 

توضيح علل شكست آذربايجان پرداخت و گفت: 
در بررس��ی توان رزمی طرفين با توجه به س��ابقه حضور خود بنده در 
منطقه در آن مقطع در زمان جنگ قره باغ، نيروهای ارمنس��تان دارای 
پنجاه و دو فروند هواپيمای جنگی و غي��ر جنگی و در مقابل جمهوری 
آذربايجان دارای هشتاد و ش��ش فروند بود. نيروی جنگی رزمی پياده 
ارمنی ها 32700 نفر بود كه 20 هزار نفر آنها از قره باغ به آن ملحق شدند 
و نيروی جنگی رزم��ی پياده جمهوری آذربايج��ان نزديك به 50 هزار 
نفر بود يعنی تقريباً باالنس نيروی زمينی ني��ز فراهم بود. تانك و نفربر 
ارمنی ها 350 فروند و در مقابل تانك و نفر بر جمهوری آذربايجان 600 
فروند بود. ارمنی ها به قدر كافی از ظرفيت ه��ای مردمی در اين جنگ 
استفاده كردند كه متأسفانه به دليل ضعف مديريت و ناكارآمدی دولت 

آذربايجان، آنها نتوانستند مردم را به كارگيری كنند. 
اما علی رغم اينكه در تحليل سازمان نبرد دو كشور، ما شاهد آن هستيم 
كه وزن آذربايجان سنگين تر از ارمنس��تان است ولی آذربايجان به اين 

داليل در اين جنگ شكست می خورد: 
1. فقدان روحيه ملی در جمهوری آذربايجان: عامل اصلی شكس��ت 
جمهوری آذربايجان فق��دان روحيه بود كه بر عك��س ارمنی ها دارای 
روحيه قوی بودند. عدم وجود روحيه جنگ در رهبران آذربايجان، فقدان 
روحيه مقاومت در نظاميان آذربايجان، خوش بينی به حل مسئله قره باغ 

با رويكرد سياسی از جمله علل شكست آذری ها مقابل ارمنی ها بود. 
2. تعطيلی كوش��ش نظام��ی به اميد پي��روزی در مي��ز مذاكره: طی 
صحبت های ما با سياس��يون آذری آنها بر اين نظر بودند كه ما با گروه 
مينسك )متشكل از امريكا، روسيه، فرانسه( و پشت ميزهای مذاكره اين 
قضيه را حل خواهيم كرد. با اين اق��دام، دولتمردان آذربايجان رويكرد 
نظامی غالب بر منطقه را كه می توانست كارساز باشد تعطيل كردند و به 
سراغ رويكرد سياسی رفتند و در آن رويكرد سياسی فريب خوردند و اين 

خيانت محسوب می شود.
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3. عدم اس��تفاده از ظرفيت های جهان اس��ام. اكثر مردم مس��لمان 
آمادگی قرارگيری در كنار آذری ها را داشتند، ولی آذری ها به هيچ وجه 

هنر بكارگيری نيروی مسلمان و ظرفيت های اسامی را نداشتند.
4. خيانت مسئولين سياسی و نظامی آذربايجان و همكاری با ارمنی ها 

در پشت صحنه باعث سقوط قسمت هايی از منطقه شد.
5. نبود استراتژی در جنگ 

6. عدم اراده آنها در حل مشكات ارتش 
7. اختاف نظر بين فرماندهان ارتش آذربايجان 

8. وجود تنش بين سياسيون و نظامی ها در آذربايجان 
9. نبود وحدت فرماندهی 

10. ضعف تجهيزات و ضعف آموزش 
جمهوری اس��امی اي��ران در قره باغ به بهترين و ش��يواترين ش��كل 
ممكن، رسالت خود را ايفا كرد. در تمامی مقاطع ما از آذربايجان و مردم 
آذربايج��ان و قره باغ دفاع كرديم1 بنابر فتوای مق��ام معظم رهبری كه: 
»قره باغ خاك اسام اس��ت و هر كس در اين جنگ كشته شود، شهيد 

محسوب می شود.« 
در طول جنگ با محدوديت های فراوانی برای توسعه روابط با ارمنستان 
مواجه شديم. هر چيزی كه كمك به موتور جنگی ارامنه می كرد، مشروع 
نبود و ما اجازه اين همكاری ها را نمی داديم. تنها راهكار ما اين بود كه از 
دو نقطه آذربايجان به منطقه نخجوان راهی را تعبيه كنيم كه نخجوان 
سقوط نكند. در زمانی كه آذری ها در جنوب قره باغ گير كرده بودند، باز 
هم سرزمين ايران به آنها كمك كرد كه بتوانند از آن منطقه عبور كنند. 
ما كمك های فراوانی به آنها كرديم كه اگر مقامات و مسئولين جمهوری 
اس��امی ايران مصلحت بدانند يك روزی اين اقدامات خاص جمهوری 
اسامی ايران را با اس��ناد و مدارك عرضه خواهيم كرد، ولی متأسفانه 
آذری ها قدردان اين زحم��ات و اقدامات ما نبوده ان��د. وقتی دولتی در 
آزادسازی خاك اسام ناكارآمد می شود، مردم مسلمان بايد اين دولت 
را پس بزنند و خودشان اراده اسامی خودشان را نشان دهند تا قره باغ 

1 .http://www.azariha.org/?lang=fa&muid=52&item=1999
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توسط سربازان جهان اسام و با بكارگيری جوانان مسلمان آذربايجان 
آزاد شود. 

نظریات صریح دکتر محسن رضایی رئيس وقت سپاه
مهم ترين مقام رسمی نظامی ايران كه آش��كارا كمك های نظامی ايران به جمهوری 
آذربايجان در جنگ قره باغ )1994-1992م( و شهادت ده ها ايرانی در اين جنگ را بيان 
داشت، دكتر محسن رضايی فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقاب اسامی و عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام جمهوری اسامی ايران است كه در اسفند 1391 طی مسافرت 
به شهر اردبيل در مصاحبه با شبكه جهانی سحر )شبكه برون مرزی صدا و سيما( چنين 

گفت: 
ش��خصاً دس��تور داده بودم تا وضعيت منطقه قره باغ مشخص شود و 
ارتش جمهوری آذربايجان با تجهيزات نظامی مناس��ب تجهيز شده و 
آموزش های الزم نيز برگزار شود. حتی در آن زمان برای آموزش نظامی 

ويژه نيروهای نظامی آذربايجان دستورات الزم را صادر كرده بودم. 
تعداد زيادی ايرانی در جنگ قره باغ شركت كردند كه عاوه بر زخمی ها 
كه به كشور منتقل شدند، تعداد زيادی از شهدای ايرانی جنگ قره باغ 
نيز در باك��و و جمهوری آذربايج��ان مدفون هس��تند. در مقطع جنگ 
قره باغ، موضع س��پاه، دفاع جانانه از سرزمين های جمهوری آذربايجان 
بوده است تا استقالی كه مردم اين كشور به دست آورده بودند، با تجاوز 
روبه رو نشود. قره باغ بخشی از اراضی اس��امی است و بايد با روش های 
مسالمت آميز تماميت ارضی جمهوری آذربايجان تأمين شود. خدمات 
جمهوری اسامی ايران به ملت آذربايجان در جريان جنگ قره باغ نبايد 
ناديده گرفته شود. ادعاهايی كه برای ايجاد تفرقه بين دو ملت می شود، 
از جانب طرف آذری نيس��ت، بلكه ادعای دش��منان دو ملت است كه 

نمی خواهند اين دوستی شكل بگيرد.1 
اظهارات دكتر محسن رضايی پيرامون كمك های نظامی ايران به جمهوری آذربايجان 
در جريان جنگ قره باغ و ش��هادت ده ها ايرانی در اين جن��گ واكنش های متفاوتی در 
جمهوری آذربايجان به دنبال داشت. محافل نزديك به دولت آذربايجان و نيز قوم گرايان 

1 .http://www.sahartv.ir/fa/news/1338  12/12/1391
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و محافل ضد ايرانی تاش كردند اظهارات دكتر رضايی را بی اساس نشان دهند و يا اينكه 
مدعی شدند ايرانيان شهيد در قره باغ از آذری های ايران بودند و هدفشان دفاع از ايده به 

اصطاح »آذربايجان واحد« بود! 
فرج قلی اف نماين��ده پارلمان ملی آذربايج��ان و از چهره های قوم گ��را در واكنش به 

اظهارات فرمانده سابق سپاه در مصاحبه با روزنامه باكو خبر مدعی شد: 
ايران در زمان جنگ قره باغ از جمهوری آذربايجان حمايت نكرده است 
و طی اين جنگ ايران همواره به ارمنستان كمك كرده است. شهروندان 
آذربايجان جنوب��ی )آذربايج��ان ايران!( ب��رای حفظ س��رزمين های 

آذربايجان در اين جنگ مبارزه كرده اند.1 
در مقاب��ل چنين موضع گيری ه��ای مذبوحانه عليه اظهارات عضو مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام جمهوری اسامی ايران و فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقاب اسامی، 
روشن نوروز اوغلو، محقق و رئيس »مركز غير دولتی مبارزه بين المللی عليه تروريسم در 

جمهوری آذربايجان« گفت: 
ده ها ايرانی در جبهه های جنگ قره باغ در كنار آذربايجانی ها جنگيدند 
و شهيد شدند. س��يمای سياس��ت ايران درباره متجاوزان به جمهوری 
آذربايج��ان هميش��ه صادقانه و ب��ا عظمت بوده اس��ت و ما اي��ن را در 
مناقشه قره باغ شاهد بوديم. در جنگ قره باغ شهروندان ايرانی در كنار 
آذربايجانی ها بودند، آنها معنای جنگ را می فهميدند، ده ها ش��هروند 
ايرانی كه در جنگ با عراق حضور داش��تند در جبهه قره باغ نيز حضور 

يافتند، آنها از همه اقوام ايرانی از جمله فارس، آذری و كرد بودند. 
ما تحقيق كرديم و متوجه شديم در فاجعه خوجالی2 در فوريه 1992 

1. همان.
2. خوجالی نام شهر و بخش��ی در جمهوری آذربايجان اس��ت كه اكنون در كنترل جدايی طلبان ارمنی قره باغ 
است. اين شهر در 14 كيلومتری شمال شرقی شهر خان كندی قره باغ و نزديك كوه قره باغ واقع شده  است. عاوه 
بر اين، قرار داشتن خوجالی در راه آغدام- شوشی و برخورداری شهر از تنها فرودگاه قره باغ، حساسيت راهبردی 
شهر را بيشتر كرده بود. صدها تن از مردم بی دفاع آذری اين شهر در 26-25 فوريه 1992 توسط نيروهای مسلح 
ارمنستان به گونه ای فجيع و وحشيانه قتل عام و مثله شدند. تعداد قتل عام شدگان را از زن و مرد و كودكان تا هزار 
نفر برآورد می كنند. اين كشتار يكی از غم انگيزترين رخدادها در تاريخ مناقشه جمهوری آذربايجان و ارمنستان 
بر سر قره باغ كوهس��تانی بود. تصاوير دهشتناك كش��تار خوجالی در محيط اينترنت منتشر شده است، از جمله 
رك: http://www.aparat.com/v/lSGoV پس از اشغال قره باغ توسط ارمنی ها، تمام نمادهای اسامی را نابود 
كردند، گورستان های مسلمانان را با خاك يكسان نمودند و طبق تصاوير منتشرشده در اينترنت مساجد را تبديل 
به طويله حيوانات كردند! تصاوير مذكور با جست وجوی »تبديل مساجد به طويله در قره باغ« از سايت های متعدد 

قابل دريافت است. 
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در كن��ار آذربايجانی ها كه علي��ه جدايی طلبان ارمن��ی می جنگيدند، 
ايرانی ها نيز حضور داشتند. ما قبر يازده نفر از آنها را يافتيم. قبر تعدادی 
از آنها در خوجالی، الچين، كلبجر، قبادلی و شوشا قرار دارند. رزمندگان 
ايرانی در قالب دستجات وارد آذربايجان شدند و در جبهه های مختلف 
قره باغ جنگيدند و هدف آنها كمك به جمهوری آذربايجان و دفاع از يك 

كشور اسامی بوده است. 
حضور شهروندان ايرانی در راس��تای سياست های اسامی جمهوری 
اس��امی ايران صورت گرفت. ش��هروندان ايرانی با عش��ق شهادت در 
جبهه های قره باغ حضور يافتند، چون می دانستند امكان بازگشت شان 
نزديك به صفر است. متأسفانه رس��انه های جمهوری آذربايجان حتی 
يك كلمه نيز در اين باره نمی گويند و در اين خصوص تحقيق نمی شود.1

بنابر اين اگر نيروهای انقابی ايران به مقابله ب��ا نظاميان متجاوز و كينه ای ارمنی كه 
مردم مس��لمان قره باغ را به موج كشتار گرفته بودند، نمی ش��تافتند، جنازه بسياری از 
مردم بی دفاع و ش��يعه آذربايجانی به رودخانه ارس انداخته می شد! اما وقتی نيروهای 
انقابی ايران با عبور از ارس به دفاع از مردم مس��لمانی كه از برابر موج كشتار ارمنی ها 

می گريختند، پرداختند، متجاوزان ارمنی متوقف شدند! 

آمونالر )آمون ها(: بسيجيان مردمی قره باغ و عاقبت آنها
رزمندگان داوطلب مردمی قره باغ تحت عنوان »آمون« كه بر اس��اس سازمان بسيج 
ايران با هدف آزادس��ازی قره باغ ايجاد و سازماندهی ش��دند و توسط واحدهای نظامی 
ايران آموزش ديدند، تاش بس��ياری در عقب راندن نيروهای متج��اوز و آزادی قره باغ 
نمودند. اما رژيم غرب گرای باكو نه تنها قدر آنها را ندانس��ت، بلكه ب��ه اتهام نزديكی و 
هماهنگی با نيروهای ايرانی آنها را در هم كوبيد و فرمانده دليرش��ان روش��ن جواد اف 
را ناجوانمردانه كش��ت! اگر رژيم باكو به واقع قصد آزادی قره باغ را داش��ت، چرا چنين 
كرد و قدر حمايت های نظامی ايران را ندانست؟! آيا معامله ای در پشت پرده با حاكمان 
ارمنس��تان به عمل نياورد و از موضوع قره باغ برای تحكيم پايه های حكومت اس��تفاده 
ننمود؟! متأسفانه از چگونگی فعاليت نيروهای آمون اطاعات زيادی در دست نيست. 
بنياد مطالعات قفقاز اين اطاعات اندك را در م��ورد نيروی مذكور و عاقبت حزن انگيز 

 http://www.sahartv.ir/fa/news/1338 1. 1391/12/12؛
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آن ارايه داده است: 
روشن جواد اف در اكتبر 1951 در رايون گوچای جمهوری آذربايجان 
متولد و در سال 1973 از دانشگاه علوم پزشكی اين كشور فارغ التحصيل 
شد. از سال 1973 الی 1976 در بيمارستان وزارت كشور آذربايجان به 
عنوان يك پزشك كار می كرد. وی در سال 1976 وارد آكادمی نظامی 
»روستوف« شد و در سال 1980 از آن فارغ التحصيل گرديد و در زمان 
جنگ قره باغ، فرماندهی رزمندگان داوطلب قره باغ )آمونار( را بر عهده 
گرفت و اعتقاد داش��ت كه در ص��ورت همراهی حاكميت كش��ورش با 
گروه تحت فرماندهی اش، قادر به بازپس گيری قره باغ می باش��د. ليكن 
حاكميت جمهوری آذربايجان بنا به داليلی از جمله ارتباط اين گروه با 

ايران حاضر به تداوم فعاليت آنها نبود. 
روش��ن جواد اف كه فرماندهی صدها رزمنده داوطل��ب برای آزادی 
قره باغ را بر عهده داشت، معتقد بود كه در صورت آتش بس، قره باغ برای 
هميشه از كشور جدا خواهد شد. اما حيدر علی اف برای تثبيت حاكميت 
خود، به آتش بس نياز مبرم داش��ت. اين موضوع س��بب اختاف شديد 
بين حاكميت و گروه آمون به رهبری جواداف ش��د. لذا رئيس جمهور 
آذربايجان در سال 1995 دس��تور داد ارتش اين كشور به جای حمله 
به دشمنان ارمنی به مقر رزمندگان داوطلب در باكو حمله كند. روشن 
 جواداف در اين درگيری زخمی ش��د، اما از انتقال وی به بيمارس��تان 
خودداری به عمل آمد تا در نهايت، فردی كه دوس��ت داشت در جبهه 
جنگ به شهادت برسد و يا سرزمين اش��غالی كشورش را آزاد نمايد در 

باكو كشته شد.
روش��ن جواد اف می گفت: بعد از ادای س��وگند توسط رئيس جمهور 
جديد )حيدر علی  اف(، ايشان خواستار اولين ديدار رسمی با بنده شد. 
من می دانستم كه از من در مورد طرحی برای آزادی قره باغ سؤال خواهد 
كرد، به همين دليل طرح جنگ و عمليات را در پوش��ه ای گذاشته و به 
ديدار با رئيس جمهور رفتم. اما رئيس جمهور به پوشه ای كه روی ميزش 
قرار داشت اشاره كرده و گفت: »از همكاری شما با ايران مطلع هستم.- 
اين پوشه از اس��راييل به تركيه و از آنجا به جمهوری آذربايجان انتقال 
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داده ش��ده بود- از اين به بعد تمامی روابط خود با ايران را بايد متوقف 
كنيد. ما به كمك ايران نيازی نداريم. من اگر بدانم كه قره باغ را می توان 
با كمك ايران پس بگيرم، آن را به ارمنستان تقديم می كنم. قره باغ يك 
مشكل اساسی نيست و در مدت زمان كوتاهی خود به خود حل خواهد 
شد. جنگ ما با ايران اس��ت، ما بايد خود را آماده جنگ با ايران بكنيم. 

دشمن اصلی ما ارمنستان نيست بلكه فارس ها می باشند!«
ماهر جواد اف برادر روش��ن ج��واد اف در آن زمان دادس��تان بخش 
»خطايی« باكو بود و همزمان در گروه آمون نيز عضويت داشت. او پس 
از كشته شدن برادرش به غرب گريخت و پرده از اسرار پشت پرده دولت 

باكو برداشت. ماهر جواد اف هم اكنون در اتريش زندگی می كند.
ماهر جواد اف اخيراً پس از انتشار پيام آيت اهلل عاملی امام جمعه اردبيل 
در مراس��م نكوداش��ت مرحوم حاج علی اكرام علی اف كه دربردارنده 
ناگفته هايی از جنگ قره باغ بود، ضمن تأييد اظهارات امام جمعه اردبيل 
پيرامون كمك های نظامی ايران ب��ه آذربايجان در جنگ قره باغ، اظهار 
داش��ته بود: »به نظر من دولتمردان س��ابق جمهوری آذربايجان، برای 

تقديم قره باغ به ارمنستان تاش می كردند.«
اكنون علی رغم گذشت بيش از 15 سال از انحال گروه آمون، هنوز از 
سرنوشت صدها رزمنده داوطلب )آمونار( كه پس از كشته شدن روشن  
جواد اف، دستگير و زندانی شدند، اخباری در دست نيست. دستياران 
»روش��ن  جواد اوف« ناپديد ش��ده  اند و گويی هرگز وجود نداش��ته  اند. 

روشن جواد اف فرمانده گروه آمون
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كارشناسان معتقدند دولت جمهوری آذربايجان در صورت استفاده از 
پتانسيل گروه آمون و نيز ساير گروه های مردمی می توانست مانع اشغال 

بيست درصد از خاك خود شود.1
به نوش��ته دكتر حقيقت پور، ش��هيد روش��ن جواد اوف نقش اصل��ی را در مذاكره با 
مجاهدين افغانستان و انتقال 2000 نفر از آنها به منطقه قره باغ جهت دفاع از مردم آنجا 

بر عهده داشت.2

ترساندن همسایگان از قدرت حکومت باکو 
در سايت اينترنتی ش��بكه گوناز در مطلبی با عنوان »جمهوری آذربايجان قدرتی در 
حال ظهور در قفقاز« به تاريخ 8ژانويه 2011 و ب��ه قلم بهرام اميراحمديان كه در پايان 
مقاله ادعا شده استاد دانشگاه های تهران و كارشناس روابط بين الملل و مسائل ژئوپلتيك 

است، چنين می خوانيم: 
جمهوری آذربايجان با مس��احتی برابر 86/6 ه��زار كيلومتر مربع در 
ش��رق قفقاز از نظر موقعيت ژئوپلتيك و هم مكان جغرافيايی از اهميت 
خاصی در منطقه قفقاز و دريای خزر برخوردار اس��ت كه اين موقعيت 
يگانه و تغييرناپذير اس��ت. ميراث فرهنگی و معماری ملی و اس��امی 
جمهوری آذربايجان مهم ترين عامل ثب��ات ملت جمهوری آذربايجان 
است. آذربايجان دومين كشور شيعه جهان است كه با برخورداری از باور 
آذری ها به اينكه خودشان ملت بزرگی هس��تند كه سابقه دولتمداری 
در منطقه را دارا هستند، ]كدام س��ابقه؟![ به آنان نوعی اعتماد به نفس 

داده است... 
پيش بينی می شود جمعيت آذربايجان در سال 2025 به 9/7 ميليون 
و در 2050 به 11/6 ميليون نفر برسد. در مقابل جمعيت ارمنستان در 
حال حاضر 3 ميليون نفر است كه در سال 2025 به 3/4 و در سال 2050 
در همان حد باقی خواهد ماند و رشدی نخواهد داشت. اميد به زندگی در 
بدو تولد در آذربايجان برای مردان 70 و برای زنان 75 سال است. اكنون 
جمعيت آذربايجان به تنهايی بيش از جمعيت دو جمهوری ديگر قفقاز 

 http://ccsi.ir/vdcc.iqsa2bqiela82.html 1. بنياد مطالعات قفقاز، 1390/4/31؛
2 .http://www.islamtimes.org/fa/doc/news/252025
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)ارمنستان و گرجستان( است... 
جمهوری آذربايجان قدرتمندترين دولت منطقه قفقاز را داراس��ت و 
قوی ترين و پيشرفته ترين ارتش منطقه را با كمك های غرب در اختيار 

دارد. 
... ايجاد آرامش در س��ايه س��اختار قدرتمند دولت مركزی و تقويت 
موقعيت حزب يئنی آذربايجان )آذربايجان نوين. حزب هوادار دولت( 

است كه زمام امور كشور را در اختيار دارند... 
... در شرايط كنونی آذربايجان تا كس��ب قدرت قابل قبول و آمادگی 
كافی، قصد رويارويی نظامی با ارامنه قره باغ را ندارد1 كه از سال 1994 
حدود 20 درصد خاك آن را تجزيه و اعام اس��تقال كرده اند. بودجه 

نظامی آذربايجان سال به سال در حال افزايش است. 
نيروهای نظامی آن با استانداردهای اروپايی نوسازی و آموزش ديده 
می شوند. آن طور كه گفته می شود شايد آذربايجان زودتر از گرجستان 
و ارمنس��تان به ناتو بپيوندد. ]اعام خطر برای كش��ورهای همسايه به 
ويژه ايران!![ از اين رو باكو ب��ه مركزی برای رفت و آم��د و بازديدهای 
سران جهان و مقامات بلندپايه جهانی تبديل شده است. كنفرانس های 
بين المللی، ديدارهای رسمی، برگزاری جشنواره ها و كنگره های جهانی 
و ديگر اقدامات دولت جمهوری آذربايجان در راستای ايفای نقش بيشتر 
در منطقه و جهان، نشان از اراده باكو برای بين المللی شدن دارد. اكنون 
جمهوری آذربايجان آن كش��ور كوچك و فقير جنگ زده نيمه نخست 
دهه 1990 نيس��ت و با همان ادبيات آن دوره نمی توان با آن گفت وگو 

كرد. 
اكنون آذربايجان ب��ه درجه ای از ق��درت در تم��ام زمينه ها )ثروت، 
صنعت، آموزش، علم و فرهنگ، نيروهای مس��لح( رس��يده اس��ت كه 
می تواند با بس��يج جوانان خود جبهه قره باغ را به راحت��ی فتح كرده و 
حاكميت خود در اي��ن منطقه را اعاده كند، ]ام��ان از مزدوری و قلم به 

1. پس با اين همه هارت و پورت و ادع��ای اينكه جمهوری آذربايجان قوی ترين و پيش��رفته ترين ارتش ها را با 
كمك غربی ها در اختيار دارد، هنوز آمادگی كافی و قصد رويارويی با ارمنستان را ندارد!! پس كی از اين ارتش قوی 
و پيشرفته دست پخت غربی ها استفاده خواهد كرد؟! اين نوش��ته بهرام اميراحمديان برای مزاح و انبساط خاطر 

كاربرد دارد و ديگر هيچ!! 
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مزدی!! اگر می توانس��تند، می كردند. رجز خوانی امثال ش��ما بی فايده 
است!![ اما دولت مردان آذربايجان به خوبی بر اين امر واقف اند كه صلح 
بد، بهتر از جنگ خوب اس��ت. جنگ برنده ای ندارد و حتی طرف پيروز 
هم شكس��ت خورده اس��ت. ]واقعاً هر خواننده ای حي��ران می ماند كه 
به اين مضحكه ها بخندد ي��ا به حماقت اينان بگري��د؟![ اكنون جهان، 
جهان گفت وگو و مفاهمه اس��ت. جنگ به انسان های عقب افتاده تعلق 
دارد. ]پس چرا يانكی های متمدن و پش��تيبان استبداد علی اوف ها در 
گوشه های مختلف جهان می جنگند؟![ جامعه آذربايجان و ارمنستان 
از جوامع پيشرفته و مدنی هستند. در سياست خارجی آذربايجان اعاده 
حاكميت بر قره باغ از راه مذاكره و زبان ديپلماسی مطرح است و در اين 
راه آذربايجان موفقيت های بس��ياری در عرصه بين الملل كسب كرده 
است. ]كدام موفقيت ها؟![ زمانی نخواهد كش��يد كه آذربايجان در اثر 
توسعه به كشوری مهم تبديل خواهد شد و در آن زمان ساكنان ارمنی 
قره باغ خودشان با ميل و رغبت به آغوش آذربايجان بازخواهند گشت. 
]؟![ زيرا يك واحد سياسی خودمختار و توسعه يافته و مرفه در تركيب 
جمهوری آذربايجان )جمهوری خودمختار قره باغ كوهستانی(، بسيار 
جذاب تر از يك واحد سياسی مس��تقل ضعيف و فقير است )جمهوری 

خودخوانده ناگورنو قره باغ(.1

لزوم آزادی قره باغ با اقدامات بين المللی نه با جنگ!
شوراي امنيت س��ازمان ملل در30آوريل س��ال 1993 قطعنامه ش��ماره 822 را كه 
مبتني بر اجراي آتش بس فوري و خروج نيروهاي ارمنس��تان از اراضي آذربايجان بود 
صادر كرد و در پي آن نيز در ژوئيه سال 1993 قطعنامه شماره 853 و در اكتبر و نوامبر 
همان سال قطعنامه هاي ش��ماره 874 و 884 را در مورد مناقشه قره باغ و لزوم رعايت 
آتش بس و عقب نشيني نيروهاي ارمنستان به مرزهاي رسمي در منطقه مورد مناقشه 
قره باغ صادر نمود. همچنين بين سال های 1995 و 1996م رؤسای امريكايی، روسی و 
فرانسوی گروه مينسك در مجموع سه طرح صلح به طرفين مناقشه ارايه كردند كه هر 
بار توسط يك يا هر دو كشور درگير در مناقشه قره باغ رد شده است. طرح »اداره قره باغ 

1 .www.gunaz.tv/per/14/articleCat/1/articleID/2086.html/articlePg/5
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توسط دولت مشترك« سومين طرح صلح رؤس��ای گروه مينسك بود كه در جمهوری 
آذربايجان اعتراض های مردمی و در ارمنس��تان به تش��نج خونين در مجلس ملی اين 

كشور منجر گرديد. 
آنچه در مقاله كذايی راجع به »موفقيت آذربايجان در اعاده حاكميت بر قره باغ از راه 
مذاكره و زبان ديپلماسی« مطرح ش��ده و به آن می نازند و آن را نماد قدرت جمهوری 
قلمداد می كنند، مربوط به قطعنامه های شورای امنيت راجع به قره باغ است كه به گفته 
حيدر علی اف »ارمنس��تان به آن بی اعتنايی نموده و در مقابل، آذربايجان نمی خواهد 
از قدرت نظامی خود استفاده كند!« وی در ادامه خواستار كمك آذربايجانی های ساير 
كشورها برای آزادسازی قره باغ شد! حيدر علی اف طی رجزخوانی خود در اولين كنگره 

آذربايجانی های جهان در 10نوامبر 2001 چنين گفت: 
بزرگ ترين مش��كل ما و آنچه كه بيش��ترين نگرانی را ب��رای ما دارد، 
مناقشه ارمنس��تان- آذربايجان بر سر قره باغ كوهس��تانی و آزادسازی 
سرزمين های اش��غالی ما و احيای تماميت ارضی آذربايجان می باشد. 
ما كارهای زيادی در اي��ن زمينه انجام داده ايم. در تمام س��ازمان های 
بين المللی اين مسئله را مطرح ساخته ايم و تصميمات الزم اتخاذ شده 
است. در سال 1993 شورای امنيت سازمان ملل متحد چهار قطعنامه 
در مورد اخراج بی قيد و شرط ارتش ارمنستان از سرزمين های اشغالی 
به تصويب رس��انده است. رئيس شورای امنيت ش��ش بيانيه دارد. ولی 

ارمنستان نسبت به اينها بی اعتنايی نشان می دهد. 
طی نشست ليسبن سازمان امنيت و همكاری اروپا در ماه دسامبر سال 
1996 سند بسيار مهمی در خصوص تأمين تماميت ارضی آذربايجان 
و حل مسالمت آميز مناقشه ارمنستان و آذربايجان تصويب شده است. 
از بين 54 كشور عضو س��ازمان امنيت و همكاری اروپا 53 عضو آن به 
آن سند رأی داده اند، فقط ارمنستان اعتراض كرده بود. ولی متأسفانه 
مصوبه مورد ارايه اين سازمان معتبر و نشست سازمان امنيت و همكاری 

اروپا همچنان از طرف ارمنستان پذيرفته نمی شود.
با اين حال ما همواره برای حل صلح آميز اين مس��ئله تاش می كنيم. 
مس��تحضريد كه در س��ال 1993 به منظور حل مناقش��ه ارمنستان و 
آذربايجان گروه مينسك تأسيس گرديده است. رهبری گروه مينسك 
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را از ابتدای سال 1997 سه كشور بزرگ- روسيه، اياالت متحده امريكا 
و فرانسه به عهده دارند. در سال های گذشته ما همكاری زيادی با گروه 
مينسك و رؤسای مشترك آن داشته ايم. ما طرفدار حل مسالمت آميز 
مسئله می باشيم. ما موفق به رفع اين مناقشه نيز خواهيم شد، تماميت 
ارضی آذربايجان احيا خواهد گرديد؛ سرزمين های اشغالی آزاد خواهد 
شد و آوارگان اخراج شده از زاد و بوم خود به سرزمين های پدری شان باز 
خواهند گش��ت. طبعاً در اين زمينه هم پای سازمان های بين المللی، به 

جوامع آذربايجانی هم نياز داريم...1 

اعتراض های الهام علی اوف
مقامات حكومتی آذربايجان بارها از عملی نشدن قطعنامه های شورای امنيت اظهار 
ناراحتی ش��ديد كرده اند. به عنوان نمونه الهام عل��ی اف رئيس جمهوري آذربايجان در 

مصاحبه با شبكه تلويزيوني »روسيه 24« گفت: 
در حالي كه ش��وراي امنيت س��ازمان ملل تاكنون چهار قطعنامه در 
مورد خروج نيروهاي ارمنس��تان از قلمرو جمه��وري آذربايجان صادر 
كرده اس��ت، هيچ يك از اين قطعنامه ها محقق نشده اند. قطعنامه هاي 
مربوط به مناقش��ه قره باغ با گذشت 17 تا 18 س��ال از زمان صدور آنها 
هنوز اجرا نشده اند. اجراي فوري قطعنامه هاي اين شورا در مورد ليبي 
عملكرد اين شورا را زير سؤال مي برد. دليل اين امر چيست كه در مورد 
ليبي اين گونه به سرعت عمل مي شود اما در مورد ديگر شاهد اين گونه 

بي تحركي هستيم؟2
الهام علی اف در آبان 1393 نيز با اظهار اينكه: »نهادهاي بين المللي از جمله سازمان 
امنيت و همكاري اروپا، ش��وراي اروپا و س��ازمان همكاري اس��امي از تماميت ارضي 
جمهوري آذربايجان حمايت مي كنند«، از اينكه قطعنامه هاي ش��وراي امنيت درباره 

قره باغ با گذشت بيش از 20 سال همچنان اجرا نشده است، انتقاد كرد.3
در اين ميان پارلمان اروپا نيز خواس��تار خروج نيروهای ارمنستان از مناطق اشغالی 

1. سايت اينترنتی كتابخانه بين المللی حيدر علی اف؛  
http://lib.aliyevheritage.org/pe/2428604.html
 http://www.ccsi.ir/vdcfa.djww6dviig.html :1390/1/27 ،2. سايت اينترنتی بنياد مطالعات قفقاز
3 .http://www.ghatreh.com/news/nn22921110
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آذربايجان شده و در اول آبان 1392 )23اكتبر( اين قطعنامه را تصويب كرد: 
مناقشه قره باغ بين جمهوری آذربايجان و ارمنستان بايستی بر اساس 
چهار قطعنامه مصوب 1993 در شورای امنيت سازمان ملل متحد و با 
همكاری رئيس گروه مينسك سازمان امنيت و همكاری اروپا به شكلی 
عادالنه و با خروج نيروهای اشغالگر از خاك جمهوری آذربايجان حل و 

فصل شود.1 

ارمنستان و قره باغ! 
اما سران ارمنستان هيچ كدام از طرح های گروه مينسك و قطعنامه های شورای امنيت 
و پارلمان اروپا را نمی پذيرند. در اين مورد سرژ سركيسيان رئيس جمهور ارمنستان طی 

سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل چنين گفته است: 
در 4 قطعنامه مصوب ش��ورای امنيت بر لزوم توقف عمليات نظامی و 
خصمانه و متوقف كردن بمباران و حمات هواي��ی عليه غير نظاميان 
تأكيد ش��ده بود؛ ام��ا جمهوری آذربايج��ان همچنان با نق��ض قوانين 
بين المللی، به اعمال ذكرش��ده از جمله بمباران مناطق محل سكونت 
زنان، افراد مس��ن و كودكان ادامه داد. در اي��ن قطعنامه ها بر ضرورت 
احيای مس��يرهای ارتباط��ی، اقتصادی و ان��رژی تأكيد ش��ده بود؛ اما 
جمهوری آذربايجان و تركيه از آغاز مناقش��ه قره باغ اقدام به محاصره 
ارمنستان و قره باغ نموده اند. همچنين در قطعنامه های شورای امنيت از 
جمهوری آذربايجان خواسته شده بود تماس های مستقيم با ]حكومت[ 

 http://qafqaz.ir/fa/?p=3571 1. 1392/8/2؛

علی اف رئيس جمهور آذربايجانسركيسيان رئيس جمهور ارمنستان
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قره باغ برقرار نمايد كه با مخالفت جمهوری آذربايجان مواجه شده است. 
در اين قطعنامه ها ارمنستان به عنوان طرف درگيری معرفی نشده است، 
بلكه قره باغ و جمهوری آذربايجان به عن��وان طرفين درگيری معرفی 
ش��ده اند. در قطعنامه های مذكور از ارمنستان خواسته شده است كه از 
تأثير خود بر قره باغ برای توقف درگيری استفاده كند كه اين مسئله از 

سوی ارمنستان اجرا و منجر به برقراری آتش بس در سال 1994 شد.1
شاروارش كوچاريان معاون وزير امور خارجه ارمنستان در واكنش به قطعنامه پارلمان 
اروپا تأكيد كرد: »صدور اين قطعنامه می تواند تأثير منفی بر روند حل مناقش��ه منطقه 
قره باغ داشته باشد« و ادوارد ش��ارمازانف نايب رئيس مجلس ملی ارمنستان استناد به 
چهار قطعنامه شورای امنيت كه پيش از امضای قرارداد آتش بس صادر شده اند، را غير 

منطقی دانسته و تأكيد كرد: »اين قطعنامه ها فاقد ارزش حقوقی هستند.«2 

ارزش ارتش قدرتمند جمهوری آذربایجان!!
با اين توضيحات بايد پرسيد: ارزش ارتش قدرتمند جمهوری آذربايجان )مورد ادعا در 
مقاله منسوب به بهرام اميراحمديان( چيست و به چه كاری می آيد؟ اكنون كه ارمنستان 
به قطعنامه های شورای امنيت، پارلمان اروپا و طرح های گروه مينسك بی اعتناست، آيا 
آذربايجان از ارتش مهيب و قدرتمند! خود استفاده نخواهد كرد؟ اين چه قدرت نمايی 
و مسخره بازی اس��ت كه امثال قلم به مزدهايی چون بهرام اميراحمديان همسايگان را 
از ارتش آذربايجان- كه توان بازپس گيری مناطق اشغال ش��ده را ندارد- می ترسانند و 
آذربايجانی های مناطق ديگر از جمله ايران را به اين قدرت اقتصادی، سياسی و نظامی 
برتر منطقه؟! اميدوار می سازند؟ اين همه خوش رقصی، مزدوری و دروغ پردازی راجع 
به حكومت ضعيف و بی كفايت رژيم باكو نشانه چيست؟! اين چه در باغ سبز نشان دادن 
است؟! توجه نماييد كه جمهوری آذربايجان، ارمنستان، گرجستان، شمال عراق و شرق 
تركيه هنوز هم حوزه نفوذ توريسم درمانی آذربايجان و به ويژه تبريز است و بيماران اين 
كشورها و مناطق به دليل امكانات مناسب بيمارستانی و پزشكان مجرب برای درمان به 
تبريز می روند و بسيار راضی و خشنود بازمی گردند. هنوز بازارهای بزرگ آذربايجان ايران 
به محوريت بازار بزرگ تبريز محل خريدهای كان تجار جمهوری آذربايجان است! باغ 

 http://persian.araxnews.com/world/3754 1. 2014/9/28؛
 http://qafqaz.ir/fa/?p=3630 2. 1392/8/5؛
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سبز و هميشه بهار اينجا است نه آنجا. اين تذهبون؟!  
آقاي��ان آذربايجانی ها )جمهوری آذربايج��ان( بايد برای فراگيری غيرت، ش��هامت و 
شجاعت در محضر رزمندگان سلحشور و دالوران دوران دفاع مقدس ملت بزرگ ايران 
از جمله فرزندان آذری حض��رت روح اهلل زانو بزنند و تاريخ دفاع مق��دس ايران را بارها 

بازخوانی كنند و بيش از اين هل من مبارز نطلبند!! 

حماقت گوناز در مقاله های منتشرشده
در سايت گوناز تی وی نمی توان مطلب، مقاله و يا ديدگاهی يافت كه حاوی فتنه انگيزی، 
جيغ های شوم تجزيه طلبی و ايجاد دش��منی بين فارس، ترك، كرد، ارمنی و... نباشد. 
گويی سران و نويس��ندگان گوناز همه به امراضی چون: حماقت، ساديسم و... مبتايند 
و به دنبال درمان خود نيز نيستند! مقاالت اصلی سايت گوناز و نويسندگانش در مورخ 

1394/2/29 چنين است: 
1. فروپاشی ايران چه قدر نزديك است؟/ محبوب امراهی

2. سياست دوگانه دولت ضد بشری جمهوری اسامی ايران در قبال آذربايجان جنوبی/ 
حميد نقی زاده ناجی كه در بخشی از آن آمده است: 

... با آغاز جنگ بين ايران و عراق سياس��ت مكارانه ايران شروع شد و 
حكم داران ش��روع به تعاريف و تمجيد از آذربايجانی ها كردند تا جايی 
كه آذربايجان را س��ر ايران ناميدند و اين تعاريف هايش��ان بی جا نبود؛ 
چون غيرت و رش��ادت و دليری ملت اين خطه را بهتر از هر كسی ديده 
و می شناختند. برای بازی كردن با احساسات مردم، همه مردم ايران را 
برابر و برادر خواندند و از ملت آذربايجان برای ايران سپر ساختند. پس از 
اتمام جنگ و آتش بس باز هم آذربايجان ماند و سر بی زبانش و اهانت و 
توهين هايی كه تمامی ندارد. آيا ديگر وقت آن نرسيده كه ما ملت بزرگ 
تورك از زير سلطه رژيم فاشيستی ايران رهايی يابيم و سرنوشت خود را 
مانند خواهرانمان و برادرانمان در آن سوی ارس خودمان تعيين نماييم؟

3. ش��عبده بازی راسيس��م ]نژادپرس��تی[ فارس برای ربودن جام قهرمانی از دستان 
تيراختور آذربايجانو سربلندی ملتی حماسه س��از كه هميشه پيروز است/ در اين مقاله 
با اشاره به بازی تيم تراكتورسازی با تيم نفت تهران كه با باخت تراكتورسازی به پايان 
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رسيد،1 می نويسد: 
گويا چنين مقدر ش��ده كه آذربايجان نبايد در ايران اول ش��ود، بلكه 
همواره بايد توسری خور راسيس��م فارس به مركزيت تهران باقی بماند. 
آذربايجان بايد در حساس ترين نقطه و در اوج هيجان از راسيسم فارس 
خنجر از پشت خورده و سرخورده و مأيوس ش��ود چرا كه به هيچ وجه 

نبايد در ايران سر برآورده و برای اندكی نيز كه شده ابراز وجود نمايد...
4. كم رنگ شدن حس ايرانی بودن در ميان ملل غير فارس/ بخش كوتاهی از اين مقاله 

چنين است:  
... هژمونی كم ظرفيت به نام فارس در جايی كه پتانسيل بسيار ضعيف 
را تشكيل می دهد، با حذف، تصفيه، تخريب پتانسيل های ديگر ملل در 
ايران و برخورداری از امتياز مطلق برای خود جايی و مقامی برای ايرانی 

بودن را نمی گذارد.
... سركوب تمام جنبش های رفرميس��ت و اصاحی از طرف هژمونی 
كم ظرفيت مركزگرا در ايران مانند فرقه دمكرات، حركت خلق مسلمان 
در آذربايج��ان، جمهوری مهاباد، نهضت تركمنس��تان و خوزس��تان و 
جنبش های اصاحی در گيان، سبب مأيوسی و حس خودبيگانگی در 
ملل غير فارس و نهايتاً نااميدی و متعلق نبودن به اين خاك می شود... 

5. فردوسی و تفكر زن ستيزانه و نژادپرستانه او در شاهنامه/ حسن راشدی 
6. هشداری به فعاالن ملل مختلف دربند در ايران!/ آرتار دانگيللر 

7. توسعه پايدار و زبان مادری/ ژاله تبريزی
8. گزارش نقض حقوق بشر در آذربايجان جنوبی )فروردين ماه 1394(

9. منازعه ترك- ارمنی از ديدگاه »بوريان« دولت مرد ارمنی/ علی قره جه لو
10. شوی ساالنه »نسل كشی ارامنه«: تحريف تاريخ و هيزم بر تنور نفرت/ سعيد افشار2

1. اين بازی روز 25ارديبهشت 1394 در ورزشگاه يادگار امام تبريز برگزار و نتيجه بازی سه به سه شد. در صورتی 
كه بازی سايپا با سپاهان مساوی می شد، تراكتورس��ازی برنده ليگ فوتبال94-93 می گشت. اما نتيجه تساوی 
ذكرش��ده و پيروزی س��پاهان )با 59 امتياز( اين تيم برنده ليگ گرديد. بازی دو تيم تراكتورسازی و نفت تهران 
حاشيه های زيادی به دنبال داشت از جمله بس��ياری از صندلی های ورزشگاه يادگار امام تبريز شكسته و تخريب 
شدند و هواداران خشمگين تراكتورسازی به تجمع اعتراضی در بيرون ورزشگاه پرداختند و برخوردهايی صورت 
گرفت. جهت مطالعه حواشی و پيامدهای اين بازی كه به مجلس و حتی سفر رئيس جمهور آقای دكتر روحانی به 
تبريز كشيد رك: سايت اينترنتی ويكی پديا، با جست وجوی: »پيامدهای بازی تراكتورسازی تبريز و نفت تهران.« 

 www.gunaz.tv 2. 1394/2/29؛
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سم پاش��ی ها و زهرپراكنی های گوناز تی وی كه در ش��يكاگوی امريكا توليد و از آنجا 
پخش می شود، به هيچ وجه جايی در ذهن و قلب مردم مسلمان و وطن دوست آذربايجان 
ندارد. وابستگی كامل گوناز تی وی به امريكايی ها و سازمان سيا چنان آشكار است كه در 

توضيح سايت ويكی پديا آمده است: 
به گفته روزنامه حريت به اس��تناد تحقيقات دول��ت تركيه، تلويزيون 
گوناز با سازمان س��يا مرتبط اس��ت. در اعتراضات مردمی سال 1385 
)مربوط به مقاله مانی نيستانی( ]مقاله و اغتشاشات ناشی از آن در ادامه 
توضيح داده خواهد شد[ شبكه گوناز به ش��دت اقدام به تحريك مردم 
آذربايجان در جهت تجزيه طلبی و قوم گرايی كرد. پس از جريانات سال 
85 در 14آوريل 2006 طی مذاكراتی كه مقامات ايرانی با مقامات تركيه 
به انجام رس��انيدند و با توجه به اينكه ايران ب��ا تركيه عاوه بر مبادالت 
اقتصادی قراردادهای امنيتی نيز دارد، طرف ايرانی توانست آنها را وادار 

به قطع پخش اين شبكه از ماهواره تركست كند.1

ب. گاماج دست پخت دیگری از اوبالی و هم پياله هایش
احمد اوبالی همراه با جمعی ديگر عاوه بر تلويزيون گوناز، تشكيات ديگری با عنوان: 
»گاماج«)مخفف التين كلمات تركی: جنوبی آذربايجان ميللی آزادليق جبهه سی( كه 
به فارسی »جبهه آزادی ملی آذربايجان جنوبی« خوانده می شود، را به راه انداخته است. 

1. سايت اينترنتی ويكی پديا، با جست و جوی گوناز تی وی.



23
3

95
ن 

ستا
 تاب

 4
ه 8

مار
 ش

هم
زد

 سي
ال

 س
وم

ه س
دور

)1
ر )

خي
هه ا

ر د
ن د

يرا
ن ا

جا
رباي

 آذ
زيه

 تج
وم

ن ش
ديا

منا

اين تشكيات نيز با دريافت دالرهای كثيف امريكايی 
در راه تجزي��ه آذربايجان از ايران و پيوس��تن آن به 
جمهوری آذربايجان و تشكيل آذربايجان بزرگ گام 
برمی دارد. هر از گاهی شيرين عقان گاماجی گرد هم 
می نش��ينند، كنفرانس می كارند و بيانيه و قطعنامه 
درو می كنند و ديگر هي��چ!! »گاماجيان« كه از باده 
و بنگ سرمست می ش��وند، خاصيت و برش بيش از 

اين را ندارند! 
در 8 ژوئن 2014 در جلس��ه هيئت اداری گاماج، 

صبری تبريزی به سمت رياس��ت و صادق عيس��ی بَيلی به عنوان دبير برگزيده شدند. 
اعضای كميته های تشكياتی و سياسی نيز به شرح معرفی گرديدند: 

اعضای كميته تشكياتی: احمد اوبالی، فرامرز قلی زاده، وحيد مهدی زاده، ياشار اسدی 
و صادق عيسی بيلی. 

اعضای كميته سياسی: مهس��ا مهديلی، احمد اوبالی، ائلنور مرندلی، نبی سويتورك، 
صادق عيسی بيلی، خدايار تيموری. 

گاماج يكی از كنفرانس هايش را ب��ا موضوع »فردای آذربايج��ان جنوبی معاصر« در 
فروردين 1393 در هتلPark INN شهر باكو برگزار كرد. ابتدا صبری تبريزی خوشامد 
گفت و برنامه ها و موضوعات مورد بحث در كنفرانس را به حاضرين اعام نمود. سخنرانان 

كنفرانس عبارت بودند از: 
آراز آسان مدير مركز تحقيقات استراتژيك قفقاز  با عنوان »دولت ايران در بحران«، 
نصيب نصيب لی با عنوان »مسائل حركت ملی آذربايجان جنوبی و چشم انداز آتی آن«، 
راميز ممدوف عضو آكادمی ملی علوم آذربايجان و رئيس انجمن جغرافيای آذربايجان با 
عنوان »مشكات زيست محيطی درياچه اروميه«، احمد اوبالی )سخنگوی گاماج(، وفا 
قليزاده، شيرمحمد حسينوف مورخ آذربايجانی، ياس��من قاراقويونلو از انستيتو فلسفه 
آكادمی ملی علوم آذربايجان، گول تكين حاجی يئوا نماينده سابق پارلمان آذربايجان.

طبق گزارش سايت يورت نِت، آخرين س��خنران كنفرانس، نبی سوی تورك نماينده 
گاماج در جمهوری آذربايجان بود كه با موضوع »خواست های ما از آذربايجان شمالی« 
به بررسی تابوها و و مسائل ايدئولوژيك تحميل شده بر ملت آذربايجان جنوبی از سوی 
رژيم شوونيست فارس ايران پرداخت و انتظارات حركت آزادی ملی آذربايجان جنوبی 

آرم تشكيات گاماج
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از دولت جمهوری آذربايجان را بيان كرد. 

س��فارت ايران در باكو نس��بت به برگزاری اين كنفرانس اعتراض كرد و دكتر عباس 
عراقچی معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه ايران ضمن احضار سفير جمهوری 
آذربايجان در يادداشتی به وی »اعتراض شديداللحن جمهوری اسامی ايران« را اعام 
كرد. در اين يادداشت آمده بود: »برگزاری اجاس های اين چنينی می تواند آسيب جدی 

به روند مثبت و رو به توسعه روابط فی مابين وارد نمايد.« 
در اين ميان فاض��ل مصطفی نماينده مجلس ملی آذربايجان و عضو گروه مناس��بات 
پارلمانی ايران و آذربايجان در واكنش به احضار سفير آذربايجان در تهران و يادداشت 
اعتراضی وزارت خارجه ايران به برگزاری كنفرانس ذكرش��ده در باكو، اعتراض ايران را 

بی اساس خواند و اضافه كرد: 
به نظر من در اين نشست تمركز بيش��تر بر روی مسائل حقوق بشری 
بوده است و هيچ چيزی بر عليه دولت ايران در اين نشست وجود نداشته 
اس��ت. هر آذربايجانی حق دارد به زبان مادری تحصي��ل كند، گرفتن 
اين ح��ق از آذربايجانی ها در ايران و اعتراض به كس��انی كه اين حق را 
خواستارند، هيچ منطقی ندارد و اعتراض ايران بی اساس است. اگر ايران 
حقوق دمكراتيك آذربايجانی ها را به رس��ميت بشناس��د هيچ كس در 
جمهوری آذربايجان حرفی بر عليه دولت اي��ران نخواهد زد. ايران علناً 
به كشوری كه دشمن آذربايجان است و بخش��ی از خاك آذربايجان را 
اشغال كرده ]ارمنستان[ كمك می كند، بنابراين جمهوری آذربايجان 
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هم حق دارد كه در مسائل مختلف ]بخوانيد: دخالت در امور داخلی ايران 
و امكانات و فضا دادن به گروه های تجزيه طلب![ موضع خود را بيان كند.1

تركيب ش��ركت كنندگان در كنفرانس گام��اج و نيز همين س��خنان فاضل مصطفی 
نماينده مجلس جمه��وری آذربايجان به خوبی نش��ان می دهد ك��ه در هيئت حاكمه 
آذربايجان و مجل��س آن، افراد نانجيبی وجود دارند كه در عمل و به گونه ای آش��كار بر 
طبل پوسيده و ميان تهی تجزيه آذربايجان ايران می كوبند و حتی وقيحانه با ايراد اتهام 
كمك )نظامی( ايران به ارمنس��تان، خود را در موضع مقابله قرار داده و در امور داخلی 
ايران دخالت می كنند و امكانات فعاليت، تبليغات و گردهمايی به دشمنان وحدت ارضی 
ايران می دهند. آيا ايران نيز مانند آنها عمل می كند و به دش��منان آذربايجان امكانات 
فعاليت و تبليغات و گردهمايی می دهد؟! به يقين آنها باد می كارند و در وقت مناس��ب 

طوفان درو خواهند كرد! 
حكومت و مردم ايران از جمله آذربايجانی ها از اينك��ه جمهوری آذربايجان به عنوان 
كشوری مستقل، اسامی )با اكثريت مردم شيعه مذهب( و عضو سازمان ملل به پيشرفت 
و توسعه دست يابد و تماميت ارضی خود را حفظ نمايد، خوشحال و راضی خواهند بود؛ 
اما نمی توان چشم بر ش��يطنت ها و دشمنی ها بس��ت و امنيت و تماميت ارضی خود را 

ناديده گرفت. 

پ. کنگره آذربایجانی های جهان، داک
تأسيس داک و مفهوم آن

فردی به نام حسن اغنامی )اهل اردبيل( از سرمايه داران ايرانی مقيم امريكا پيشنهاد 
تأسيس »داك« مخفف عبارت تركی: »دنيا آذربايجان نيارين كنگره سی« كه به فارسی 
»كنگره آذربايجانی های جهان« ناميده می شود را مطرح كرد. وی فردی متمول، پولدار، 
وكيل دادگستری در امريكا و كارمند اداره مهاجرت آن كشور بود و به ايران رفت و آمد 
داشت. او پيشنهاد كرد كه با برپايی »كنگره آذربايجانی های جهان« به بررسی مشكات 
آذربايجانی ها پرداخته ش��ود و در ابت��دا به ظاهر اهداف تجزيه طلبانه دنبال نمی ش��د. 

نخستين نشست اين كنگره در سال 1997 در واشنگتن امريكا برگزار شد. 
افرادی مانند دكتر جوادی، دكتر پيروز خانلو، دكتر خاقانی )هر سه از امريكا( و دكتر 
حسن فروغی از لندن جزو ترتيب دهندگان ديگر كنگره آذربايجانی های جهان )داك( 

1. همان. 
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بودند. دو هيئت از سياس��تمداران جمهوری آذربايجان در اين كنگره شركت داشتند 
كه ش��امل موافقان علی اف و اوپوزيس��يون آن می ش��دند. علی كريم اف )از نزديكان 
ايلچی بيگ(، عارف رحيم اغل��و )از جبهه خلق و نزديكان ايلچی بي��گ( عاصم مازاده 
)از رهب��ران حزب مس��اوات(، هدايت اروج زاده و ني��ز هيئتی از ط��رف حيدر علی اف 
)رئيس جمهور پيشين آذربايجان و پدر الهام علی اف رئيس جمهور فعلی آن كشور( در 

اين كنگره شركت كردند. 

کنگره نخست داک و سخنرانی حيدر علی اف در آن
كنگره نخس��ت داك با حضور بيش از700 تن از آذری ها تش��كيل ش��د و حيدر علی 
اف رئيس جمهور آذربايجان در س��خنانی احساسی با موج ش��ديد پان آذری به دفاع از 
جمهوری آذربايجان و پيشرفت های اقتصادی و سياس��ی آن پرداخت و نيز از ضرورت 
هماهنگی كامل آذربايجانی های جهان در حمايت از جمهوری آذربايجان به عنوان وطن 
اصلی آنها داد سخن راند! متن كامل سخنرانی وی به تاريخ 10نوامبر 2001 در پايگاه 
اينترنتی»كتابخانه بين المللی حيدر علی اف« به فارسی ترجمه و درج شده است. بخشی 

از اين سخنرانی چنين بود: 
اكنون در شرايطی كه يك دولت مس��تقل آذربايجانی ها وجود دارد، 
برق��راری روابط نزديك ت��ر آذربايجانی های مقيم كش��ورهای مختلف 
جهان با همديگر، اعام همبس��تگی های خود و ايجاد روابط با كش��ور 
مس��تقل آذربايجان در اين مرحله از تاريخ به عنوان يك وظيفه خيلی 
مهمی پديدار می شود. وظيفه دولت آذربايجان عبارت از آن می باشد كه 
تا حد امكان توجه خود را به آذربايجانی های مقيم تمام كشورها معطوف 
سازد، شرايط زندگی آنان را جويا ش��ود و روابط فی مابين كشورمان با 
جوامع آذربايجانی در كشورهای گوناگون را هر چه بيشتر توسعه دهد. 
آذربايجانی های مقيم خارج از كش��ورمان نيز بايس��تی ام��روزه روابط 
تنگاتنگ تری با آذربايجان مستقل برقرار سازند. همه اينها شرط اصلی 

تأمين اتحاد و همبستگی كل آذربايجانی های جهان می باشد... 
پس از اينك��ه آذربايجان اس��تقال دولتی خ��ود را به دس��ت آورد، 
آذربايجان مداری به عنوان انديش��ه پيش��رو برای آذربايجانی های هم  
مقيم آذربايجان و هم كل جهان ايده اصلی قرار گرفته است. ما هميشه 
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بايستی پيرامون اين ايده يكپارچه ش��ويم... همگان- هم شما و هم ما 
بايد كارهای زيادی انجام دهيم تا جوامع قوی آذربايجانی تشكيل شود 
و آذربايجانی های مقيم كشورهای مختلف هر چه بيشتر تقويت يابند. از 
نظر اقتصادی بيش از پيش مستحكم گردند و بتوانند در حيات سياسی 
اجتماعی كشورهای مورد اقامتشان حضور فعالی داشته باشند. بتوانند 
تأثير خود را بر حيات آن كش��ور اعمال كنند. بدين وسيله ضمن تبليغ 
استقال آذربايجان و سياست خارجی آن در كشورهای مختلف، به حل 
مش��كات آذربايجان كمك نمايند. معتقدم كه آذربايجانی های جهان 
بايستی اين راه را طی كنند و در اين راه امكانات بزرگی كه هنوز استفاده 
نشده است، وجود دارد. اين كنگره نيز كه امروز آغاز به كار كرده است، 

صرفاً اين هدف را به دنبال دارد.
در ادامه علی اف خبر از تشكيل ارگان ويژه وابسته به حكومت آذربايجان برای رسيدگی 

به امور آذربايجانی های دنيا داد و گفت: 
به منظور انجام خدماتی برای حضور فعاالنه آذربايجانی ها در مسائل 
سياسی- اجتماعی كشورش��ان و احراز جايگاه برجس��ته و تأثيرگذار، 
ما برای تأسيس يك ارگان ويژه ای وابس��ته به دولتمان در امور جوامع 
آذربايجانی ني��ز تصميم خواهي��م گرفت. فكر می كن��م چنين ارگانی 
متمركز، يعنی يك مق��ام دارای تماس دائم با جوام��ع آذربايجانی هم 
موجبات شكل گيری جوامع آذربايجانی و هم توسعه هر چه بيشتر روابط 
فيمابين را فراهم خواهد آورد... آذربايجانی های مقيم كشورهای خارجی 
با سرعت بيشتری سازمان يافته و همه ما با هم آذربايجان گرايی را زنده، 

جاويدان و ابدی خواهيم ساخت...1
كنگره اول آذربايجانی های جهان به علت تبليغات سوء پان تركيست هايی مانند احمد 
اوبالی )احمد يوسفی سادات( و... شكست خورد. آنها نسبت به اين موضوع معترض بودند 
كه چرا در نشست از پرچم جمهوری اس��امی استفاده شده است و چرا كنگره در مورد 
تماميت ارضی ايران حسن نيت دارد؟! گروه پان تركيست در نشست نخست در اقليت 

بودند، اما بعدها توانستند كنگره را به دست بگيرند. 

1. سايت اينترنتی كتابخانه بين المللی حيدر علی اف: 
 http://lib.aliyevheritage.org/pe/2428604.html
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ضياء صدراالشرافی، فريدون زندنيا، نورالدين غروی، اژدر تقی زاده )از سوئد(، عليرضا 
قزوين زاده )از اهالی اردبيل(، نظمی افشار، احمد اوبالی، رضا سلحشور و... در اين نشست 
حضور داشتند. حاصل جلسه نخست داك اين شد كه حس��ن اغنامی به عنوان رئيس 
و ضياء صدراالش��رافی به عنوان معاون انتخاب گرديد. احمد اوبالی، علی نظمی و رضا 

سلحشور نيز به عنوان هيئت منتخب حضور داشتند. 

کنگره دوم داک
در كنگره دوم تجزيه طلبانی مانند نظمی افشار و رضا سلحشور توانستند كنگره را به 
دست بگيرند و حسن اغنامی كنار گذاشته شد. در اين امر عليرضا اصغرزاده از كانادا سهم 
بارزی داشت. وی از دشمنان زبان فارسی و تماميت ارضی ايران است. در اين كنگره علی 
نظمی افشار به رياست رسيد و كس��انی مانند عليرضا اصغرزاده، رضا سلحشور، بيوك 
رس��ولوند، اژدر تقی زاده، هاشم پاشايی، علی خش��تی، جيحون مازاده، احمد يوسفی 
س��ادات )معروف به اوبالی( از اعضای منتخب كنگره به ش��مار رفتند. جالب اينكه در 
پايان نشست دوم، پرچم رژيم باكو در ميان تشويق های بسيار به اهتزاز درآمد و تنديس 
ستارخان نيز در زير آن قرار گرفت. به اين ترتيب دشمنان ديرينه ملت ايران بخشی از 
انتقام خود را به صورت نمادين از يادبود س��تارخان گرفتند و مردی كه می گفت: »من 
می خواهم هفت كش��ور زير بيرق ايران باش��د« را زير بيرق دولتی بردند كه سه دهه از 

ظهور آن نمی گذرد! 
به همين مناسبت پيام های تبريك حيدر علی اف، ايلچی بيگ و رسول قلی اف قرائت 
ش��د. س��فير آذربايجان در امريكا نيز در اين كنگره به س��خنرانی پرداخت. اين كنگره 
تجزيه طلب، مهم ترين مطالبه خود را »حق تحصيل به زبان تركی آذربايجانی در ايران« 
عنوان نمود و نمايندگان رس��می دولت باكو نيز بر آن صحه گذاش��تند! اما بايد پرسيد 
تحصيل به زبان تركی آذربايجانی در ايران چه سودی برای رژيم باكو دارد كه حاضر است 
به خاطر آن عليه همسايه قدرتمند جنوبی خود موضع خشنی بگيرد؟! چرا كنگره ای با 
اين شكل و صرف هزينه های بسيار، تمام هم و غم خود را صرف اين هدف می كند؟ آيا 

اهداف بلندمدتی را عليه يكپارچگی سرزمين ما دنبال نمی كنند؟
بعد از كنگ��ره دوم در ميان اعضای هيئت رئيس��ه اختاف های بيش��تری بروز نمود. 
مؤسس كنگره يعنی حسن اغنامی در نشست دوم كنگره كنار گذاشته شد، علی نظمی 
افشار نيز بعد از نشست دوم از كنگره اخراج ش��د. عليرضا احسنگر ترتيبی داد تا جناح 
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سلحشور- رسولوند را از كنگره با تحقير بس��يار اخراج نمايند. همچنين هاشم پاشايی، 
بيوك رسولوند را كه در باكو بايد مأموريت خود را انجام می داد، طرد و رد نمود. پاشايی 
بيان داشت كه »رسولوند جاس��وس و عامل دولت ايران است و در باكو با سرويس های 

اطاعاتی ايران مرتبط شده است.« 
اختافات درون س��ازمانی در نهايت باعث شكاف اساس��ی در داك شد و جناح نظمی 

افشار و پاشايی در برابر جناح سلحشور، جيحون مازاده و اوبالی قرار گرفت. 

کنگره سوم داک
كنگره سوم داك با برخی از حاشيه ها با شركت 350 نفر در كلن آلمان برگزار شد. در 
اين نشست نورالدين غروی اداره جلسه را به عهده داشت و اژدر تقی زاده و رضا سلحشور 
دستياران وی بودند. هر چند حضور نمايندگان سياسی رژيم باكو اين بار كمرنگ تر از 
نشست های قبلی بود، اما در نشس��ت كلن اين افراد از سوی دولت باكو حضور داشتند: 
صمد نيكنام )اردبيلی س��اكن باكو(، جعفر صادق موس��وی، خانم تنزيله رستم خانلی 
همسر صابر رس��تم خانلی )نماينده ضد  ايرانی مجلس ملی آذربايجان و يكی از رؤسای 

داك( و علی يار صفرلی سفير اسبق رژيم باكو در تهران. 
كنگره سوم داك مورد پوشش وسيع راديو فارسی آزادی قرار گرفت و طی آن افراد زير 

به عنوان هيئت رئيسه انتخاب شدند: 
بهروز حقی: از اهالی تبريز كه در ايران 15 سال زندانی بود.
احمد يوسفی سادات: وی از اهالی مغان در اردبيل است. 

رضا سلحشور: وی اهل تبريز و در ظاهر معلم موسيقی آذربايجانی بود. 
جيحون مازاده: وی ساكن امريكا و از عوامل حيدر علی اف محسوب می شد.

نورالدين غروی: وی دندان پزش��ك در شهر كلن آلمان بود كه نش��ريه آناديلی )زبان 
مادری( را در كلن منتشر می كرد.

محمد مش��تاق: وی ايرانی االصل ولی از عوامل س��رويس های اطاعاتی تركيه برای 
تشكل های پان تركی بود و قبًا نيز در تشكيل »ميللی شورا« نقش مهمی از سوی تركيه 
ايفا كرد. حضور وی در هيئت رئيسه داك نشان از عاقه تركيه به نفوذ و نقش آفرينی در 

اين تشكل داشت. 
رحيم شهبازی: مهندس ارتباطات در شركت مخابرات امريكا.

تيمور امين اف: از عوامل ايلچی بيگ.
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نكته قابل ذكر در مورد كنگره كل��ن اين بود كه حيدر عل��ی اف )رئيس جمهور وقت 
آذربايجان( تاش كرد كه به صورت غير مس��تقيم از اين تش��كل جدايی طلب حمايت 
نمايد. وی برای حفظ ظاهر اين بار پيامی برای كنگره ارس��ال نكرد و دستورات خود را 
از طريق »نصيب نصيب اف« منتقل نمود. نصيب اف خود در كنگره حضور نداش��ت و 
اوامرش را با تلفن به اژدر تقی زاده منتقل می كرد. همچنين تعداد كمتر شركت كنندگان 
كنگره سوم حاكی از سازماندهی ضعيف كنگره بود. مدعوين به كلن در اتاق های شش 
و هفت نفره اقامت داده شدند و با ساندويچ سرد از آنها پذيرايی شد. در اين كنگره جناح 
نظمی افشار به كلی كنار گذاشته شد و جناح احمد اوبالی كه رسماً تجزيه طلب بود، اداره 

كنگره را در دست گرفت. 

داك همواره اعام كرده است كه خواهان تجزيه آذربايجان ايران و اتحاد با جمهوری 
آذربايجان و در نهايت تشكيل يك آذربايجان واحد می باشد. اين تشكيات ماليخوليايی 
دش��منی عجيبی با ديگر قوميت های ايران ب��ه ويژه كردها دارد كه ب��ه ادعای آنان در 
بخش هايی از آذربايجان س��اكن اند. اوبالی بارها در كانال گوناز كردهای ايران را تحقير 
و مردم را به اخراج آنها از ش��هرهای آذربايجان دعوت كرده و گزينه نظامی را هم عليه 
كردها مدنظر دارد! از نظر اوبالی »كرد يك ناسزا است!« و هر كس با اوبالی مخالفت كند، 
يك نسب نامه كردی برايش ترتيب داده می شود و مادربزرگ يا پدربزرگش كرد از آب 

خائنين به كشور: عليرضا اصغرزاده )عضو داك(، رضا براهنی، احمد اوبالی )مدير گوناز، از مهره های 
اصلی داك(، ليا مجتهدی )همكار روزنامه قوميت  گرای شهروند در كانادا( و دو تن ديگر
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درمی آيد! )به يقين كرد بودن ننگ نيست و كردها از اقوام اصلی و اصيل ايران هستند. 
كردستان بزرگ هم بخشی از كشور بزرگ ايران بود كه قسمت های بيشتر آن با شكست 
شاه اسماعيل صفوی در چالدران از پيكر مام ميهن جدا گشت و در اختيار دولت متجاوز 

عثمانی قرار گرفت.( 
عليرضا اصغرزاده از اعضای قديمی داك تاش می كن��د در قامت يك فرد آكادميك 
ظاهر شود و ادعاهای تجزيه طلبان را در قالب نظريه های ملت و هويت ملی عرضه نمايد 
تا ش��ايد بتواند فقر نظری قوميت گرايان ترك را جبران نمايد. به همين جهت چندان 
ميل ندارد با افرادی چون اوبالی ديده ش��ود تا به آس��انی در مجامع علمی ظاهر شده و 
متهم به پيش داوری های سياسی و پيش فرض های از قبل تعيين شده نگردد. اصغرزاده 
يكی از كتاب های خود را به وسيله انتشارات مك ميان منتشر نموده است. خانم برندا 
شيفر استاديار دانش��گاه تل آويو و طرفدار تجزيه ايران و نويسنده چند كتاب تئوريك 
برای تجزيه طلبان ترك در چاپ كتاب اصغرزاده توسط انتشارات مك ميان نقش مهمی 

داشته است.1
در جمهوری آذربايجان نيز گاه كنگره های به اصطاح »آذربايجانی های جهان« برگزار 

می شود. 

نظریات دکتر افشار سليمانی سفير سابق ایران در باکو 
دكتر افشار سليمانی سفير سابق ايران در باكو پيرامون كنگره سوم داك می گويد: 

... آنچه كه اي��ن كنگره را با كنگره پيش��ين بيش��تر متمايز می كند، 
عدم دعوت از ايراني��ان آذری تبار و به تبع آن ع��دم حضور نمايندگان 
خودساخته از اتباع ايرانی آذری تباراس��ت. از سوی ديگر در اين تجمع 
از احزاب مخال��ف و مطبوعات مخالف و مس��تقل جمهوری آذربايجان 
نيز دعوت به عم��ل نيامده بود. به طوری كه عيس��ی قنبر رهبر »حزب 
مساوات آذربايجان« با انتقاد از دولت باكو اين كنگره را در راستای منافع 

حاكميت و نه آذربايجانی ها تلقی نموده است.
رهبر »حزب جبهه خلق آذربايجان« نيز بر اين نكته تأكيد نموده كه 
س��خنرانی الهام علی يف در كنگره انعكاس واقعيات آذربايجان نبود. از 
يك س��و رئيس جمهور آذربايجان در س��خنان خود به موضوع اختاف 

1. www.cloob.com/user/memoirs/one/username/babak_emreh/memid/3143920
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و تنش ميان س��فارتخانه های آذربايجان با نهاد آذربايجانی های مقيم 
خارج از كش��ور اش��اره نمود و ناظم ابراهيم اف رئيس »كميته دولتی 
آذربايجانی ه��ای خارج از كش��ور« ق��ول داد ك��ه اين اي��راد را به نحو 
شايس��ته ای حل و فصل نمايد و موجبات همدل��ی ميان ديپلمات های 
آذربايج��ان و نمايندگان آذری های س��اكن در خ��ارج را فراهم نمايد. 
اختافاتی كه ميان افراد و شخصيت های كنگره آذربايجانی های جهان 
موس��وم به داك وجود دارد، مانع از تعميق فرآينده��ای آن می گردد؛ 
به گون��ه ای كه صابر رس��تم خانلی نماين��ده ضد  ايران��ی مجلس ملی 
آذربايجان و يكی از رؤسای داك در سخنان خود به وجود اين اختافات 
و جناح بندی های موجود در درون اين تشكيات اشاره نمود و بر ضرورت 

ارتقای سازماندهی اين نهاد تأكيد كرد. 
بر اساس اخبار منتشره، در اين كنگره قريب 1272 نفر اعم از رهبران 
نهادهای غي��ر حكومتی آذربايجانی های خارج از كش��ور )تش��كيات 
دياسپورا(1 و مهمانان مدعو شركت داشتند كه عمده ترين آنها عبارت 

بودند از: 
روس��يه 155 نفر، تركيه 101 نف��ر، اكراين 49 نفر، آلم��ان 43 نفر، 
گرجستان 41 نفر، امريكا 25 نفر، سوئد 23 نفر، هلند 21 نفر، اسراييل 
17 نفر، ازبكستان 13 نفر، فرانسه 12 نفر، انگستان 11نفر و كانادا 10 
نفر. از شخصيت های عالی رتبه ای كه مهمان كنگره سوم بودند می توان 

از افراد ذيل نام برد: 
احمد بی كلديبكف، رئيس پارلمان قرقيزستان.
پاپون داويتايا، وزير امور دياسپورای گرجستان.
كمال يورتناج، رهبر تشكيات دياسپور تركيه.

ميخائيل فورموزا، رهبر خودمختاری كاكائوز ملدوای.
والديساو شوتس��ف، رئيس آژانس فدرال روس های ساكن در خارج 

1. جوامع دور از وطن يا دياسپورا )به انگليسی: Diaspora( به پراكندگی، مهاجرت يا آوارگی گروهی از مردم 
اطاق می شود كه دور از خانه و كاشانه اصلی خويش زندگی می كنند و در دنيا پراكنده شده اند. گروهی از مردم كه 
دارای ريشه مشتركی هستند و از خانه خود رانده شده و يا فرار كرده اند. نمونه بارز آن ارمنی های تركيه می باشند 
كه توسط دولت عثمانی به سمت ديگری رانده شده اند. ايجاد جوامع دور از وطن می تواند خودخواسته يا ناخواسته 
باشد. بسياری از ايرانيان، بعد از انقاب اسامی ايران به كشورهای ديگر به خصوص اياالت متحده امريكا مهاجرت 

كردند. همچنين می توان به مهاجران افغانی در ايران اشاره كرد. 



24
3

95
ن 

ستا
 تاب

 4
ه 8

مار
 ش

هم
زد

 سي
ال

 س
وم

ه س
دور

)1
ر )

خي
هه ا

ر د
ن د

يرا
ن ا

جا
رباي

 آذ
زيه

 تج
وم

ن ش
ديا

منا

از كشور.
تنها رئيس جمهوری ك��ه به اين كنگ��ره پيام تبريك ارس��ال نمود، 
ميخائيل س��اكاش ويلی رئيس جمهور گرجس��تان بود ك��ه در پيامش 
آذری های گرجس��تان را مول��د و اين كنگ��ره را به نفع هر دو كش��ور 
دانست. در واقع اكثريت قريب به اتفاق ش��ركت كنندگان در كنگره به 
ويژه رهبران تشكل های آذری های س��اكن خارج كشور از سوی دولت 
آذربايجان پشتيبانی می ش��وند و اهدافی كه از سوی دولت باكو ترسيم 
می ش��ود از س��وی آنان پی گيری می ش��ود. در همين رابطه می توان 
سخنان جمال محمدخان اوغلو رئيس مركز فرهنگی ازمير- آذربايجان 
را شاهدی بر ادعا مطرح نمود. او می گويد: »كميته دياسپورا كسانی را 

دعوت می كند كه تابع اوامر آنها باشند.«
خبرگ��زاری ت��وران آذربايج��ان بدون ذك��ر نام ب��ه نق��ل از يكی از 
شركت كنندگان نوشت: »اگر الهام علی يِف اعام می كند رئيس جمهور 
50 ميليون آذربايجانی است، بايد نمايندگانی هم از سوی 35 ميليون 
آذری ايرانی در اين كنگره حضور می داش��ت. دول��ت آذربايجان عدم 
دعوت از آذری های ايران را به اين صورت توجيه می كند كه آذری های 
ايران دياسپور نيستند و آنها ساكنان ريشه دار ايران هستند. اما اين هم 
قابل انتقاد است چرا كه آذری های گرجس��تان هم در اين كشور ريشه 
دارند و دياسپور نيس��تند. پس چرا از آنها برای شركت دركنگره دعوت 
شده است؟ لذا اين موضع آذربايجان را می توان ناشی از فشار رژيم تهران 

ارزيابی نمود.«
صابر رستم خانلی هم بدون ذكر عبارت به اصطاح آذربايجان جنوبی 
و 50 ميلي��ون آذری، از تضييع حقوق آذری های ايران س��خن به ميان 
آورد و گفت: »هر روز در ايران تعدادی آذری به دار آويخته می ش��وند، 
آذربايجانی ها در ايران نمی توانند ب��ر روی فرزندان خود نام های آذری 
بگذارند. آيا دولت ايران آذری ه��ا را در ايران له خواه��د كرد و ما ناظر 
اين اعمال خواهيم بود؟« او خطاب به دولت كش��ورش گفت: »چرا در 
آذربايجان تش��كل داك را ثب��ت نمی كنيد واز دولت تروريس��ت ايران 

می هراسيد؟« 
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به نظر من به رغم بزرگ نمايی های رس��انه ای كنگره س��وم، اين گونه 
تحركات در امني��ت ملی كش��ورمان دارای تأثيری ملم��وس نخواهد 
بود. جمهوری آذربايج��ان عاقمند تأثيرگ��ذاری آذری های ايران كه 
تعدادش��ان بيش از 3 برابر جمعيت جمهوری آذربايجان است بر روند 

تحوالت اين كشور در حوزه های مختلف نيستند.1

گردهمایی تازه داک و اعتراض وزارت خارجه 
داك در 17شهريور سال 1393 گردهمايی و نشست خود را در باكو ترتيب داد كه در 
آن سخنان ضد ايرانی گفته شد و راهكارهايی برای مقابله با جمهوری اسامی و تجزيه 
آذربايجان ايراد گرديد. اين نشس��ت واكنش تند مقامات وزارت خارجه ايران را در پی 
داشت. سفارت ايران در باكو با انتشار بيانيه ای نشست گروهك تجزيه طلب داك در باكو 

را محكوم كرد. در اين بيانيه آمده بود: 
در اين نشست افراد شناخته شده ای كه سال ها است در خدمت اهداف 
دشمنان مردم ايران و جمهوری آذربايجان قرار دارند، اين بار نيز توسعه 
مناسبات دو كشور دوس��ت و برادر )ايران و آذربايجان( را هدف گرفته 
و در هم سويی با رس��انه های صهيونيستی در مسير تضعيف دوستی دو 
ملت به تبليغ افكار تجزيه طلبانه پرداختند. گروهك های تجزيه طلب و 
رسانه های صهيونيستی مانند دو لبه قيچی اند كه قصد بريدن حلقه های 
اتص��ال دو ملت ايران و جمه��وری آذربايجان را دارند. خوش��بختانه با 
هوش��ياری مردم و درايت مسئوالن دو كش��ور، دسيسه های دشمنان 

خنثی شده و مناسبات دو طرف مسير توسعه را می پيمايد. 
س��فارت ايران هتاك��ی و بی احترامی اي��ن گروه��ك تجزيه طلب به 
جمهوری اس��امی را محكوم كرده و از مج��اری ديپلماتيك و راه های 
قانونی، برخورد حقوقی الزم با كسانی كه به ملت بزرگ ايران به  خصوص 
آذربايجانی های غيور اين كشور توهين كرده اند را پيگيری خواهد كرد. 
جمهوری اس��امی ايران اجازه برگزاری نشست های ضد آذربايجانی 
را نمی دهد و انتظار دارد كه مقامات جمه��وری آذربايجان نيز برخورد 

1. مؤسسه مطالعات ايران و اوراسيا )ايراس(، 1390/4/22، گفت وگو با دكتر افشار سليمانی، سفير سابق ايران 
http://strategicreview.org در باكو؛
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قانونی الزم را با گروهكی كه تماميت ارضی ايران را زير سؤال برده است، 
انجام دهند. 1

ش��يرين عقلی و نانجيبی احمد اوبالی از س��ران داك را از اين جمات وی كه در روز 
پنجشنبه اول تير 1391 از گوناز تی وی پخش گرديد، می توان به خوبی فهميد: 

اسم اس��تان های گيان و كرمانش��اه، آذربايجان بوده و حكومت های 
گذشته، نام آذربايجان را از اين سرزمين ها حذف كرده اند و من حاضرم 
در اين مورد با هر كسی مناظره كنم. اردبيل نبايد از بدنه آذربايجان جدا 
می شد. اين يك حركت »ضد آذری« بود.2 ديگر قوميت های ايرانی، همه 

دشمن آذری ها هستند. 

ترکيه منادی اتحاد ترک های جهان
حكومت باكو و پان تركيس��ت های تحت تابعيتش به دنبال اتح��اد آذری های جهان 
و تش��كيل آذربايجان بزرگ به مركزيت باكو هس��تند و از اين بابت چش��م چرانی های 
نانجيبانه ای به آذربايجان ايران دارند. اما حكومت تركيه و پان تركيست های زير دستش 
پا را بس��يار فراتر گذاش��ته و به دنيال اتحاد ترك های جهان و تشكيل تركستان بزرگ 
با مركزيت آنكارا هس��تند. آذربايجان ايران يكی از مهره های مهم اين پازل را تش��كيل 

می دهد. 
در تركيه پس از فروپاشی ش��وروی و پايان جنگ سرد، سياست »نگاه به شرق« فعال 
شد. بر اساس اين سياست، دولتمردان تركيه نقش جديدی برای اين كشور در منطقه 
آس��يای مركزی و قفقاز قائل ش��ده اند. وجود پن��ج جمهوری ترك نش��ين: آذربايجان 
)در قفقاز+ آذربايجان ايران با جدايی از ايران و پيوس��تن به جمه��وری آذربايجان!!(، 
تركمنستان، قزاقستان، ازبكستان و قرقيزستان )در آسيای مركزی( و اشتراكات زبانی، 
فرهنگی، قومی و دينی به توس��عه و تحكيم روابط تركيه با اين جمهوری ها منجر شده 
است. ديدگاه های ترك گرايی افراطی درباره نقش تركيه به عنوان »برادر بزرگ تر« در 
مناسبات با اين كشورها و طرح های پان تركيس��تی اوليه چون »تشكيل جامعه ترك« 
با محوريت تركيه و ش��ركت جمهوری های ترك منطقه و طرح تشكيل »وزارت جهان 

1. واكنش تند ايران به نشست ضد ايرانی در باكو، 1393/6/18؛
http://www.isna.ir/fa/news/93061811112

2. اردبيل به همراه شهرهای تابعه اش در راستای خدمت رسانی بهتر به مردم شريف، طبق قانون و با درخواست 
مكرر اهالی آن سامان استان شده است. 
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ترك« در دولت تركيه به دليل مخالفت های روسيه و غرب به اجرا درنيامد. با اين همه، 
تركيه برای ترويج ترك گرايی و معرفی اين كشور به عنوان الگوی موفق حكومت مردمی، 
غير مذهبی و مبتنی بر نظام سرمايه داری اقتصاد بازار، سياست ها و برنامه های فرهنگی و 

آموزشی ويژه ای را در منطقه آسيای مركزی و قفقاز در پيش گرفته است. 
از مهم ترين اين برنامه ها و فعاليت ها- كه نگاه خاصی در آنها به آذربايجان ايران وجود 

دارد- عبارت اند از:
1. تشويق كشورهای اين منطقه به تغيير خط خود از روسی به التين 

)مانند تركيه(.
2. كوشش برای تبديل تركی استانبولی به زبان مشترك منطقه.

3. برگزاری گردهمايی هايی با ش��ركت سران كش��ورهای ترك زبان 
منطقه.

4. پخش شبانه روزی برنامه های تلويزيون خصوصی و دولتی برای اين 
جمهوری ها.

5. تأس��يس مدارس دينی و مراكز آموزش حرفه ای و دانش��گاهی در 
كشورهای منطقه برای ترويج فرهنگ تركيه و آتاتركيسم.

6. پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزشی تركيه برای پرورش 
جوانان آنها با الگوی خويش.

برخ��ی كاربدس��تان امور خارج��ه و آم��وزش عالی تركي��ه با كمك 
پان تركيست های ايرانی، تش��كياتی برای جذب جوانان آذری ايرانی 
جهت ادام��ه تحصيل در دانش��گاه های تركي��ه به راه انداخت��ه و برای 
جذب ش��دگان تس��هيات تحصيلی، اقامت و كمك های مالی در نظر 

می گيرند.
7. تأسيس كنفرانس دائمی رؤسای دانشگاه های جهان ترك در آنكارا 

از سال 1993برای نهادينه كردن فعاليت های دانشگاهی. 
8. تاش برای تدوي��ن تاريخ واحد جهان ترك و ن��گارش كتاب های 

تاريخی برای كشورهای تازه استقال يافته از شوروی. 
9. پخش هزاران نسخه از روزنامه  های مهم تركيه مانند زمان و مليت 

در كشورهای مذكور.1

1. www.cloob.com/user/memoirs/one/username/babak_emreh/memid/3143920
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حزب اقدام ملی ترکيه و گرگ های خاکستری عقبه پان ترکيست ها 
يكی از نشانه های وابستگی پان تركيست ها در آذربايجان ارتباطات گسترده آنها با نهاد 
و سازمان های ضد ايرانی در سراسر جهان از تركيه تا امريكا و اسراييل است. در اين تصوير 
می بينيد كه احمد اوبالی از اعضای داك )مدير گوناز تی وی( و از ايرانيان پان تركيست با 

»دولت باغچه لی« دبيركل »حزب اقدام ملی تركيه« در حال دست دادن است. 

حزب اقدام يا حركت ملی عمده ترين تشكل پان تركيست در تركيه محسوب می شود و 
مرام آن: »ناسيوناليسم تركی و پان تركيسم« و از لحاظ موضع سياسی »راست افراطی« 

است. 
يكی از ويژگی های حزب حركت ملی گرا داشتن شاخه نظامی و تأكيد بر سازماندهی 
نظامی و تربيت نيروهای معروف ب��ه »گرگ های خاكس��تری« در اردوگاه های ويژه و 
استفاده از آنها برای مرعوب ساختن مخالفان سياسی خود به  ويژه احزاب و سازمان ها 

و روشنفكران چپ است. 
دانش��نامه ويكی پديا بر اس��اس اطاعات من��درج در مناب��ع تركيه، اروپ��ا و امريكا 
واقعيت ه��ای تكان دهنده ای از تش��كيات گرگ های خاكس��تری اراي��ه می كند. آيا 
پان تركيس��ت های آذربايجانی به ميزان خطرناكی اهداف و نسل كشی های بالفعل آن 
سوی شعارهای احزابی چون اقدام ملی تركيه و دندان های خونين گرگ های خاكستری 
كه هر مخالف و حتی منتقدی را تكه تكه خواهند كرد، توجه داشته و دارند؟! بخوانيد: 

سازمان جوانان حزب جنبش ملی تركيه يك گروه افراطی، تروريستی 

احمد اوبالی در حال دست دادن با دولت باغچه لی دبير كل حزب اقدام ملی تركيه
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و نوفاشيستی است. اين نام از افسانه آسنا كه يك گرگ خاكستری ماده 
بوده  و مادرجد توتمی تركان تلقی می شود گرفته شده  است. 

گرگ های خاكستری سازمانی اس��ت با اهداف فرامليتی. اين جنبش 
توسط س��رهنگ آلپ ارس��ان ترك در س��ال 1969 با الهام گرفتن از 
ايده های موسولينی بنيان نهاده شد. در ادبيات سياسی تركيه گرگ های 
خاكستری نماد پان تركيسم به حس��اب می آيد. اين سازمان به جرايم 

سازمان يافته می پردازد و با مافيای تركيه و سازمان سيا رابطه دارد. 
دولت تركيه 694 فقره قتل بين سال های 1974 تا 1981 را به گروه 

گرگ های خاكستری نسبت داده است.
 Kutlu( در خارج از تركيه نيز اين س��ازمان متهم به قتل كوتلو آدلی
Adali( روزنامه نگار قبرس��ی در س��ال 1996 شده اس��ت كه مخالف 
سرسخت سياست های كشور تركيه در قبرس بود. در همان سال، يكی 
از معاونين تانس��و چيلر اعتراف كرد كه عبداهلل چتلی، رهبر گرگ های 
خاكستری، مس��ئول آتش س��وزی های عمدی متعددی در يونان بوده 
است. پيش تر از اين در سال 1981، مهمت علی آقا از اعضای سابقه دار 
گرگ های خاكستری، اقدام به شليك و مضروب نمودن پاپ ژان پل دوم 

در واتيكان نمود.
 The creed( »در مقاله ای تحت عنوان »عقايد گرگ های خاكستری
of the Grey Wolves( چاپ نش��ريه بزكورت )گرگ خاكس��تری 
)Bozkurt( در آذربايجان ايران بُزقورد گفته می شود( كه نشريه رسمی 
گرگ های خاكستری است، ايدئولوژی و استراتژی گرگ های خاكستری 

با جمات زير عنوان گرديده: 
 )Bozkurtcu( .ما كه هس��تيم؟ اعضای گرگ ه��ای خاكس��تری«
اعتقادمان چيست؟ ترك بودن گرگ خاكستری. )Bozkurt(  كيشمان 
چيست؟ برتر بودن نژاد ترك. اصل اين برتريت در كجاست؟ خون ترك. 

آيا ما پان تركيست هستيم؟ آری!« 
در ميان شعارهای سياس��ی گرگ های خاكس��تری، موارد زير ديده 

می شود:
»كشور ترك ها نه تركيه است نه تركس��تان، بلكه ميهن تمام ترك ها 
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كشور ابدی تورانيان است. همه چيز برای ترك و نفع او بايد باشد. هدف 
ما اتحاد 100 ميليون ترك در يك كشور واحد است.« 

مدتی بعد از اس��تقال جمهوری آذربايجان از ش��وروی، س��رهنگ 
آلپ ارسان سفری به اين جمهوری كرد و در آن برای انتخاب ابوالفضل 
ايلچی بيگ )يكی از طرفداران خود( به رياس��ت جمهوری تاش بسيار 
كرد. بعد از انتخاب ايلچی بيگ، وی به همراه وزير كش��ور خود اسكندر 
حميد اوف در چندين نوبت خواستار تشكيل تركيه بزرگ كه شامل تمام 

نواحی شمالی ايران نيز می شد، گرديد.1
بسياری از اعضای جوان گرگ های خاكستری سبيل چنگيزی دارند و با انگشت، گرگ 
خاكستری را اش��اره می كنند. آنها با ماليدن پوزه هايش��ان به يكديگر سام می كنند و 
مدام عادات گرگ ها را تقليد می نماين��د. حزب حركت ملی هواداران زيادی در ارتش و 

1. گرگ های خاكستری /https://fa.wikipedia.org/wiki منابع نوشتار در متن مقاله ويكی پديا موجود است. 

روی جلد نش��ريه بزكورت فاصله س��ال های 1942-1939. كادر نقطه چين، وس��عت 
امپراتوری مورد نظر پان تركيس��ت ها را ش��امل مناطق ش��مالی ايران و افغانستان نشان  
 می دهد. روی عنوان نش��ريه جمله »نژاد ترك، برتر از همه نژادها« نوش��ته به چشم ماه و 

ستاره شده و تصوير گرگ خاكستری درون می خورد.
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ميت )سازمان اطاعات و امنيت تركيه( دارد. دبيركل سابق و بنيانگذار آن »آلپ ارسان 
توركش« از افسران رده باالی ارتش بود و دبيركل فعلی نيز عضو ميت است. اين حزب 

می كوشد الگوهای رفتاری خود را به تجزيه طلبان آذربايجان ايران منتقل نمايد. 

در جمهوری آذربايجان نيز احزابی با نام های »آذربايجان بوزقورت پارتياسی« )حزب 
گرگ خاكس��تری آذربايجان( و »آذربايجان چاغداش توران پارتياسی« )حزب توران 

معاصر آذربايجان( با انديشه ها و اهداف پان تركيستی شروع به فعاليت نموده اند. 
به يقين تجزيه طلبان آذربايجان س��االنه كمك های مالی اعم از نقدی و غير نقدی و 
انواع و اقسام ديگر كمك ها از »حزب اقدام ملی تركيه« و نهادهايی كه اين حزب در آن 
نفوذ دارد دريافت می كنند و هر دو گروه از اين تعامل راضی هستند! به گفته آقای بهمن 

پيرنياكان از محققان تبريزی: 
آقای ج. ك يكی از پان تركيست های افراطی تبريزی پس از مدتی از 
كارهای خود دست كش��يد و در بيان علت آن گفت: از تركيه برای من 
چك پول آوردند و گفتند از فعاليت های ش��ما حمايت می كنيم و من 

عقب كشيدم زيرا ديدم دست بيگانه در كار است!1 

1. گفت وگوی نگارنده با آقای بهمن پيرنياكان، تبريز، 1391/1/29. 

نش��ان س��ازمان جوان��ان حزب 
جنبش ملی تركيه

ترجمه نوشته لوگو: خداوند ترك را 
حفظ كند و متعالی گرداند

نح��وه س��ام دادن و نش��ان دادن 
نماد پان تركيس��ت های گرگ های 
خاكستری )بوز قورد( با دست، كه پوزه 

و چهره يك گرگ را تداعی می كند
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پان ترکيسم در آذربایجان ایران 
پان تركيس��م يا به تركی )به ترك��ی اس��تانبولی Türkçülük توركچولوك(، يك 
ايدئولوژی ملی گرايانه و توسعه خواهانه اس��ت كه بر پايه آن تمام مردمانی كه ترك تبار 
هستند و يا به زبان تركی سخن می گويند، بايد تحت يك ملت و رهبری واحد در دولتی 
واحد و مستقل متحد ش��وند. هدف پان تركيس��م گردآوردن همه ترك زبانان از جمله 
ترك زبانان تركيه، جمهوری آذربايجان، قبرس، بلغارستان، شبه جزيره بالكان، آسيای 
مركزی، عراق، ايران، افغانستان، تركستان چين )ايالت س��ين كيانگ(، قفقاز، كريمه، 

ماوراء قفقاز، تاتارستان، حوالی رود ولگا و سيبری تحت رهبری تركيه است.1 
پان تركيس��م در اس��تان های ترك زبان ايران و به ويژه در آذربايج��ان، به عللی چون 
عاقه ش��ديد مردم به وحدت ارضی كش��ور ايران و انقاب اس��امی، اختاف مذهبی 
بين آذربايجان و تركي��ه، جنگ های طوالنی بين ايران و عثمانی و تجارب تلخ اش��غال 
آذربايجان از س��وی نيروه��ای عثمانی و... زمينه رش��د قابل ماحظه ای نداش��ته و به 
طور كلی بيش از آنكه درون جوش باش��د، پديده ای وارداتی و ناپايدار اس��ت. در ايران، 
پان تركيسم بر روی چند موضوع به گونه ای برجسته متمركز شده  است و اين جريانات 
مورد تحري��ف و وارونه نمايی در جهت مصادره به مطلوب انديش��ه پان تركيس��م قرار 

گرفته اند: 
1. ضعيف نشان دادن و وابسته كردن زبان پارسی تنها به قوم پارس و 
كم رنگ كردن نقش زبان پارسی به عنوان زبان رسمی و مشترك اقوام 

ايرانی.
2. نش��ان دادن تباری غير ايرانی ب��رای آذربايجانی ه��ا )درحالی كه 
آزمايش های DNA نش��ان می دهد آذربايجانی ها ايرانی و ترك زبان 

هستند نه ترك نژاد(.
3. ارائه آمارهای جمعيتی غير از آمار رس��می كشور نظير 30 ميليون 
ترك ساكن در ايران. )داده های آماری امريكا و سازمان ملل مؤيد عدد 

مذكور نيست.( 
4. يكس��ره رد كردن وجود اصط��اح و تبار »آرياي��ی« و تاريخ ايران 
باستان و همچنين القای اين موضوع كه واژه و نام ايران پيشينه ای ندارد.

5. تحريف قراردادهای تركمنچای و گلستان و اشاره به دو تكه شدن 

1. عنايت اهلل رضا، پان تركيسم، دائره المعارف بزرگ اسامی، تهران، 1383، ج13، ص549. 
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كشوری به نام آذربايجان در پی اين قراردادها. 
6. ترك خواندن مادها، سكاها، س��ومری ها، عيامی ها، اورارتويی ها، 
ميتانی ها، ماننايی ها، هيتی ها، كاسی ها، اش��كانيان، تورانيان... موالنا، 

ابوريحان بيرونی، نظامی گنجوی، بابك خرمدين و... 
7. تاختن به بزرگان و نام آوران فرهنگی و تاريخی كشورهای پيرامون 

به ويژه ايران.
8. دس��ت بردن در جای  نام ها برای مصادره اين نام ها به س��ود خود، 
مانند: اورمو )اروميه(، باكی )باكو(، فارسس��تان )ايران(، قشقايس��تان 

)استان فارس(، آذربايجان جنوبی )آذربايجان ايران و...(.
9. تحليل های ناكارشناسانه و كامًا نادرست در مورد زبان های تركی 
و فارسی و... مبنی بر قانونمند و توانمند بودن زبان های تركی و مغولی و 

ناتوانی زبان فارسی.
10. مط��رح ك��ردن زب��ان تركی ب��ه عن��وان تنه��ا فاكت��ور هويت 
آذربايجانی های ايران. در صورتی كه هويت هر انس��ان از: مليت، نژاد، 

زبان و مذهب تشكيل می شود. 

ت. یاران داخلی تجزیه طلبان
ماجرای کاریکاتور سوسک ها!

برخی اوقات خائنين يا ناپخته ها و تندروان داخلی در 
اقداماتی زشت دست به انتش��ار مطالب يا ايراد سخنانی 
می زنند كه در تقابل آش��كار با يگانگی ملت بزرگ ايران 
و ب��رادری و برابری آنها ق��رار دارد و به يقين دش��منان 
منطقه ای و فرامنطق��ه ای ايران قدرتمن��د و واحد و نيز 
بوق های تبليغاتی ش��ان به وقاي��ع و رويدادهای بعدی 
ابعاد گس��ترده ای داده در جهت اهداف تجزيه طلبان از 
مطالب و سخنان مذكور سوءاس��تفاده می كنند. نمونه 
بارز اين امر انتش��ار مطلب و كاريكاتور جنجالی روزنامه 

ايران در هفته نامه ايران جمعه ويژه نامه روزهای جمعه روزنامه ايران )به صاحب امتيازی 
خبرگزاری جمهوری اسامی( 22ارديبهشت 1385 در صفحه كودك و نوجوان با عنوان 

مانا نيستانی
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»چه كنيم كه سوسك ها سوسكمان نكنند« توسط مانا نيستانی1 است. در اين مطلب 
به زبان طنز درباره چگونگی مقابله با سوسك ها در قالب دو شخصيت سوسك )نجاست 

خوار( و يك پسر نوجوان پرداخته شده بود. 
در تمامی كاريكاتورها سوسك به زبان فارسی سخن می گويد؛ اما در يكی از بخش ها 
در پاسخ به پسر نوجوان از كلمه تركی »نَه َمَنه« )چی يا چه می گويی؟( استفاده می كند. 
چنين مقاله و چنين كلمه ای اين شائبه را به وجود آورد كه از نظر نويسندگان روزنامه 
ايران )روزنامه دولت( و حاميان آن، مردم ترك زبان ايران بس��ان سوسك نجاست خوار 

محسوب می شوند. 

تظاهرات و آشوب در واکنش به کاریکاتور
انتش��ار اين كاريكاتور خشم ش��ديد مردم آذربايجان را برانگيخت و در تبريز و برخی 

1. وی پس از خيانتی كه مرتكب شد از كشور خارج گرديد و اكنون در اروپا با برخی رسانه های ضد انقاب مانند 
راديو زمانه همكاری می كند. 



مقاالت
254

دوره سوم سال سيزدهم شماره 48  تابستان 95

شهرهای ترك نشين ايران تظاهرات در پی داشت كه ش��وربختانه در اول و دوم خرداد 
1385با تحريكات عواملی به آشوب كشيده شده و منجر به كشته شدن چند نفر و زخمی 

شدن عده ای از معترضين در شهرهای نقده، اروميه، تبريز و مشگين شهر گرديد. 

پس از انتشار كاريكاتور جنجالی روزنامه ايران، دامنه اعتراضات عاوه بر شهرهای مختلف 
آذربايجان به تهران و ساير شهرهای داخلی ايران نيز كشيده ش��د. شماری از دانشجويان 
دانشگاه تهران از س��اعت 21 و 30 دقيقه نيمه شب سه شنبه 2خرداد 1385 خورشيدی تا 
ساعت 5 صبح روز بعد در برابر در اصلی كوی دانشگاه تهران تجمع كرده بودند كه اين تجمع 
در ساعت 23 نيمه شب سه شنبه به اوج خود رسيد. دانشجويان آذربايجانی نيز با راهپيمايی 

تظاهرات تبريز در مخالفت با كاريكاتور روزنامه ايران

تظاهرات تبريز در مخالفت با كاريكاتور روزنامه ايران
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در مقابل دانشكده های مختلف دانشگاه تهران، اين اقدام روزنامه ايران را محكوم كردند.1 
در حالی كه متن روزنامه ايران را بيشتر معترضان نديده بودند، اما شايعات اغراق شده 
يا كپی دستكاری شده روزنامه ايران كه از تشبيه مردم ترك زبان ايران به سوسك سخن 
می گفت، به نحو گس��ترده ای منتشر ش��د. به گفته مديرمس��ئول روزنامه ايران، كپی 
دستكاری شده روزنامه در شمارگان 300 هزار نس��خه )حدود ده برابر تيراژ هفته نامه 

ايران( روز جمعه در كشور و مخصوصاً در مناطق ترك زبان منتشر شده بود.2 
در تبريز تظاهرات از ساعت 4 بعدازظهر اول خرداد از س��مت دانشگاه تبريز و ميدان 
نماز آغاز گرديده و به س��مت اس��تانداری آذربايجان ش��رقی ادامه پي��دا كرد. تاش 
نيروهای انتظامی برای جلوگيری از پيوستن دو گروه تظاهركننده به درگيری ميان دو 
طرف انجاميد.3 تعدادی از تظاهركنندگان در تبريز به برخ��ی از مراكز دولتی از جمله 
اس��تانداری، بيمه ايران و بانك ها آسيب رس��اندند. آنان بخشی از ش��هر را به تعطيلی 
كش��اندند، عبور و مرور را به كلی مختل كردند و فرياد می زدند: »روزنامه ايران تعطيل 

بايد گردد، ياشاسين آذربايجان«. 
نزديك ساعت 18 در مقابل دانشگاه تبريز درگيری هايی ميان تظاهرات كنندگان و پليس 
رخ داد و چند تير هوايی شليك شد. يك مينی بوس پليس، يك تويوتای يگان ويژه، چند 
موتورسيكلت پليس، يك دستگاه رنو، دو دستگاه پيكان در آتش خشم تظاهرات كنندگان 
سوختند. پليس مجبور به استفاده از گاز اشك آور برای متفرق كردن حاضران گشت. در اين 
درگيری ها به 20 بانك دولتی خسارات شديدی وارد شد و بانك ملت شعبه آبرسان، بانك 
تجارت بيانكوه و بانك پارسيان به آتش كشيده شدند.4 سردار احمدي مقدم فرمانده وقت 
نيروی انتظامي در خصوص ناآرامي ها در برخي استان هاي كشور گفت: »فرصت طلبان 
در پي انتشار اين كاريكاتور قصد موج سواري داشتند و بر اين اساس ناآرامي هايي در نقاط 
مختلف كشور از جمله تبريز و اروميه به وجود آمد.« وي از دستگيري 50 تا 60 نفر طي هر 
يك از ناآرامي هاي سوم و چهارم خرداد خبر داد و گفت: »البته تعداد زيادي از اين افراد تا 
پايان روز آزاد شده اند و اين در حالي است كه تعدادي از مأموران انتظامي و هموطنانمان 

1. اعتماد، 1385/3/4، ص2.
2. بی بی سی فارسی، 1385/5/31: آزادی موقت سردبير و كاريكاتوريست ايران جمعه. 

3. خبرگزاری ايسنا، 1385/3/3: »معاون امنيتی انتظامی اس��تانداری تهران: شش نفر به واسطه ناآرامی های 
اخير دستگير شده اند، اغتشاش��گران غير دانشجو بودند.« س��ايت بازتاب، 1385/3/2: ناآرامی در تبريز به خاطر 

كاريكاتور يك روزنامه. 
4. س��ايت بازتاب، 1385/3/2، كد خبر 39596. تصاوير تظاهرات تبريز در سايت بازتاب، 1385/3/2 كد خبر 

39583 درج شده است. 
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طي ناآرامي ها در تبريز مجروح شدند.« 
از طرفي ديگر در آذربايجان ش��رقي و تبريز برای اينكه فرصت اغتش��اش، تحريك و 
آشوب بيشتر به محركان و تجزيه طلبان مخفی شده در ميان مردم داده نشود و اعتراضات 
مردمی در مس��ير و قالب قانونی و هوش��يارانه ادامه يابد، با دعوت ش��وراي هماهنگي 
تبليغات اسامي، مردم اقدام به برپايي راهپيمايي كردند. در اين راهپيمايي مردمی كه به 
دعوت شوراي هماهنگي تبليغات اسامي استان آذربايجان شرقي، مجامع امور صنفي، 
جامعه اسامي و بسيج اصناف تبريز صورت گرفت، نسبت به اقدام روزنامه ايران اعتراض 
گرديد. آيت اهلل شبس��تری نماينده ولي فقيه در آذربايجان ش��رقي و امام جمعه تبريز، 
استاندار آذربايجان شرقي، رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسامي آذربايجان شرقي، 
جمعي از روحانيون و فرماندهان سپاه پاسداران انقاب اسامي استان نيز در راهپيمايی 
شركت داشتند. حجت االسام آقازاده رئيس وقت دادگستري استان آذربايجان شرقي 
طی سخنانی با اشاره به تخريب اموال دولتي در تجمع روز دوشنبه در تبريز بر برخورد 

قاطع با آشوبگران اين تجمع تأكيد كرد.
در پايان اين تظاهرات قطعنامه اي صادر شد كه در بخشي از آن با اعام انزجار از اهانت 
به اقوام مختلف ايراني از قوه قضاييه خواسته شد برخورد قانوني با اهانت كنندگان به اقوام 
و زبان هاي مختلف ايراني بنمايد. شركت كنندگان در اين راهپيمايي با اصرار بر پيگيري 
قانوني نسبت به اين اهانت زشت، از مسئوالن سياسي خواستند كه با سوءاستفاده كنندگان 
و آشوبگراني كه حركت روز دوشنبه مردم را از مسير اصلي منحرف كردند، برخورد قانوني 
نموده و زمينه تخلفات از اين دست را از آشوبگراني كه به جان و مال مردم رحم نمي كنند، 
خارج و آنان را مجازات نمايند كه در غير اين صورت مردم تبريز خود آماده اند چون گذشته 

سوءاستفاده كنندگان از احساسات پاك مردم را سر جاي خودش بنشانند.1 
اعتراضات در اروميه منجر به تغيير مس��ير اعتراضات عليه غير ترك ها و مطرح كردن 
شعارهای پان تركيس��تی و حركت  دادن تظاهركنندگان به س��مت كنسولگری تركيه و 
آتش زدن س��اختمان روزنامه ايران و صدا و سيمای اروميه ش��د.2 حسن كرمي فرمانده 
نيروي انتظامي آذربايجان غربي گفت: »در ناآرامي هاي روز گذشته 15 نفر از عامان اصلي 

اغتشاش دستگير شدند.«3 

1. اعتماد، همان.
2. بی بی سی فارسی،1385/5/31: »گفت وگو با بستگان يكی از كشته شدگان ناآرامی های آذربايجان ايران« و 

نيز سايت بازتاب، 1385/3/2، كد خبر 39623. 
3. اعتماد، همان. 
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واکنش وزارت ارشاد و قوه قضائيه
در پی تظاهرات گسترده در تبريز و در ديگر شهرهای ترك زبان كشور، هيئت نظارت 
بر مطبوعات تشكيل جلسه اضطراری داد و روزنامه ايران را توقيف موقت و پرونده آن را 
به دادسرا فرستاد. روزنامه ايران 31ارديبهشت عذرخواهی و اعام كرد كه مانا نيستانی 
نويسنده و طراح كاريكاتور را اخراج كرده  است.1 پس از انتش��ار خبر توقيف، بيانيه ای 

با عنوان »ما اهل ايرانيم« توسط كاركنان اين روزنامه منتشر شد كه در آن آمده بود:
ما اهل ايرانيم. اهل ايران. در ميان ما هم از جنس ترك اس��ت، هم از 
جنس كرد. هم از طايفه لر اس��ت، هم از تبار عرب. هم از سلس��له بلوچ 
است، هم از ساله عجم و برای ما مباهات است كه در خانواده »ايران« 
قاطبه مديران، مجريان و خبرنگاران، خود افتخار انتساب به هموطنان 
آذری را دارند. دردناك تر از اين چه می تواند بود كه در چنين شرايطی به 
جفا و توهين به مام و مليت خويش متهم شويم. ما خبرنگاران »ايران« 
از هر جا كه هستيم، پيش و بيش از هر چيز يك ايرانی مسلمان هستيم.2 
سخنگوی قوه قضائيه نيز از صدور قرار بازداشت برای كارتونيست و سردبير ايران جمعه 
خبر داد.3  فيروزی دادستان تبريز نيز اعام كرد كه عليه روزنامه ايران اعام جرم كرده 

 است. وی اضافه كرد: 
دس��تگير ش��دگان در تبريز از اراذل و اوباش بودند و تعدادی از آنها 
قوميت گرا بودند كه پيش تر نيز دستگير شده و دارای پرونده هستند. 8 
نفر در حوادث مجروح شده اند. ما نمی گوييم چرا تظاهرات كرديد، ولی 
با كسانی كه به اموال دولتی و عمومی خسارت می زنند اختاف داريم. 
اگر مردم ديروز با ما همكاری نمی كردند، حتی ارتش، پليس، نيروهای 
امنيتی و سپاه هم قادر نبودند جلوی آنها را بگيرند؛ ولی مردم به محض 
متوجه شدن نسبت به نفوذ عده ای فرصت طلب، ميدان را ترك كردند و 

فرصت طلبان معدود تنها ماندند.4 
مانا نيستانی پيرامون كاريكاتور مذكور گفت: 

1. ايران، 1385/2/31: بركناری طراح طنز »ايران جمعه«
2. سايت شريف نيوز، 1385/3/3: بيانيه ای از روزنامه اي�ران، »ما اهل ايرانيم« و روزنامه اعتماد، 1385/3/4، ص2. 
3. خبرگزاری ايسنا، 1385/3/2: روزنامه ايران توقيف ش��د اقدامات قانونی در حال انجام است؛ مردم هوشيار 

باشند. 
4. خبرگزاری ايسنا، 1385/3/2؛ سايت بازتاب، 1385/3/2، كد خبر 39605. 
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استفاده از واژه های »سنه نه« )به تو چه؟( و »نه منه« )چی، چه می گويی؟( 
كه در ديالوگ سوس��ك آورده ش��ده، اصطاحاتی هس��تند كه روزانه در 
زبان فارسی به كار گرفته می ش��وند و اين نكته نشان از نفوذ زبان تركی در 
زبان فارس��ی دارد. نكته دوم اينكه در همان صفحه يا صفحه 20 روزنامه، 
كارتون های ديگری كشيده شده كه قورباغه و سوسك با لهجه غليظ تهرانی 

حرف می زنند، در حالی  كه حمل بر سوسك بودن تهرانی ها نشده است.1 
توقيف روزنامه ايران 5 ماه ادامه يافت و سپس با تغيير كادر و مديريت آن انتشار خود را 
از سر گرفت. غامحسين اسامی فر مديرمسئول روزنامه نيز از اتهام ايجاد اختاف بين 

قشرهای جامعه و اهانت به مردم ترك زبان تبرئه شد. وی در دادگاه گفت: 
ش��خصيت داس��تان و طنز در كاريكاتورهای ديگر مطل��ب مزبور به 
زبان های رايج ديگری در كش��ور از جمله فارس��ی نيز س��خن گفته و 

بدين ترتيب كاريكاتوريست قصد توهين به ترك زبانان نداشته  است.2

اعتراض در باکو
برخی از منابع، اين حركات را به گروه های پان تركيس��ت و ه��واداران تجزيه مناطق 
ترك نشين ايران و از جمله گروه گرگ های خاكس��تری نسبت داده اند. در باكو عده ای 

1. سايت شريف نيوز، 1385/3/2. 
2. بی بی سی فارسی، 1385/6/5: مديرمسئول روزنامه ايران بی گناه شناخته شد. 

روزنامه خلق جبهه سی، چاپ باكو با تيتر: تبريزده قان توكولدی )در تبريز خون ريخته شد(
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مقابل سفارت ايران تجمع كرده و پرچم ايران را به آتش كشيدند. همچنين روزنامه های 
جمه��وری آذربايجان برای ايجاد تحريكات و تش��نجات بيش��تر با چ��اپ تصاويری از 
تظاه��رات تبري��ز، از تيترهايی همچ��ون »رژيم ايران ب��رادران ما را س��ركوب كرد«، 
»آذربايجان جنوبی به پا خاسته است«، » تبريز در ميان خون« و »در تبريز خون ريخته 

شد« استفاده كردند.

نطق اعلمی و تشنج در مجلس
اعتراض به اقدام روزنامه ايران به مجلس شورای اسامی نيز كشيده شد و اكبر اعلمی 
نماينده تبريز1 ضمن س��خنان تندی ش��عر »تهران و تهرانی« از مرحوم محمدحسين 
شهريار شاعر نامدار معاصر آذربايجانی را خوانده كه ترجيع بند آن با »اال تهرانيا انصاف 
می كن... تويی يا من« آغاز می ش��ود. با اينكه رئيس مجلس چند بار به اعلمی در مورد 
درست نبودن خواندن شعر مذكور تذكر داد، اما وی )برخاف نمايندگان ديگر آذربايجان 
كه كوشيدند جلسه مجلس و احساسات جريحه دارشده مردم آذربايجان را آرام و التيام 
بخشند و همه را به وحدت دعوت نمايند و البته حق با آنان بود( به تندگويی و تندروی 
1. اكبر اعلمی بنا به آنچه در سايت اينترنتی اش ثبت شده، مرداد 1333 در بندر شاه )بندر تركمن( از خانواده ای 
از اهالی منطقه هادی شهر در ساحل رود ارس در آذربايجان ش��رقی به دنيا آمد. 33 ماه در جبهه حضور داشت و 
45درصد جانبازی دارد. از 1366 تا 1378؛ فرماندار مغان، معاون اداره كل امور انتظامی وزارت كشور، معاون اداره 
كل بازرسی وزارت كشور، معاون اداره كل دفتر مطالعات و تحقيقات سياسی وزارت كشور و مدير كل بازرسی بنياد 
مستضعفان و جانبازان و مشاور سياسی و اجتماعی سرپرست بنياد بود. در سال 1378 از حوزه تبريز به مجلس راه 
يافت. در انتخابات مجلس هشتم رد صاحيت شد. www.akbaralami.com وی در انتخابات رياست جمهوری 
دهم كانديد شد اما نتوانست از شورای نگهبان تأييد صاحيت بگيرد. لذا در نامه ای ناشيانه و احساساتی به مقام 

معظم رهبری، ايشان را مسئول اقدامات به گفته وی غير قانونی شورای نگهبان دانست! 

روزنامه گوندليك آذربايجان، چاپ باكو با تيتر: تبريز قان ايچينده )تبريز در ميان خون(
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خود كه بسيار باب ميل جريان های 
تجزيه طلب بود، ادامه داد و جو را 
ملتهب تر و تندتر نمود!1 آيا اين بود 
»مديريت در بح��ران« كه آقايان 
هميش��ه از آن دم می زدند و حتی 
خود را متخصص آن می دانستند؟! 
حال ك��ه چن��د س��ال از قضيه 
كاريكاتور روزنامه ايران گذش��ته 
و احساس��ات فرو نشس��ته است، 
بايد گفت ضروری اس��ت در تمام 
مملكت به حساسيت های قومی و 
مذهبی خاص مردم مناطق متعدد 
ايران عنايت ويژه داشت و از بهانه 
دادن به دشمنان و آب ريختن در آسياب تجزيه طلبان خودداری كرد. مردم وطن دوست 
ايران نيز بايد بيش از پيش نسبت به نقش ها و نقشه های دشمنان تماميت ارضی ايران 
بصيرت داشته باشند و در مواقع حساس، صبر انقابی پيشه سازند تا مسئوالن و مراكز 
اطاعاتی و امنيتی ريشه ها و پشت پرده ها را آش��كار نمايند. دشمنی و تحقير زبان ها و 
قوميت های مختلف، دشمنی با يكی از نشانه های قدرت و عظمت خداوند در روی زمين 
است. خداوند در قرآن مجيد آفرينش زبان های متعدد را مانند رنگ پوست انسان ها از 
نشانه های قدرت و عظمت خود ياد فرموده است.2 چه كسی می تواند با قدرت و عظمت 
خداوند بستيزد و پايدار ماند؟ اگر يك يا چند زبان در دنيا كافی بود و ديگران بايد به آنها 

تكلم می كردند، چرا خداوند اين همه زبان آفريد؟ 

1. مشروح مذاكرات مجلس شورای اس��امی، اداره تدوين مذاكرات مجلس، دوره هفتم، جلسه 223 به تاريخ 
1385/3/3. نطق اعلمی و شعرهای خوانده شده توسط وی و سخنان نمايندگان ديگر آذربايجان. 

2. قرآن مجيد، سوره روم، آيه 22. 
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دکتر بهزاد قاسمي1

چکيده 
نهضت هاي انقابی- اس��امي به مثابه همه نهضت هاي آزادي بخ��ش و انقابي، هم 
معطوف به رفع مش��كات داخلي جامعه و كش��ور بوده اند و هم مس��ائل و مش��كات 
خارجي آن؛ با علم به اين موضوع كه نهضت ها در پي اس��امي كردن فضاي سياس��ي 
هستند و آزادي بخشي از دست استعمار و اس��تكبار در جهت استقال و تأسيس نظام 
سياسی بخشي از مأموريت آنهاست. در تاريخ معاصر، هر يك از دو مذهب شيعه و سني 
نگرش هاي خاص خود را در راهنمايي نهضت هاي اسامي ارايه كرده اند. با عنايت به اين 
مسئله پژوهش در موضوع نهضت ها و مطالعات نهضتی با عنوان »جنبش هاي انقابي؛ 
نقاط هم گرايي و واگرايي با انقاب اس��امی« اهميت پيدا مي كند. هدف مقاله پيش رو 
ضمن تبيين نقاط هم گرايی و واگرايی نهضت های انقابی با انقاب اس��امی به دنبال 
مش��خص كردن نقاط تمايز نهضت انقابی با حركت های افراطی نيز اس��ت. در همين 

1. استاديار دانشگاه جامع امام حسين)ع(

جنبش هاي اسالمی؛ نقاط هم گرایي و واگرایي با انقالب اسالمی 
بازشناسی نهضت های انقالبی و گروه های افراطی
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راستا با بهره گيري از روش تحقيق توصيفي- تحليلي نخست به بسترهای هم گرايی و 
واهم گرايی اشاره شده و فعاليت گروه های افراط گرايي سني ها در حد سلفيه و تمايز آن 
با سني هاي ميانه روتر همچون اخوان المسلمين مصر كه ايده هاي متعادل تري دارند با 
ساير نهضت ها مشخص خواهد شد؛ در نهايت راهكارهايي در راستاي تقويت اين نقاط 

مشترك توصيه مي گردد. 
کليدواژه ها: جنبش و نهضت، انقاب اسامی، هم گرايی و واگرايی، افراط گرايی. 

مقدمه 
هر چند نهضت هاي آزادي بخش در بافت ها و ش��رايط فرهنگي- اجتماعي و سياسي 
متفاوت ظهور، رش��د و نقش آفريني كرده ان��د، اما در طول چند دهه گذش��ته ظهور و 
بازيگري نهضت ها و جنبش هاي اسامي موضوعي بسيار برجسته تر و ملموس در عرصه 
سياست جهاني بوده است. اين نهضت ها در مواجهه با فرهنگ و تمدن غرب و نظام هاي 
سياسي متأثر از غرب به تدريج شكل گرفتند و نقاط عطف و مراحل مختلفي را سپري 
كردند. انقاب اس��امي پديده اي مهم و تأثيرگذار در ظهور، رش��د و افزايش اعتماد به 
نفس نهضت ها و جنبش هاي اسامي بود و با موفقيت نهضت اسامي در ايران بسياري 
از نهضت ها در جهان عرب مجال ظهور و تكامل يافتند. انقاب اسامی به مثابه جريانی 
انقابی و موفق در زمينه و زمانه جنبش های اس��امی معاصر است. در سال های نيمه 
دوم قرن بيستم، جنبش های اس��امی با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت متفاوت و با 

فرصت ها و تهديدات گوناگون در كليه جوامع اسامی حضور داشتند. 
آنچه جنبش اسامی در ايران ناميده می شود، بخش��ی از يك جنبش كلی در جهان 
اسام است كه از آن به نهضت های اسامی ياد می كنند. البته جنبش اسامی در ايران 
از ويژگی ها و خصوصيات خاص خود برخوردار است. از جمله خصيصه نهضت اسامي 
ايران الهام گيری از مكتب تش��يع و رهبری جنبش به دس��ت يك مرجع تقليد شيعی 
يعني رهبري امام خميني از جمله ويژگی های خاص جنبش انقابی اسامی در ايران 
در اواخر دهه 1970 است. اما آنچه به عنوان ش��اخص فهم انقاب اسامی و تفاوت آن 
با جنبش های ديگر جهان اسام مطرح می شود برآمدن مفهوم اسام سياسی از درون 

انقاب اسامی است. 
درباره خاستگاه اصطاح اسام سياس��ی گفتني است قبل از وقوع انقاب اسامی در 
ايران، چنين اصطاحی وجود نداش��ته اس��ت. به عبارت ديگر، ايفای نقش اجتماعی- 
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سياسی اسام در جريان وقوع انقاب اسامی در ايران، موجب مطرح شدن اين اصطاح 
در ادبيات تحليلی- سياسی و رسانه ای غرب گرديد. به طور خاصه، قبل از وقوع انقاب 
اسامی در ايران، تقسيم اسام به دو نوع اسام سياسی و اسام غير سياسی كه ريشه در 
تجربه يا روند سكوالريسم در غرب داشته نوعی تقسيم بندی معتبر به شمار می رفت؛ اما 
وقوع انقاب اسامی ايران، در واقع روايت اجتماعی- سياسی از اسام را به عنوان روايت 
غالب و ناب معرفی و ترسيم می كرد و با طرح ثنويت يا دوگونگی1 ميان اسام امريكايی 
يا اسام ناب محمدی، اعتبار اين تقسيم بندی را با نقد روايت های غير سياسی از اسام 

)سكوالريسم(، زير سؤال برد. 
غرب به خصوص امريكايی ها در تحليل انقاب اسامی ايران در اوايل، به جای اصطاح 
اسام سياس��ی، از واژگان ديگری مانند بنيادگرايی اس��امی،2 راديكاليسم اسامی،3 
استفاده می كرده است؛ اما بعدها و به تدريج واژه اسام سياسی توانست به طور تقريبی 
جايگزين اي��ن واژگان و واژگان ديگری مانند احيای اس��امی،4 رنس��انس اس��امی، 
بيدارگری اسامی، جنبش های اس��امی،5 نهضت های اس��امی6 و غيره شود. از نگاه 

بنيانگذار نهضت شيعی: 
اساس اين نهضت انقاب اس��امي از دو جا سرچشمه گرفت؛ يكي از 
شدت فشار خارجي و داخلي... و يكي ديگر، آرزوي ما براي يك حكومت 
اسامي و يك حكومت عدل كه يك رژيمي در مقابل رژيم هاي طاغوتي 

باشد و ما مسائل اسامي را مثل صدر اسام در ايران پياده كنيم.7
بنابراين مفهوم و اصطاح اسام سياسی، گفتمانی است كه هويت اسامی را در كانون 
عمل سياس��ی قرار می دهد. در گفتمان اسام سياسی، اس��ام به يك دال برتر تبديل 
می شود. مفهوم اسام سياسی بيشتر برای توصيف آن دسته از جريان های سياسی اسام 
به كار می رود كه خواس��تار ايجاد حكومتی بر مبنای اصول اسامی هستند. اگر چه در 
نظر برخي از پژوهشگران به خاطر نقصي كه در ارايه يك تعريف كامل از اسام سياسي 
وجود دارد، بيشتر نويس��ندگان ترجيح مي دهند واژه هاي اسام گرايي و اسام گرا را به 

1. dichotomy
2. Islamic Fundamentalism
3. Islamic Radicalism
4. Islamic Revival
5. Islamic Movements
6. Islamic Uprisings

7. صحيفه امام، ج8، ص85. 
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كار ببرند.1 به عنوان مثال اوالف اتويك در تقس��يم بندي جريان هاي اسامي و نهضت 
اسامي سه ويژگي براي نهضت هاي اسامي بيان مي كند؛ اول، همه نهضت هاي اسامي 
حركت خود را حركت اسامي مي دانند؛ دوم، همه نهضت ها خواهان ايجاد دولت اسامي 
)نظام سياسي( هستند كه قابل انطباق با شرايع ديني باشد؛ سوم، اين نهضت ها ساختار 
جنبش��ي خود را به گونه اي ايجاد كرده و متحول مي كنند كه به اكثر اهداف يا همه آن 
دست يابند.2 با مطالعه شاخصه هاي نهضت هاي اسامي و بعد از پشت سر گذاشتن دوران 
طايي اسام سياسي در دهه70 و يا 80 ميادي كه اوج آن وقوع انقاب اسامي در ايران 
بود كه موجب تأسيس نظام سياسي و تحول و استمرار اس��ام سياسي شده است؛ در 
واقع، می توان اسام سياسی را گفتمانی به حساب آورد كه گرد مفهوم مركزی حكومت 

اسامی نظم يافته است. 
اس��ام گرايی طيفی از رويدادها از پيدايش يك ذهنيت اس��امی گرفته تا تاش��ی 
تمام عيار برای باز سازی جامعه مطابق با اصول اسامی را در بر می گيرد.3 برخي معتقدند 
در گفتمان اس��ام سياس��ی، دين فقط يك اعتقاد نيس��ت بلكه ابعادی فراگير دارد و 
تمامی عرصه زندگي بش��ر را در بر می گيرد.4 مثًا برخي از گزاره هاي اس��ام سياسي 
مانند »اعتق��اد به جداناپذيري دين از سياس��ت«، »اعتقاد به تش��كيل دولت مدرن بر 
اساس اسام«، »اعتقاد به استعمار غرب عامل عقب ماندگي مسلمانان«، »نارضايتي از 

سياست هاي استبدادي حاكم« و... مي باشد.5 
هدف نهايی اسام سياسي، بازسازی جامعه بر اساس اصول اسامی است و در اين راه به 
دست آوردن قدرت سياسی، مقدمه ای ضروری تلقی می شود. هواداران اسام سياسی، 
اس��ام را به مثابه يك ايدئولوژی جامع در نظر می گيرند كه دنيا و آخرت انسان را در بر 
گرفته و برای همه حوزه های زندگی دستورها و احكامی روشن دارد. انديشمندان داليل 
مختلفي براي ظهور اسام سياسي از جمله شكست نخبگان غير مذهبی سكوالر، فقدان 
مشاركت سياس��ی، بحران خرده بورژوازی، دالرهای نفتی و توسعه نابرابر و اثرات زوال 

1.Karame, Kari (1996), Social and Economic Resons for the Recruiting to political Islam, 
Internasjonal politick, No.54.p201.

2. Roy, oliver (1994), The Faihure of political Islam, London: I. B. Taurisp 200.
3. سعيد بابي، هراس بنيادين اروپامداري و ظهور اسام گرايي، ترجمه غامرضا جمشيدي ها و موسي عنبري، 

تهران، دانشگاه تهران، 1379، ص20. 
4. غامرضا بهروزلك، جهانی شدن و اسام سياس��ی در ايران، تهران، پژوهش��گاه فرهنگ و انديشه اسامی، 

1386، ص39. 
5. اليويه روا، تجربه اسام سياسی، تهران، صدرا، 1378، ص23. 
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فرهنگی برشمرده اند. اس��ام سياسی در ايران 
ابتدا در دهه 1320 و بعد از س��قوط رضاش��اه 
مطرح شد و سپس در دهه 1340 بسط و تكامل 
يافت. دهه چهل و پنجاه، فصل جديدی از ظهور 
انديشه های سياسی در ايران می باشد به  طوری  
كه بخش هايی از قش��ر روش��نفكری ايران به 
ايدئولوژی سياسی اسام روی آوردند در حالی 
كه پيش از آن روش��نفكران ايران عمدتاً دارای 
گرايش های ليبرالی و غير دينی و ضد س��نتی 

بودند. 
اسام سياسی فقاهتی مبتنی بر انديشه های امام خمينی)ره( است و بر واليت فقيه، 
فقه و روحانيت به عنوان مفس��ران اصلی ش��ريعت تأكيد می كند. در اس��ام سياسی 
فقاهتی، علم فقه به دليل نقشی كه در ش��ناخت قانون های دينی دارد، همچنين فقها 
به عنوان كارشناس��ان معتبر دينی از جايگاه��ی بلند برخوردارن��د. روحانيون در اين 
گفتمان تنها مفسران معتبر شريعت به شمار می آيند و اسام منهای روحانيت، اسامی 
بی محتوا و انحرافی تلقی می گردد.1 نهضت امام خمينی)ره( از اين جهت اهميت دارد 
كه وی نه تنها با رژيم پهلوی به  طور خاص بلكه با نظم رايج در جهان اسام به طور عام 
نيز به مخالفت برخاست. به واسطه ايشان است كه اس��ام گرايی از يك مخالفت ساده 
و طرح سياس��ی به كنار افتاده و به يك جنبش ضد نظم حاكم تبديل می شود.2 انقاب 
اسامي در ايران به عنوان يك دولت مدرن بر پايه اسام شكل گرفت. اين انقاب ريشه 
در جريان هاي اسام سياس��ي در ايران دارد. از آنجا كه اين جريان اسام سياسي علت 
عقب ماندگی سياسی مسلمانان را زاييده استعمار جديد غرب می دانند انقاب اسامي 
نگرش هاي ضد غربي يافت. از يك سو اسام سياسي ليبرال دولتي مدرن و دموكراتيك 
مبتني بر محوريت اسام را ترس��يم مي كرد. در اين ميان انقاب اسامي ايران بيش از 
همه از جريان اسام سياسي فقاهتي تغذيه شد. اين جريان به رهبري امام خميني)ره( 
كه بر اس��اس تفكيك ناپذيري دين و سياس��ت قرار داش��ت به مخالفت با رژيم پهلوي 
پرداخت و خواهان تشكيل دولتي مدرن بر پايه اسام، ضد استعمار و ضد استبداد شد. 

1. محمدعلي حسيني زاده، اسام سياسي در ايران، قم، دانشگاه مفيد، 1386، ص225. 
2. سعيد بابی، همان، ص28. 

نهضت امام خمينی)ره( از این 
جهت اهميت دارد که وی نه تنها با 
رژیم پهلوی به  طور خاص بلکه با 
نظم رایج در جهان اسالم به طور عام 
نيز به مخالفت برخاست. به واسطه 
ایشان است که اسالم گرایی از یک 
مخالفت ساده و طرح سياسی به 
کنار افتاده و به یک جنبش ضد نظم 

حاکم تبدیل می شود
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اسام سياسي فقاهتي امام خميني)ره( با محوريت روحانيت به بسيج مردم دست زد و بر 
اساس نظريه واليت فقيه موفق به تشكيل نظام سياسي شد؛ بدين ترتيب نقش عمده اي 

در شكل گيري و تثبيت و تداوم نظام جمهوري اسامي داشت.
امروزه نيز مجموعه تحوالت بنيادين و دومينووار سال های اخير در خاورميانه و شمال 
آفريقا، ماهيت بسياری از معادالت اس��تراتژيك را در اين منطقه دگرگون كرده است. 
تحوالت مذكور را ذيل مفاهيم مختلف��ی چون »انقاب های عرب��ی«، »بهار عربی« و 
»بيداری اسامی« نام گذاری كرده اند. اين نام ها فراتر از الفاظ بوده و هر كدام از آنها بار 
معنايی و پيامدهای سياسی- امنيتی خاصی دارد. پذيرش هر يك از مفاهيم مذكور، به 
معنی قائل بودن به ريشه ها، ماهيت و پيامدهای خاصی برای اين تحوالت است. با توجه 
به »هويت« مناطق دست خوش تحول از سال 2011، عنوان صف بندی گفتمان مقاومت 
در مقابل گفتمان غير به واقعيت نزديك تر است. برای مهار، مديريت و انحراف جنبش 
بيداری اسامی، اقدامات متعددی از سوی نيروهايی كه جنبش مذكور، منافع آنها را به 
خطر انداخته است، انجام شد كه يكی از آنها، بازتوليد جريان های سلفی تكفيری است. 
گروه های تروريستی مانند »جبهه النصره« و »دولت اسامی عراق و شام« )داعش( از 
جمله مصاديق شاخص آن است. بايستی تفاوت اساسی نهضت های انقابی كه درصدد 
بنيادگذاری نظام سياسی جديد و مبارزه با استبداد داخلی و استكبار خارجی را سرلوحه 
كار خود قرار داده اند، بازشناسی شود. گروه های تكفيری به بهانه ايجاد خافت بر اساس 
بازگشت به صدر اسام و در عمل به جمود و قش��ری نگری دوره خوارج بازگشته اند و با 

منافع و مطامع استكبار و قدرت های بزرگ همراهی و همگامی می كنند. 

تعریف و مفهوم جنبش و نهضت 
جنبش به مفهوم حركت در جهت جابجايی بخش��ی يا كليتی از يك س��اختار است. 
اين حرك��ت می تواند با توجه به هدفمندی مش��ترك خ��ود ، در مقابل يا در راس��تای 
ساختار موجود قرار گيرد. در كتاب فرهنگ علوم سياسی، جنبش اين گونه تعريف شده 
اس��ت: »جنبش، حركت يا رفتار گروهي نس��بتاً منظم و بادوام، براي رسيدن به هدف 
اجتماعي- سياسي معين و بر اساس نقش��ه معين است كه مي تواند انقابي يا اصاحي 
باشد.«1 به عبارت ديگر، جنبش متفاوت از رفتارهای طبيعی، بوروكراسی و شورش ها 
در جامعه ايجاد می شود و بايد دارای شرايط خاصی باش��د تا بتوان نام جنبش را بر آن 

1. علي آقابخشي و مينو افشاري راد، فرهنگ علوم سياسي، تهران، چاپار، 1379، ج1، ص369. 
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نهاد.1 جنبش های اجتماعی اس��امی از چهار ويژگی2 اساس��ی جنبش های اجتماعی 
برخوردارند، با اين تفاوت كه صبغه اسامی دارند. همچنين هر جنبش اجتماعی اسامی 
همانند ديگر جنبش ها، قابليت تبديل شدن به يك نظام سياسی كارآمد را دارد. به گفته 
كارشناسان »برای موفقيت در فرآيند نظام سازی و تثبيت يك نظام سياسی قدرتمند 
بايد گفت: يك جنب��ش بايد اين فرآيند را در زمان معين خود طی كند، به بلوغ برس��د 
و با يك حالت تحريكی به نظام سياس��ی تبديل نشود، چون يك باره فرو می ريزد.«3 در 
جنبش های اجتماعی اسامی، وجود گفتمان مبتنی بر مبانی نظام اسامی از اهميت 
برخوردار است. جنبش اجتماعی را زمانی می توان اسامی ناميد كه گفتمان اساميت 

در آن عموميت يافته و اين گفتمان موجد حركت شده باشد. 
در نظريه ه��ای مربوط ب��ه جنبش های اجتماعی می ت��وان به نظري��ه تجديد حيات 
اسامی خورشيد احمد اش��اره كرد كه ديدگاه متفاوتی به اين گونه جنبش ها دارد. وی 
معتقد است، جنبش های اسامی  در ابتدا با خواسته های حداقلی از جمله رعايت اخاق 
اسامی در اقتصاد و اجتماع ظهور می كنند. از نظر او، اين جنبش ها، پديده قرن نوزدهم 
و مولود سياست های استعماری است.4 در تعريف ديگری از جنبش های اسامی معاصر 
گفته شده اس��ت اين نوع از جنبش ها، گونه ای از جنبش های اجتماعی هستند كه در 
واكنش به ي�ك ي�ا چند عامل از ميان عوامل متعددی مانند اس��تعمار غرب، انحطاط 
فكری و اس���تبداد داخل�ی، الغ�ای خافت عثمانی، سكوالرسازی ش�تاب زده جوام�ع 
اس�امی، شكس�ت های نظ�امی مس�لمانان از بيگانگان، شكست الگوهای رقيب مانند 
ناسيوناليس��م و سوسياليس��م عربی، بني�ادگرايی يه�ودی و انحط��اط درونی )بحران 
مشروعيت، بحران هويت، توزيع ناعادالنه ثروت، فساد و س�ركوب( و ني�ز با تكيه بر اسام 

به عنوان خاستگاه فكری و الگوی نجات بخش پديد آمده اند.5 
جيل كيبل موفقيت يا شكست جنبش های اسامی را در گرو ميزان قدرت بسيج گری 

1. بهزاد قاسمی، »مديريت انگيزش ها و پايا كردن آنها«، كارگروه مطالعات انديشه سياسی و بيداری اسامی، 
ش1، 1394/5/12تهران، مؤسسه مطالعات انديشه سازان نور، ص5. 

2. اولين ويژگی، بروز يك نارضايتی جديد و فراگير؛ دومين ويژگی، برخورداری آن جنبش از يك گفتمان غالب 
و مسلط است. سوم بايد از سازماندهی، انسجام و رهبری برخوردار باشد. در نهايت بايد از فضای سياسی مناسب 
برای بروز و ظهور برخوردار باشد؛ در صورتی كه نظام حاكم اجازه فعاليت به يك جنبش اجتماعی را ندهد يا آن را 

به شدت سركوب كند، نمی تواند اعتراض خود را علنی كند. 
3. بهزاد قاسمی، همان، ص18.

4 .Walid S. Hegazy, Contemporary Islamic Finance: From Socioeconomic Idealism to 
Pure Legalism, Chicago Journal of International Law,volume7,2novamber 2002,p582.

5. مجيد مرادی، جنبش های اسامی معاصر، تهران، باشگاه انديشه، 1384، ص31. 
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آنه�ا م�ي داند و معتقد است: 
اين بسيج گری در صورتی مي تواند موفق باشد كه سه گ�روه متف�اوت 
را در برگيرد: جوانان فقير شهری، نخبگان روشنفكر مخالف و بورژوازی 
مؤمن. ه��ر كدام از اي���ن گ�روه ها با دو گ��روه ديگر، تداخ��ل و تعامل 
دارد. اگرچه هر ك���دام مرجعي���ت اجتم�اعی و برنام�ه سياس���ی و 
خاس��تگاه های سياس��ی ويژه خود را دارند، ولی كارآمدی هر كدام در 
صورت هماهنگی با دو گ�روه ديگر اس��ت. پيروزی بسيج اجتماعی در 
گرو وحدت اين سه گروه و تح�ت پوش�ش گ�رفتن گ�روه های محروم 
اجتماعی و واداش��تن نخب��گان حاكم ب��ه كناره گي��ری و از بين بردن 

مشروعيت ق�درت حاكم و سپس به دست گيری زمام قدرت است.1
تعريف و مفهوم جنبش در اين مقاله دارای اهميت اس��ت؛ زيرا به بررس��ي بسترهای 
هم گرايی و واگرايی نهضت هاي انقابي، به عن��وان مدعيان نظم هاي مدرن و داعيه دار 
گفتمان جديد با انقاب اس��امی، مي پردازد. نهضت هاي انقابي به بازيگراني مهم در 
روابط بين الملل تبديل ش��ده اند. نهضت به معنای خيزش آگاهان��ه و مبتني بر اراده و 
تصميم انسان ها براي رهايي از وضع نامطلوب موجود )قدرت و معيارهاي ظالمانه حاكم 
بر جامعه( و حركت در جهت هدف مطلوب )تغيير و اصاح بنيادين وضع جامعه( است. 
نهضت هاي اسامي مبتني بر بينش توحيدي اس��ام ناب و با انگيزه قيام عليه معيارها 
و حكومت هاي ضد اسامي در راستاي انجام وظيفه ديني و انساني مردم مسلمان و به 
منظور تحقق عدالت برپا مي شوند. آنها  جنبش هاي اجتماعي بسيار قوي و برخاسته از 
درون مايه هاي هويتي قوي می باشند كه دست كم بخش مهمي از خواسته هاي سياسي 
جامعه را نمايندگي و از نظم هاي مقابل و معارض شان مطالبه مي كنند. نبايد نهضت ها را 
با گروه ها يا سازمان هاي سياسي، ديني و اقتصادي منفرد اشتباه گرفت. نهضت ها معموالً 
وصل اراده بخش مهمي از گروه ها و سازمان هاي مختلف در جهت تغييري مهم و اساسي 
هستند. اين تغييرات مي تواند شامل استقال يا انقاب و اصاح نظام سياسي حاكم باشد. 
در اين رده، يك نهضت با پيشتازي ائتافي از گروه هاي معارض نظم موجود آغاز مي شود 
و س��پس حالت فراگير مي يابد و از حمايت بخش مهمي از مردم برخوردار مي شود. به 
اين ترتيب، نمايندگي بخش مهمي از اراده جامعه ب��راي تغيير، وجود ائتاف مهمي از 

1. جيل كيبل، »من اجل تحليل اجتم�اعی للحرك�ات االس���اميه«، ترجم�ه حس�ن اورب�د، مقدمات، مغرب، 
2012، ش16، ص16-17.
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گروه هاي سياسي و ديني هم سو و در نهايت تاش 
براي براندازي نظم موجود، پيش از اس��تقرار نظم 
مطلوب و مدنظر، ويژگي مهم و عمومي يك نهضت 
به شمار مي رود. اين نهضت ها چه دموكراتيك يا غير 
آن، خواسته هايي را از پايين دنبال مي كنند و به اين 
ترتيب، برآمده از دل جامعه و ناگزير، نشان دهنده 
جامعه اند. از سوي ديگر، رقيبان آنها اعم از دولت ها 
يا س��اير بازيگران، معموالً معرف چنان نمايندگي 
نيستند. به عبارت ديگر، اين نهضت ها در اعتراض 
به نارس��ايي هاي اقتص��ادي، سياس��ي و فرهنگي 

برمي خيزند كه به دولت برمي گردد. 
نهضت اسامی و مفهوم مطالعات نهضتی در اين مقاله مقصود ژئوپلتيك مقاومت است. 
از مهم ترين عوامل شكل گيري تدريجي مقاومت اين بود كه نيروهاي حاكم در جوامع 
شرقي توانايي دفاع از كشور را در برابر قدرت هاي امپرياليستي نداشتند يا در اساس با 
آنان همدست شده بودند. در چنين وضعي كه كشور بي دفاع مي نمود، اين هسته هاي 
مقاومت در مجموعه هاي پيچيده تري سازمان يافتند و به جريان مقاومت ملي و اسامي 
در اين جوامع ش��كل دادند. به طور طبيعي، پيشرفت هايي از اين دست، در كشورهايي 
شتاب چشم گير داشت كه زمينه هاي داخلي مورد بحث، از پيش فراهم بود و نيروهاي 
مستقل اين كشورها به توس��عه مي انديش��يدند و مي پرداختند. اين انديشه مقاومت و 
نهضت در بسياری از نهضت های اسامی و حتی در جنبش های غير اسامی مسيحيت، 
يهوديت و اديان غير ابراهيمی نيز وجود داشته؛ ولی ماهيت نهضت متفاوت از نهضت و 
مقاومت تشيع بود كه اين نهضت در ساير نهضت های اسامی نيز تأثيرگذار بوده است 
كه با بسياری هم گرا و با برخی از گروه ها كه داعيه اسامی دارند و يا از عنوان اسامی به 

عنوان ابزاری در راستای منافع خود بهره برداری می كنند اشاره خواهد شد. 
در تش��يع به عنوان مذهبي كه به »اعتراض« معروف اس��ت، مبارزه با ظلم هميش��ه 
انگيزه اي قوي بوده ك��ه به الگوگي��ري از قيام هاي مهم ش��يعيان مانن��د واقعه كربا 
برمي گردد. در يكي، دو سده اخير، ايران همواره شاهد مبارزه و قيام هايي به خصوص با 
همكاري مذهبيون بوده است. انقاب اسامي نمونه بي بديل تبديل يك نهضت اسامي 
ش��يعي به دولت و حكومت است. مبارزه با ظلم چه به معناي اس��تبداد داخلي و چه به 

تأسيس مجمع جهانی تقریب 
مذاهب اسالمی، تشکيل هفته 
وحدت، برگزاری کنفرانس های 
بين المللی وحدت، رهنمودهای 
سازنده و عميق رهبر انقالب 
اسالمی، امام خمينی)ره( و مقام 
معظم رهبری و نيز تأکيد فراوان 
بر وحدت جهان اسالم و امت 
اسالمی می تواند زمينه هم گرایی 
کشورهای اسالمی را فراهم آورد
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معناي استكبار جهاني، در دستور كار انقاب اسامي قرار دارد. امام خميني، بنيان گذار 
انقاب اسامي، مأموريت انقاب اسامي را چنين تشريح مي كند: 

مس��ئوالن ما بايد بدانند كه انقاب ما محدود به ايران نيست. انقاب 
مردم ايران نقطه شروع انقاب بزرگ جهان اسام به پرچم داری حضرت 
حجت- ارواحنا فداه- اس��ت كه خداوند بر همه مس��لمانان و جهانيان 
منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد... دولت جمهوری 
اس��امی تمام س��عی و توان خود را در اداره هر چه بهت��ر ]امور[ مردم 
بنمايد؛ ولی اين بدان معنا نيس��ت كه آنها را از اهداف عظيم انقاب كه 
ايجاد حكومت جهانی اسام اس��ت، منصرف كند. مردم عزيز ايران كه 
حقا چهره منور تاريخ بزرگ اس��ام در زمان معاصرند، بايد سعی كنند 
سختی ها و فشارها را برای خدا پذيرا گردند تا مسئوالن باالی كشور به 

وظيفه اساسی شان كه نشر اسام در جهان است، برسند...1
چنان تعريفي از سياست انقابي نهضتي كه به تأسيس جمهوري اسامي ايران منتهي 
ش��د، جايي براي هيچ ترديدي باقي نمي گذارد كه مذهب شيعه انگيزه هاي قوي براي 
مبارزات نهضتي و حركت هاي اس��امي و سياس��ي مهم دارد. هم تجربه تلخ شيعه در 
تأسيس حكومت و هم مشكات و مصيبت هايي كه جهان اسام در اين مدت به آن مبتا 
بوده، علماي شيعه را در دوران اخير به اين سمت سوق داده كه تعريف ها و تفسيرهاي 
تازه اي از سياست در دوران كنوني به دست دهند تا بتوان حركت هاي سياسي و معطوف 
كسب قدرت را در چهارچوب نگرش هاي ديني انجام داد. اين عمل گرايي ديني در تشيع، 
تا حد زيادي معطوف »اجتهاد« و س��اير مباني فقهي پوياي تش��يع است كه بر حسب 
»مقتضيات زمانه«، برنامه سياس��ي اس��ام را مطرح مي كند تا راهنماي عمل شيعيان 

باشد. 
در مجموع، هم نگرش علماي ش��يعي و هم حضور جدي ش��ان در جري��ان مبارزات 
ظلم س��تيزانه، منب��ع الهام بخش خوبي براي تش��يع فراهم آورده اس��ت. نقش س��يد 
جمال الدين اسدآبادی در بيداری كشورهای اسامی، نقش استعمارستيز حاج ما علی 
كنی در شكست قرارداد ذلت بار رويتر، نقش ميرزای شيرازی در شكست قرارداد انحصار 
توتون و تنباكو، نقش الهام بخش آخوند خراس��انی و ميرزای نائيني در قيام مشروطه، 
نقش شيخ فضل اهلل نوري در ارايه و شفاف كردن يك نظريه حكومت اسامي در دوران 

1. صحيفه امام، ج21، ص327. 
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اخير )واليت فقيه(، نقش آيت اهلل كاشاني و پدر ايشان در كمك به قيام شيعيان جنوب 
عراق در مبارزه عليه انگليسي ها در سال 1920 و سپس نهضت ملي شدن صنعت نفت 
و در نهايت، انقاب اسامي به رهبري امام خميني)ره(، نمونه هاي بسيار خوبي از نقش 
علماي شيعي در چنين جنبش هايی اس��ت كه عصاره اين نهضت ها در انقاب اسامی 

تجلی كرده و امروزه الهام بخش بسياری از نهضت های اسامی شده است. 

بسترهای هم گرایی نهضت های اسالمی و انقالب اسالمي 
از مهم ترين ويژگي تأثير انقاب اسامي بر جنبش هاي اسامي و نهضت ها، اسامی و 
سياسي كردن آنها و جهانی كردن اين جنبش ها بوده است. براي نمونه اسامي كردن 
مسئله فلس��طين، يكی از منظورها در اين خصوص اس��ت. هدايت مسئله فلسطين از 
تقابل اعراب- اسراييل به مسئله تقابل اسام- صهيونيسم يا حمايت معنوی و مادی از 
جنبش ها و گروه های مقاومت اسامی در فلسطين، از تأثيرات اساسي انقاب اسامي 
بوده است. تأثيراتی كه سطح اين جنبش ها را ارتقا بخشيد و از يك جنبش قومی، محلی، 
منطقه ای به يك جنبش فراگير جهانی تبديل كرد. امروزه ديگر داستان فلسطين يك 
منازعه محلی نيست يك مسئله بين المللی و جهانی است. يا مسئله تجاوزات اسراييل به 
لبنان ديگر يك مسئله منطقه ای نيست. بخشی از تحوالت مربوط به مفهوم بالنده اسام 
سياسی است كه از درون رشحات انقاب اسامی تراوش كرده و امروز در جهان اسام 

معياری برای تبيين اسام امريكايی با اسام ناب محمدی است. 
در اينجا به برخی از زمينه های هم گرايی بين جنبش های اس��امی و انقاب اسامی 
ايران كه مهم تري��ن آنها ايده واحد، آرمان مش��ترك، رقيب مش��ترك، وحدت گرايی، 

مردم مداری و مسائل فرهنگی هستند به صورت ايجاز پرداخته می شود. 
1. ايده واحد: انقاب اسامی ايران، گرچه يك انقاب ش��يعی است، ولی همانند هر 
مس��لمان و هر جنبش اس��امی ديگر، به وحدانيت )ال اله اال اهلل( اعتقاد دارد، به رسالت 
پيامبر اكرم)ص( معتقد است؛ كعبه را قبله آمال و آرزوهای معنوی خود می داند؛ قرآن را 
كام خداوند سبحان و آن را منجی بشريت گمراه تلقی می كند، و به دنيای پس از مرگ 

و قبل از آن، به صلح، برادری و برابری ايمان دارد. 
2. رقيب يا دشمن يكس�ان: انقاب اس��امی و جنبش های اس��امی دارای دشمن 
مش��ترك اند. اين دشمن مش��ترك كه همان اس��تكبار جهانی به س��ركردگی امريكا و 
رژيم صهيونيس��تی اس��ت، همانند كفار قريش، مغوالن وحش��ی، صليبيون مسيحی، 
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اس��تعمارگران اروپايی و صرب های نژادپرس��ت كيان 
اس��ام را تهديد می كند، در حالی كه انقاب اسامی با 
طرح شعار »نه شرقی و نه غربی« علم مبارزه عليه دشمن 
مشترك جهان اسام را به دوش گرفته است. با توجه به 
خيزش هاي مردمي منطقه و مبارزه با ساختار سياسی 
مستبد و فاس��د )استبداد و استكبارس��تيزي( كه هيچ 
اميدی به اصاح و تغيير آن نبوده است، استعمارستيزی 
و عدم وابستگی به كشورهای خارجی به خصوص امريكا 
و رژيم صهيونيستی به چشم می خورد. مردم معترض اين كش��ورها به دنبال استقال 
سياسی كشور خود هستند و می خواهند حق تعيين سرنوشت داشته باشند. از مهم ترين 
داليلی كه موجب بروز چنين تظاهرات گسترده در كشورهای اسامی شده تعالی خواهی 
و هويت  طلبی است. تحقق چنين مسئله ای در گرو احيای اسام اصيل است. خيزش مردم 

با چنين درخواستی موجب كسب و حفظ كرامت و منزلت انسانی می شود.1 
3. آرمان مشترک: انقاب اسامی ايران و جنبش های اسامی معاصر، خواهان برچيده 
شدن ظلم و فساد و اجرای قوانين اسام و استقرار حكومت اسامی در جامعه مسلمانان 
و در نهايت حكومت جهانی اسام بوده است. البته برخی از جنبش های سياسی اسامی، 
تنها خواس��تار عمل به احكام اسام در كش��ورهای خود حتی در شرايط عدم تشكيل 
حكومت اسامی در كشور خود هستند؛ برخی نيز در پی تشكيل يك حكومت مستقل، 

بدون تأكيد بر شكل و محتوای اسامی حكومت هستند. 
4. وحدت گراي�ی: تكيه انقاب اس��امی و رهبری آن بر لزوم وحدت همه قش��رها و 
مذاهب اس��امی در نيل به پيروزی در صحنه داخلی و خارج��ی، زمينه ديگر گرايش 
جنبش های سياسی اسامی معاصر به سوی انقاب اسامی است. چون انقاب اسامی 
به تأسی از اسام ناب محمدی)ص( هيچ تفاوتی بين مسلمانان سياه و سفيد، اروپايی و 
غير اروپايی قائل نيست، بر جنبه های اختاف برانگيز در بين مسلمين پای نمی فشارد و 
بلكه با ايجاد دارالتقريب فرق اسامی، برپايی روز قدس، صدور فتوای امام خمينی)ره( 
عليه سلمان رش��دی، برگزاری هفته وحدت و... در جهت اتحاد مسلمانان گام برداشته 
است. به همين دليل، طيف گس��ترده ای از گروه های غير ش��يعی و حتی جنبش های 

1. بهزاد قاسمی، »گزارش اجاس جهاني استادان مسلمان دانشگاه ها و بيداري اسامي«، مطالعات راهبردي 
جهان اسام، س13، ش51، 1391، ص205. 

نمونه  اسالمي  انقالب 
بي بدیل تبدیل یک نهضت 
اسالمي شيعي به دولت و 
حکومت است. مبارزه با ظلم 
چه به معناي استبداد داخلي 
و چه به معناي استکبار 
کار  دستور  در  جهاني، 

انقالب اسالمي قرار دارد
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آزادی بخش غير اسامی، انقاب اسامی ايران را الگو و اسوه خود قرار داده اند. بنابراين 
جای شگفتی نيس��ت كه مسلمانان س��نی فلس��طينی به نام و ياد امام خمينی)ره( به 

عمليات شهادت طلبانه دست بزنند و البته می زنند. 
5. مردم مداری: مردم گرايی انقاب اسامی، عاملی در گسترش انقاب و پذيرش آن 
از سوی ملت های مسلمان بوده است. انقاب 57 و رهبری آن، بر اين باور بودند كه بايد 
به ملت ها بها داد نه به دولت ها. به عنوان نمونه، حج و اهميت و ارزشی كه ايران اسامی 
به آن می دهد، يكی از مقوالتی است كه نشان دهنده مردم گرايی انقاب اسامی ايران 

است. 
استراتژی مبارزاتی انقاب اس��امی در ايران در درجه اول و به طور ذاتی نه بر اساس 
خشونت و اسلحه، بلكه بر اساس مردمی1  كردن انقاب و پرهيز از خشونت نظامی بوده 
است. اين استراتژی مورد تأكيد انقابيون روحانی و مذهبی به رهبری امام خمينی)ره( 
و منشأ اختاف آنها با گروه های چپ و سازمان مجاهدين خلق و توسل آنها به خشونت 
و ترور بود كه در نهايت زمينه ساز انشعاب اين سازمان و شكل گيری گروهك منافقين 
از انقاب اسامی و ترور شخصيت های انقابی همانند ش��هيد مرتضی مطهری، دكتر 
بهشتی، باهنر، رجايی و برخی ديگر از شخصيت های مذهبی و سياسی نظام جمهوری 

اسامی ايران بوده است. 
6. تأثيرگذاری فرهنگی: امور فرهنگی از آن حيث مهم هس��تند كه پايه و اس��اس و 
زمينه ساز امور سياسی هس��تند و به همين دليل امور فرهنگی، رنگ و بوی سياسی به 
خود می گيرند و در مقوله سياسی، شايستگی مطرح ش��دن را می يابند. بر اين اساس، 
از مصاديق تأثيرگذاری فرهنگی انقاب اس��امی را بر جنبش های اسامی معاصر در 
منطقه تقويت فرهنگ جهاد و شهادت در ميان جنبش ها؛ تقويت رويكرد مردمی كردن 
مبارزه و جهاد در ميان ملت ها از سوی جنبش های سياس��ی اسامی؛ طرح شعارهای 
بديع و جريان س��از مانند: الش��رقيه و الغربيه؛ الاله االاهلل؛ اهلل اكبر؛ توجه ويژه به اماكن 
مذهبی همانند مسجد و نمازهای جمعه و جماعت به عنوان منشأ و منبع الهام بخش و 

حركت بخش به جنبش ها هستند. 

بسترهای واهم گرایی نهضت های اسالمی و انقالب اسالمي 
در مطالعه آسيب شناس��ي جنبش های اس��امی معاص��ر و تأثير عوام��ل و داليل در 

1. popularization



بيداري اسامي
276

دوره سوم سال سيزدهم شماره 48  تابستان 95

واهم گرايی نهضت ها و انقاب اس��امی عاوه بر عواملی كه توانسته است فرصت های 
بسياری را برای هم گرايی كشورهای اسامی ايجاد كند، هر چند با محدوديت  و موانعي 
هم روبه روست كه در اينجا به عنوان آسيب شناسي و عوامل واگرايی جنبش های اسامی 

معاصر به آن پرداخته می شود. 
1. محدوديت  ايجاد ائتالف های سياسی و هم گرايی جهان اسالم: دستيابی به وحدت 
و هم گرايی كشورهای اسامی منوط به تحقق زمينه های ساختاری و فرآيندی در ميان 
ملت ها و دولت های اسامی است. آنچه می توان درباره بازتاب انقاب اسامی ايران در 
ميان ملت های اسامی بيان كرد، سطح باالی اس��تقبال و همراهی با انقاب اسامی و 
آموزه های آن اس��ت. در اين سطح، همچنان  كه در بخش پيش��ين به آن پرداخته شد، 
ظرفيت ها و قابليت های بس��ياری در ميان ملت های اس��امی برای تحقق بخشيدن به 
هم گرايی ملت های اس��امی وجود دارد، ولی بخش ديگر هم گرايی و وحدت در ميان 
كشورهای اس��امی مربوط به دولت ها و حكومت های اسامی اس��ت كه به طور غالب 
بازتاب انقاب اس��امی بر آنها با محدوديت و مانع روبه رو بوده و در برخی موارد سبب 
ايجاد هراس و ترس آنها از انقاب اس��امی ايران شده اس��ت. آنچه مسلم است، تحقق 
هم گرايی كشورهای اسامی در سطح دولت، مس��تلزم ايجاد ائتاف سياسی در سطح 

منطقه ای و جهانی است كه به نظر می رسد با محدوديت هايی روبه روست. 
2. حاکميت سيس�تم دولت- مل�ت: در دوران معاصر كه مبنای اصلی ش��كل گيری 
كشورها ناسيوناليس��م اس��ت، كش��ورها در چهارچوب قلمروهای ملی تصميم گيری 
می كنند. بنابراين، كشورهای اسامی اگرچه در بعد نظری با مفاهيمی همچون امت و 
مصالح اسامی آشنا هستند، ولی در عمل، بر مبنای دولت- ملت به دنبال تأمين مصالح 
و منافع ملی خود هس��تند. ازاين رو، می توان گفت يكی از موانع اصلی هم گرايی جهان 
اس��ام، وجود اصل دولت- ملت و تأكيد بيش از حد بر مرزهای ملی و تقويت علقه های 
ناسيوناليس��تی اس��ت كه تا حد زيادی ريش��ه در سياست های اس��تعماری و مداخله 
قدرت های بزرگ دارد.1 انقاب اسامی ايران نه تنها بر امت واحده اسامی تأكيد كرد، 
بلكه خواهان رها شدن كشورهای اسامی از حكومت های وابسته شد كه اين امر سبب 

شد كشورهای وابسته در بسياری از موارد، روياروی انقاب اسامی ظاهر شوند. 
3. وابستگی به قدرت های بزرگ: انقاب اسامی ايران در مسير هم گرايی دولت های 

1. محمدباقر حشمت زاده، چهارچوبی برای تحليل و شناخت انقاب اسامی در ايران، تهران، مؤسسه فرهنگی 
دانش و انديشه معاصر، 1378. 
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اسامی، بر وابسته نبودن به قدرت های بيگانه و حفظ استقال كشورهای اسامی تأكيد 
می ورزد. از ديدگاه رهبر انقاب اسامی، كشورهای مستقل، خود می توانند مصالح كشور 
خود و جهان اسام را تشخيص دهند و بر اس��اس آن مصالح، تصميم گيری كنند، ولی 
دولت های وابسته به سبب وابستگی، تابع تصميم گيری های قدرت ها هستند و بيشتر 
تصميم آنان مبتنی بر سودرسانی به قدرت هاس��ت. ازاين رو، چنانچه دولت ها مستقل 
باشند، به يك نقطه مشترك دست می يابند كه آن، ايس��تادگی در برابر استعمارگران 

است.1 
با وقوع انقاب اس��امی، مس��ئله مقابله با قدرت های خارجی، در كشورهای اسامی 
ٌٌٌ  دولت های اسامی پايگاه مردمی نداشتند و به  صورت جدی،  اهميت يافت؛ زيرا بيشتر   
به جهان غرب به  ويژه امريكا وابس��ته بودند. ازاين رو، با وقوع انقاب اسامی در ايران، 
نظام حكومتی سلطنتی جای خود را به نظام جمهوری اسامی و از خط  مشی دوستی 
با امريكا، به سوی دشمنی با آن كشور تغيير داد. اين امر در حالی صورت می پذيرفت كه 
به  طور كلی كشورهای منطقه به جز عراق دارای نظام سلطنتی و تحت حمايت و نفوذ 
امريكا و انگليس بودند. اين انقاب با ويژگی های منحص��ر به فرد خود همانند نفرت از 
هر دو ابرقدرت به  ظاهر متضاد، شدت بی سابقه حضور مردم در صحنه های گوناگون و 
الهام پذيری از مذهب، از توانايی جذب عاقه مندان بس��ياری در ميان مردم كشورهای 
منطقه برخوردار بود كه اين مسئله س��بب نگرانی و برخورد منفی دولت های اسامی 
منطقه با انقاب اسامی شد. زيرا از يك سو دارای ساختار حكومت غير مردمی بودند و 

از سوی ديگر، به قدرت های خارجی وابسته بودند. 
4. وجود حكومت ه�ای اقتدارگرا و غير مردمی: از جمله موانع اتحاد جهان اس��ام، 
وجود دولت های اقتدارگرا در كشورهای اسامی است. اين كشورها با سركوب جنبش ها 
و اخراج عوامل انقابی، اجازه نفوذ عميق ارزش های اسامی نشئت گرفته از ايران را به 

قلمرو ملی خود ندادند و به مقابله با آن مبادرت ورزيدند.2 
انقاب اس��امی با ويژگی های خاص خود به  ويژه اس��امی بودن و مردمی بودن آن، 
به  عنوان الگويی برای مردم كشورهای اسامی مطرح ش��د، به  گونه ای كه ترس از برپا 
شدن انقابی مشابه انقاب اس��امی ايران در كشورهای منطقه، رهبران و سردمداران 

1. سيد محمدجواد هاشمی، امام خمينی و هم گرايی جهان اسام، تهران، نيايش، ص85. 
2. گراهام فولر، قبله عالم، ژئوپلتيك ايران، ترجمه عباس مخبر، تهران، مركز، 1377، ص146. 



بيداري اسامي
278

دوره سوم سال سيزدهم شماره 48  تابستان 95

اين كشورها را سخت به انديشه و تش��ويش خاطر انداخت؛1 برای مثال، قيام گروه های 
مبارز مذهبی در كشورهای هم جوار ايران كه خطری جدی برای ثبات اين كشورها بود، 

واكنش خصومت آميز كشورهای منطقه به  ويژه عراق و عربستان را در پی داشت. 
با توجه به مطالب بيان ش��ده، می توان گفت هم گرايی كش��ورهای اسامی در سطح 
سياسی برای تحقق بخش��يدن به امت اسامی، سياس��ت خارجی مشترك، اتحادها و 
پيمان های سياسی منطقه ای به  دليل وابس��ته بودن بيشتر حاكمان اسامی، نداشتن 
پايگاه مردمی و احس��اس ترس آنها از آموزه های اس��ام و انقاب اس��امی، با موانع و 
محدوديت های بسياری روبه روست كه اين امر سبب شده است تا هم گرايی كشور های 
اسامی در پرتو آموزه های انقاب اسامی در سطح سياست حاد با موانعی روبه رو شود. 
5. يكسان نبودن ارزش های فكری و سياسی نخبگان: يكی ديگر از زمينه ها و شرايط 
رسيدن به هم گرايی در ميان كشورهای اسامی، مربوط به كارگزاران اصلی هم گرايی، 
يعنی نخبگان فكری و سياسی است كه با وجود وجوه اشتراكات اوليه، همچنان تحت 
تأثير تعارضات و اختافات فكری و سياس��ی فزايند ه ای اس��ت ك��ه در عمل هم گرايی 
كشورهای اسامی را با محدوديت و مانع روبه رو كرده است. با پيروزی انقاب اسامی 
ايران، اين تعارضات وارد مرحله  نوينی گشت و بار ديگر در دو محور جنگ شيعه و سنی و 
عرب و عجم ساماندهی شد و در هم گرايی كشورهای اسامی در پرتو آموزه های اسامی 
انقاب اس��امی، تعارضات و درگيری هايی را ميان كشورهای اسامی و ايران اسامی 

به  وجود آورد. 
بيشتر كشورهای عربی، جمهوری اسامی ايران را به تاش برای شيعه كردن مناطق 
سنی جهان اس��ام و گس��ترش ش��يعی گری در منطقه متهم می كنند. مهم ترين اين 
مواضع، سخنان ملك عبداهلل، پادشاه اردن، در دسامبر 2004 است. وی طی سخنانی، 
شكل گيری »هال ش��يعی« را خطری می داند كه خاورميانه را تهديد می كند. بر اين 
اساس، اين هال از ايران آغاز شده است، تا علوی های سوريه امتداد می يابد و به حزب اهلل 
لبنان می پيوندد. نكته قابل تأمل و مهم اين اس��ت كه اندكی پس از اين موضع گيری، 
حسنی مبارك، رئيس جمهور مصر نيز اعام كرد ش��يعيان عراق و لبنان، پيوندشان با 
ايران، قوی تر از وابستگی شان به كشورهای خودشان است. اختافات فرهنگی و سياسی 
ميان كشورهای مس��لمان عرب )مانند مصر، كشورهای عضو ش��ورای همكاری خليج 

1. مسعود اسامی، ريشه يابی مواضع و عملكرد كويت در جنگ تحميلی عراق عليه ايران، تهران، همراه، 1369، 
ص250. 
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فارس، سوريه، فلسطين، لبنان( و كشورهای مسلمان غير عرب )ايران، تركيه، پاكستان، 
افغانستان، كشورهای مسلمان آسيای ميانه و قفقاز و جنوب شرقی آسيا( نيز از جمله 

مهم ترين مسائل برهم زننده هم گرايی اسامی است. 
انقاب اس��امی ايران، با توجه به دارا بودن جاذبه های ايدئولوژيك و هويت بخش��ی 
همچون حماي��ت از ملت های مح��روم و مس��تضعف، حمايت از نهضت ه��ای دينی و 
جنبش های اس��امی و داش��تن آموزه وحدت گرايی و اتحاد امت اسامی و نيز با توجه 
به تسری و گسترش ارزش های اسامی و انس��انی به كشورهای تحت ستم و ملت های 
مسلمان و تأس��يس نهادهايی همچون مركز جهانی علوم اس��امی )جامعه المصطفی 
العالميه( و مجمع جهانی تقريب مذاهب اس��امی به  منظور تربيت نيروهای متخصص 
اسامی و نزديك ساختن ديدگاه های نخبگان فكری و سياسی جهان اسام در مسئله 
هم گرايی ملت های مسلمان، توانسته است فرصت های بسياری به  وجود آورد، ولی در 
سطح سياس��ی و دولت ها، با موانع و محدوديت هايی روبه رو بوده است؛ زيرا زمانی كه 
انقاب اسامی به پيروزی رسيد، با توجه به ناعادالنه دانستن ساختار نظام بين الملل، 
خواستار تحول در آن و شكل گيری نظام عادالنه جهانی بر مبنای منافع همه كشورهای 

جهان و شكل گيری نظم نوين منطقه ای بدون حضور ابرقدرت های جهانی شد. 

فرصت و چالش های جنبش های اسالمی معاصر قبل از انقالب اسالمی ایران 
مهم ترين نقطه ضعف و تهديد جنبش های اس��امی در اين سال ها، پراكندگی و عدم 
انسجام آنها در تاكتيك  ها )روش های مبارزاتی( و ناتوانی در گذار از مرحله موجود و در جا 
زدن در مرحله پيش از تشكيل »جامعه و حكومت اسامی« بود. فقدان منبع الهام بخش 
و در واقع رهبری واحد در هداي��ت جريان ها و جنبش های اس��امی در تقابل با نظم و 
نظام های سياسی موجود )فقدان نظريه واليت فقيه( از جمله آنها بود. تجربه ناموفق و 
در واقع شكست راه حل های نوسازی و توسعه مدرن اعم از نوع شرقی )سوسياليستی- 
ماركسيستی( يا نوع غربی )ليبراليستی- س��رمايه داری( آن است كه نه تنها نتوانسته 
بود در خال سال های پس از اس��تقال جوامع جهان س��وم و جهان اسام )سال های 
پس از جنگ دوم جهانی( وضع را بهتر كند بلكه به دليل در پيش گرفتن آن راه حل ها، 
ساخت و بافت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياس��ی جوامع مسلمان عمًا دچار از 
هم گسيختگی و بحران مضاعف شده بود؛ با توجه به بن بست راه حل ها و ايدئولوژی های 
معطوف به ناسيوناليسم )پان عربيسم، پان  تركيسم، پان ايرانيسم و...( بر اساس فرصت و 
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چالش های مطرح شده می توان مدعی شد: لزوم در پيش گرفتن طرح يا ايده »راه سوم« 
)نه شرقی/ نه غربی( مبتنی بر آموزه های اسامی برای اداره سياست داخلی و خارجی 
بود؛ در چنين زمينه و زمانه ای است كه جنبش اسامی ايران به عنوان جزئی از كليت 
نهضت های اسامی جهان اسام، كوشيد تا نهضت های مزبور به سرانجام مؤثری برسند 
و با ايجاد انقاب اسامی و تشكيل حكومت اسامی، جنبش های اسامی در جهان اسام 

را از بن بست و ركود خارج كند. 
فرصت هاي جنبش های اس��امی معاصر پس از انقاب اس��امی ايران، وقوع انقاب 
اسامی در دهه های پايانی قرن بيستم، قرنی كه از آن به عصر پايان ايدئولوژی ها و پايان 
تاريخ تعبير می شد، به مانند موجی خروشان، بر انديش��ه ها و نظريه های مادی گرايانه 
غربی و ش��رقی فرو آمد و برنام��ه جديد را ايجاد ك��رد. اين انقاب كه ب��ر خاف ديگر 
انقاب های مدرن، از رويكردی دين��ی و معنوی برخوردار بود، نگ��رش دنيامحورانه و 
مادی گرايانه حاكم بر نظام تعامل جهانی را از اس��اس متزلزل ساخت و موجی از شور و 
اميد در ميان ملت های محروم جهان و جوامع اس��امی به  وج��ود آورد؛ جوامعی كه به 
طور عموم تحت سلطه حكومت های خودكامه بودند. در اين ميان، آنچه شگفت به نظر 
می رسيد، نقش اسام در تسريع روند پيروزی انقاب اسامی و ظهور آن به  عنوان يك 
ايدئولوژی غالب در ايران انقابی بود. انقاب ايران س��بب تجديد دوباره حيات دين در 
جامعه ايرانی شد،1 به  گونه ای كه پس از انقاب، ايران به پايگاه يك حركت اسامی نوين 
كه مركزيت بخش اعظم دنيای اس��ام را طی سال های گذش��ته در خود داشته است، 
تبديل شد. اين انقاب به لحاظ ظرفيت های باالی جاذبه ايدئولوژيك توانست نه تنها در 
ميان ملت های اسامی، بلكه در ميان ملت های محروم و تحت ستم از پذيرش و استقبال 
فزاينده ای برخوردار شود و تا حد زيادی انسان های مسلمان و آزادی خواه را مجذوب خود 
سازد؛ به  ويژه زمانی كه توصيف و ترسيم انقاب اسامی ايران با رهبری امام خمينی)ره( 
درآميخت و توده های ميليونی مردم را به حمايت از آموزه های امام)ره( رهنمون ساخت. 
1. حمايت از ملت های محروم و جنبش های اس�المی: انقاب اس��امی بنابر ماهيت 
و هدف های خود كه از مكتب اس��ام سرچش��مه می گيرد، نه تنها در بعد ملی، احياگر 
طرح ها و برنامه ها و نظريه های خاص برای حكومت و دولت مداری بوده اس��ت، بلكه در 
سطح جهانی نيز با توجه به جهان شمولی مكتب اس��ام، افكار و نظريات خاصی دارد و 

1. محسن ميانی، شكل گيری انقاب اسامی از س��لطنت پهلوی تا جمهوری اسامی، تهران، گام نو، 1381، 
ص15. 
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مفاهيم، واژه ها و اصطاحات خاص و ويژه ای را ابداع كرده 
است كه برخی از آنها، خود دنيای خاصی از انديشه های 
ناب را در بردارد. در ميان اين واژه ها و اصطاحات نوين، 
می توان به عنوان هايی همچون مس��تضعفين، ملت های 
مح��روم، مس��تكبرين، جهان اس��تكباری ي��ا حاكميت 

مستضعفين اشاره كرد.1 
از آنجا كه انقاب اسامی بر پايه ارزش های مكتب اسام 
شكل گرفته است، با محكوم كردن استكبار و سلطه جويی، 
حمايت خود را از مس��تضعفان جهان در اقصی نقاط عالم 

اعام داشت. در واقع اين انقاب با طرح استكبارستيزی جهانی، نظام جديدی را به عالم 
عرضه داشت كه در آن، تضاد واقعی ميان مس��تكبران از يك سو و مستضعفان جهان از 
سوی ديگر، كامًا به چشم می خورد؛ زيرا جامعه جهانی روی صلح و آشتی نخواهد ديد، 
مگر زمانی كه استكبار و مستكبران از صفحه روزگار، محو و مستضعفان بر همه جهان 
حاكم ش��وند. امام خمينی)ره( از آغاز نهضت اس��امی به  ويژه پس از پيروزی انقاب 
اسامی، همواره در بيانات و نوشته های خود، بر حمايت از محرومان و مستضعفان تأكيد 

می كرد: 
ملت آزاده ايران اكنون از ملت های مستضعف جهان در مقابل آنهايی 
كه منطقشان توپ و تانك و شعارشان س��رنيزه است، كامًا پشتيبانی 
می كند. ما از تمام نهضت های آزادی بخش در سرتاسر جهان كه در راه 

خدا و حق و حقيقت و آزادی مبارزه می كنند، پشتيبانی می كنيم.2 
در قانون اساسی جمهوری اس��امی ايران نيز بر لزوم توجه به مسائل جهانی به  ويژه 
حمايت از مردم و ملت های تحت ستم در س��طح جهان تأكيد شده است؛ زيرا همه اين 
قوانين بر پايه موازين و ارزش های اس��ام و قرآن تهيه شده اس��ت و موازين اسام در 
چهارچوب مرز های يك كش��ور نمی گنجد، بلكه متعلق به همه جهان است. در مقدمه 

قانون اساسی آمده است: 
قانون اساس��ی با توجه به محتوای انقاب اس��امی كه حركتی برای 
پيروزی تمامی مستضعفين بر مستكبرين بود، زمينه تداوم اين انقاب 

1. منوچهر محمدی، بازتاب جهانی انقاب اسامی، قم، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسامی، 1385، ص117. 
2. صحيفه امام، ج12، ص138. 

ایران  اسالمی  انقالب 
اسالمی  جنبش های  و 
معاصر، خواهان برچيده 
و  فساد  و  ظلم  شدن 
اجرای قوانين اسالم و 
استقرار حکومت اسالمی 
در جامعه مسلمانان و در 
نهایت حکومت جهانی 

اسالم بوده است
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را در داخل و خارج كش��ور فراهم می كند؛ به  ويژه در گس��ترش روابط 
بين المللی با ديگر جنبش های  اسامی و مردمی می كوشد تا راه تشكيل 
امت واحده جهانی را هموار كند و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم 

و تحت ستم در تمامی جهان فراهم آيد.1 
در اصل سوم بند 16 قانون اساسی نيز آمده اس��ت كه دولت جمهوری اسامی برای 
رسيدن به هدف های خود موظف است سياست خارجی كشور را به  گونه ای تنظيم كند 
كه بر اساس معيار های اسام، تعهد برادرانه  نسبت به همه مسلمانان و حمايت بی دريغ از 
مستضعفان جهان باشد. همچنين اصول 152 و 154 بر حمايت از حقوق همه مسلمانان 

و حمايت از مستضعفان جهان تأكيد كرده است.  
از س��وی ديگر، امام خمينی)ره( ه��م پيش از پي��روزی انقاب و هم پ��س از آن، از 
نهضت های آزادی بخش و اصاح طلب بدون حساس��يت نسبت به گرايش های دينی و 
مذهبی آنان، به حمايت برمی خاست كه نمونه بارز آن، در نهضت مسلمانان فلسطين و 
قيام آنان بر ضد اسراييل آشكار است.2 انقاب اسامی ايران كه توانست نظام استبدادی 
و دست نشانده را سرنگون و حكومت اسامی را به جای آن مستقر سازد، برای ملت های 
تحت س��تم به  عنوان يك الگو به  ش��مار می آيد كه می تواند زمينه ساز الگوی رفتاری و 

هنجاری جديدی باشد. 
2. وحدت گرايی انقالب اس�المی ايران: تفرقه و جدايی سياسی مسلمانان خطرناك 
است، به  گونه ای كه زيان های فراوانی برای جهان اس��ام و امت اسامی داشته و دارد. 
دشمنان اس��ام و مخالفان عزت و قدرت مس��لمانان همواره درصدد ايجاد اختاف و 
درگيری ميان مس��لمانان و پيروان مذاهب بوده اند و يكی از نقشه های استكبار جهانی 
برای مهار قدرت روزافزون جهانی اس��ام، تاش در راه دامن زدن به اختافات فرقه ای 

و مذهبی است. 
انقاب اس��امی ايران همواره منادی وحدت اسامی و اتحاد مس��لمانان جهان بوده 
است. تأسيس مجمع جهانی تقريب مذاهب اس��امی، تشكيل هفته وحدت، برگزاری 
كنفرانس های بين المللی وحدت، رهنمودهای س��ازنده و عميق رهبر انقاب اسامی، 
امام خمينی)ره( و مقام معظم رهبری و نيز تأكيد فراوان بر وحدت جهان اسام و امت 
اس��امی می تواند زمينه هم گرايی كشورهای اس��امی را فراهم آورد. در اصل يازدهم 

1. قانون اساسی جمهوری اسامی ايران، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، 1375، ص15. 
2. سيد محمدجواد هاشمی، همان، ص83. 
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قانون اساسی آمده است: به حكم آيه كريمه: »إِنهَّ 
ُُّكم َفاعُبدوِن«، همه  ًه واِحَدًه َوأَنا َرب ُتُكم أُمهَّ هِذِه أُمهَّ
مسلمانان يك امت اند و دولت جمهوری اسامی 
ايران موظف است سياس��ت كلی خود را بر پايه 
ائتاف و اتحاد ملل اس��امی قرار دهد و كوشش 
پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسی، اقتصادی و 

فرهنگی جهان اسام را تحقق بخشد. 
بر اين اس��اس، هدف آرمانی انقاب اس��امی، 
ايجاد دولت بزرگ اسامی اس��ت كه بتواند همه 
سرزمين های اسامی را در خود جای دهد و يك 

قدرت مس��تقل ايجاد كند. بنابراين، اگر دولت ها و ملت های اس��امی بتوانند بر موانع 
موجود بر سر راه وحدت اسامی و تش��كيل امت بزرگ اسامی فايق آيند و توطئه های 
استعمار را بشناس��ند و آنها را خنثی كنند، می توانند يك قدرت بزرگ در جهان به نام 

جهان اسام و امت اسام ايجاد كنند. 
3. انقالب اسالمی و احيای تفكر اسالمی: پيش از ظهور انقاب اسامی و موجوديت 
يافتن آن در جغرافيای سياسی جهان، سايه انداختن افكار و عقايد كفرآميز و انديشه های 
مادی بر اذهان ملت های مسلمان، سبب شده 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  وجود آمد؛ انقاب ايران درصدد بود تا با به 
اجرا درآوردن احكام و ارزش های اصيل اس��امی در همه ابعاد نظام حكومتی، دين را 
نهادينه سازد كه با ظهور انقاب اسامی و تاش آن برای رساندن 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. 
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 اسام برای همه 

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 اسالم برای همه حوزه های 
سياسی،  از  اعم  حکومت 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، 

طرح و برنامه دارد
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حوزه ه��ای حكومت اعم از سياس��ی، اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی، طرح و برنامه دارد.1 اگرچه 
قرن بيستم با عقب نش��ينی اسام در پی ضعف و 
ناتوانی امپراتوری عثمانی آغاز شده، ولی پيروزی 
انقاب اس��امی در س��ال های پايانی اين قرن، 
نويدبخش آغاز دوره جديد ظهور اس��ام است.2 
ازاين رو، در دوران معاصر، انقاب اسامی ايران 
به  عنوان نقطه آغازين خيزش تفكر اس��امی به 

شمار می رود. 
4. انقالب اس�المی و احيای هويت اسالمی: انقاب اس��امی ايران واكنشی از سوی 
طرفداران احيای تفكر دينی برای حل مش��كات جوامع اس��امی و چاره جويی آنها با 
استفاده از اصول و مقررات ارزشمند اسام بود. اين واكنش در مقابل استبداد و استكبار 
كه منافع خود را در نبود اس��ام می ديدند، به وجود آمد. مبارزان اسامی برای تحقق 
بخشيدن به آرمان های اس��ام، با تأكيد بر هويت اسامی، به اتحاد و نزديكی فرقه های 
گوناگون مذهب اسام می انديشيدند و به همين خاطر بود كه نظر مثبت مذاهب اسامی 

نسبت به انقاب اسامی جلب شد.
انقاب اسامی تنها منحصر به مسلمانان ايرانی نيست، بلكه آرمان های آنها، دل خواه 
و مطلوب ميليون ها مسلمانی اس��ت كه در كش��ورهای ديگر خواه اسامی و خواه غير 
اسامی زندگی می كنند. همچنين بايد گفت مبارزات انقاب 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 تأس��يس يك حكومت اس��امی، در گرو 
هماهنگی و نزديكی كشورهای اسامی اس��ت. انقاب اسامی، با بيدار ساختن هويت 

اسامی مسلمانان، آنها را به سوی مبارزات اسامی كشاند.3 
انقاب اس��امی ايران حركتی مبتنی بر بازگش��ت به خويش��تن، تأكي��د بر هويت 
فراموش شده اسامی برای برخورد با جنبه های مختلف حيات بشری، در خاف جهت 
منافع و هدف های شرق و غرب و نيز حركتی نوگرايانه فرهنگی به  منظور احيای هويت 

1. محسن مجرد، تأثيرات انقاب اس��امی بر سياست بين الملل، تهران، مركز اس��ناد انقاب اسامی، 1386، 
ص113.

2. جميله كديور، امريكا و رويارويي با انقاب اسامي، تهران، اطاعات، 1373، ص98. 
3. سيد داوود آقايي، ايران و سازمان هاي بين المللي، تهران، مركز اسناد انقاب اسامي، 1381، ص175. 

امام خمينی)ره( به  عنوان ایدئولوگ 
انقالب اسالمی ، صدور انقالب را به 
مفهوم صدور ارزش ها، آرمان ها و 
تجربيات انقالب اسالمی همچون 
خصلت های  به  نيل  استقالل، 
انسانی و خودکفایی، حمایت از 
مستضعفان و رنج دیدگان، ایجاد 
عدالت اجتماعی، نفی اشرافی گری 

و تبعيض ها و نژادگرایی می دانند
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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. 

انقاب اسامی، بازگشت به اسام ناب محمدی و طرد اسام امريكايی زورمداران را در 
دستور كار خود قرار داد و خواهان زدودن انواع خرافه ها و تفسيرهای نادرست از اسام 
ش��د. همچنين، تأكيد بر محوريت خدا و اتكا به ياری پروردگار متعال، شكوفا ساختن 
استعدادهای انسانی و بهره گيری از توانايی ها و امكانات فكری و مادی جامعه در انقاب، 
از موارد مؤكد در اي��ن انقاب بود.1 گفتمان هويتی انقاب اس��امی در تقابل با مظاهر 
تجدد، از جمله ناسيوناليسم بود. واژه ملت و ملت گرايی به مفهوم اروپايی آن، در فرهنگ 
ايرانی وجود نداشت، ولی از آنجا كه خود را مقدم بر اسام می دانست، روياروی فرهنگ 
اسامی »امت« قرار گرفت. انقاب اسامی ايران به  عنوان يكی از مهم ترين انقاب های 
قرن در افتخار و اعتماد به نفس مسلمانان بدون توجه به مليت يا تمايات سياسی آنها، 
نقش بسزايی داشته است. اين مسئله نه تنها بر اس��اس پيامدهايی است كه در منطقه 
مجاور خاورميانه و جهان اسام داش��ته، بلكه بر اساس دس��تاوردهايی است كه برای 

سراسر جهان به ارمغان آورده است. 
5. انقالب اسالمی و طرح سياس�ت دينی: از آنجا كه انقاب اسامی ايران مبتنی بر 
ايدئولوژی اسام به  ويژه مذهب ش��يعه است و مش��روعيت خود را از دين الهی كسب 
می كند، با نظم بين المللی مبتنی بر سياس��ت قدرت در تضاد است. هدف های انقاب 
اسامی كه مبتنی بر فرهنگ دينی و ارزش های سنتی و بومی است، برای جهان غرب 
كامًا غير منتظره بود و كشورهايی كه با ايدئولوژی هايی مانند ليبراليسم و سوسياليسم 
در نظام بين الملل خو گرفته بودند، به هيچ وجه رويكرد دينی يا احيای س��نت سياسی 
اسام برايش��ان قابل هضم نبود. بدين ترتيب، »رخداد انقاب اسامی با ماهيت دينی 

باعث غافل گيری صاحب نظران، دولت ها و نخبگان سياسی شد«.2
با پيروزی انقاب اسامی، گفتمان سياس��ت دينی، خواهان بخشی از قدرت سياسی 
ش��د. اين گفتمان در حالی در دنيای الئيسم و سكوالريس��م مطرح می شد كه دين نه 
تنها از سياست جدا و به گفته ماركس، افيون ملت ها تلقی می شد، بلكه آن را متعلق به 
تاريخ می دانستند و معتقد بودند كه دين چيزی برای ارايه به دنيای مدرن ندارد و دوره 

1. حسين پوراحمدی، انقاب اسامی و نظام جمهوری اس��امی ايران در بازتاب فرآيند جهانی شدن، تهران، 
عروج، 1386، ص96.

2. مصطفی ملكوتيان، »تأثيرات منطقه ای و جهانی انقاب اس��امی ايران«، مطالعات انقاب اس��امی، ش1، 
1384، ص268.
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آن نيز گذشته است. حاكم شدن اين گفتمان در ايران به  عنوان كشوری كه حوزه نفوذ 
انديشه غربی بود، در عمل، پيوند دين و سياست بر مبنای اسام اصيل را نشان داد كه 
اين موقعيت جديد، چالش با دوران سيطره گفتمان غرب محور را به همراه داشت. اين 
بار انقاب اسامی ايران، اسام انقابی را عرضه كرد؛ يعنی چيزی كه مسلمانان را قادر 
می ساخت تا در پرتو آن، آزادی خويش را به دست آورند و در مقابل استعمار، صهيونيسم، 

سرمايه داری و نژادپرستی ايستادگی كنند.1 
6. صدور انقالب اسالمی: انقاب اسامی به  عنوان يك انقاب ايدئولوژيك با جهان بينی 
خاص خود كه از مكتب اسام سرچشمه گرفته بود، نه تنها در بعد ملی، احياگر طرح ها، 
برنامه ها و نظريات خاص برای حكومت و دولت مداری است، بلكه در بعد جهانی نيز با توجه 
به جهان شمولی مكتب اسام، دارای افكار و نظريات خاص و ارايه دهنده نظام جهانی ويژه 
خود است.2 آنچه در بحث صدور انقاب اسامی ايران دارای اهميت است، نه تنها مربوط 
به جنبه انقابی حركت ملت ايران، بلكه معطوف به آموزه های انقابی و اسامی آن است 

كه به نوبه خود، آن را از انقاب های ديگر متمايز می  سازد. 
امام خمينی)ره( به  عنوان ايدئولوگ انقاب اسامی ، صدور انقاب را به مفهوم صدور 
ارزش ها، آرمان ها و تجربيات انقاب اس��امی همچون اس��تقال، نيل به خصلت های 
انسانی و خودكفايی، حمايت از مستضعفان و رنج ديدگان، ايجاد عدالت اجتماعی، نفی 
اشرافی گری و تبعيض ها و نژادگرايی می دانند.3 ايش��ان ضمن رد شبهاتی كه از سوی 
دشمنان مطرح می ش��د، بيان می دارد كه منظور از صدور انقاب، به هيچ عنوان هجوم 
نظامی و لشگركشی به ديگر كش��ورهای مسلمان نيس��ت: »ما می گوييم می خواهيم 
انقابمان را صادر كنيم... نمی خواهيم با شمشير باشد بلكه می خواهيم با تبليغ باشد.«4 
بنابراين، منظور از صدور انقاب اسامی، اين است كه مسلمان های كشورهای ديگر، 
از جمهوری اسامی ايران الهام بگيرند، به  گونه ای  كه با حفظ چهارچوب مذهب و كشور 
خودشان، احكام اسامی را در كشورهای خود حاكم سازند و بكوشند حكومت هايی در 
كشور خود سر كار آورند كه بر اساس اسام حكم رانی كنند و قانون اساسی كشور را بر 
اساس قانون اسام تدوين نمايند. بر اين اساس، هدف از صدور انقاب، صدور پيام انقاب 
اسامی است كه به  سرعت در سراسر كشورهای تحت ستم و محروم، بازتاب و از نقطه ای 

1. حسن حنفی، »اسام سياسی«، ترجمه محمدحسن معصومی، حكومت اسامی، س2، ش1، 1386، ص21. 
2. منوچهر محمدی، همان، ص59.

3. سيد محمدجواد هاشمی، همان، ص83. 
4. صحيفه امام، ج13، ص90.
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به نقطه ديگر گسترش يافت. نمود بارز صدور انقاب اس��امی را می توان در رستاخيز 
مجدد جنبش های اسامی در جهان اسام دانست كه به نوبه خود سبب ايجاد تغييرات 

و تحوالت فرهنگی و سياسی در كشورهای اسامی شد. 
در نتيجه گفتمان انقاب اسامی، بيداری اسامی وضعيت خاورميانه را دچار تحوالت 
اساسی كرد. خيزش مردمي به سلسله تغييراتی در شرايط خاورميانه انجاميد كه نه تنها 
توس��ط غرب و اياالت متحده طرح ريزی نشده بود، بلكه اين كش��ور را با چالشی جدی 
مواجه كرد. با آغاز اين تحوالت، گذار به مردم ساالری »الگوي انقاب اسامي« در منطقه 
تقويت شد و بسياری از رهبران عرب و متحدان امريكا جايگاه سياسی خود را از دست 

دادند يا تضعيف شدند.1

مقایسه نهضت های انقالبی و گروه های افراطی 
مطالعه و مقايسه نهضت های انقابی با گروه های افراطی مثل خوارج، وهابيت، القاعده 
و داعش ريشه در جريان های مذهبی گذش��ته در تاريخ اسام دارد. روحيه ها، روش ها 
و عقايد آن چيز جديد و بی س��ابقه نيس��ت. تنها تفاوت جريان و گروه های تكفيری در 
وضعيت و موقعيت جغرافيايی، اجتماعی و سياس��ی اس��ت. آنها برخاف جريان های 
قبلی كه از درون اختافات درون مذهبی سردرآورده بودند، ساخته دست سياست های 
برون مذهبی در كنترل جهان اسام هستند. داعيه حكومت داری و احيا خافت، ابزاری 
بيش در دس��ت اين گروه ها نيست. در حال حاضر نيز در س��طح جهان اسام و گستره 
قلمروی اسامی اين نوع روحيه ها، بينش ها و خط مشی ها كه آكنده از جزميت و جمود، 
قشری نگری، سطحی نگری، جزيی و فرعی نگری اس��ت، اگر چه به ظاهر به شدت رايج 

شده است ولی جايگاهی در درون جوامع اسامی ندارد. 
مطالعه تجربه وهابيان و عبرت گرفتن از آن از نظر فكری و جامعه ش��ناختی بسيار با 
اهميت و ضروری است. اين تجربه، تجربه ای بسيار زيان بار و تشديدكننده عقب ماندگی 
داخلی مس��لمانان و حركتی انحرافی و ارتجاعی بود، اما داعيه ها و شعارهای اصاحی 
و دينی و تأثيرات آن و رونق اين نوع طرز تفكرها در ميان مس��لمين ضرورت و اهميت 
مطالعه و مقايسه دارد. مفاهيم نظري و مصاديق مختلف از بسترسازهاي تقويت كننده 
نهضت های اسامی و گروه های تكفيری مطالعه شده و در نمودار زير اشاره شده است. 

1. بهزاد قاسمی، »نسبت دموكراسی و مرد م ساالری اسامی در خيزش های اسامی«، مطالعات راهبردی جهان 
اسام، س14، ش55، پاييز 1392، ص168.
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نمودار زير نمايانگر عوامل اصلي را در تقويت فعاليت اين گروه به صورت ذيل نش��ان 
مي دهد: بازشناسی نهضت های انقابی و گروه های افراطی. 

تبيين نهضت های انقالبی و گروه های افراطی و تکفيری )داعش(
نخستين ويژگي نهضت های انقابی و گروه های تكفيری را بايد در »ساختار رهبري« 
)چه در گروه تكفيری و در اينجا داعش( جست وجو كرد كه ماهيت آن فردي اما داراي 
نتايج جمعي و سازماني اس��ت. رهبران افراط گرا تجس��م »هموپوليتيكس«1 يا همان 
جوينده قدرتي هستند كه »السول« معرفي مي كند. يعني فردي يك نياز شخصي را با 
هدفي عمومي تعويض و اين عمل را به صاح عموم تعبير مي كند.2 ابوبكر بغدادی رهبر 
دولت اسامی داعيه خافت در سوريه و عراق دارد، به علت دريافت كمك هاي متعدد 
از سرويس امنيتي دول غربی و منطقه ای و س��يطره بر منابع مالی نفت و غارت مناطق 
تصرفی مي خواهند اين منفعت فردي را به سرنوش��ت مردم و جامعه گره بزنند و براي 
اعاده حاكميت سياسي آنها تاش كنند. خودشيفتگي مدنظر »مورف«، واكنش به چنين 

1. الزم به توضيح اس��ت كه اصط��اح »hemo politics« در مت��ن التين »الس��ول Lasswell« برای گروه 
افراط گرايی به كار رفته است. اين واژه همگنی و هم خونی معنی می شود. بر اين اساس مستفاد می شود آنچه گروه 
تكفيری داعش در انديشه خود )به صورت خيالی و توهمی( تصور می كند را به سطح جامعه جهان اسام نيز تعميم 
می دهد. هدف داعش از اين اقدام همراه كردن مردم و جامعه با خود بوده تا از اين طريق قدرت سياس��ی و قلمرو 

جغرافيايی خود را گسترش دهد.
)هموپوليتك��س در معنی و مفه��وم در تقابل با همذات پنداری ق��رار دارد؛ همذات پندار خ��ود را عين ديگری 

می پندارد. در حالی كه در اينجا داعش عاقه مند است ديگران مثل اين گروه شوند.( 
2. Lasswell, H.D, Psychopathology and Politics, New York: Viking,196.

1.ایدهوآرمانمشترک)قیامهلل(
2.وحدتورهاییازاستعمارواستکبار

3.آزادیبخشیوتشکیلنظاماسالمی-الهی
4.امتگراییومردمی

5.هویتگراییاسالمیوتمدنی
6.آموزههایقویاسالمی-سیاسی

1.خودمحوري)رواني(
2.جهالتونفاقروحي

3.وحشتآفرینيومحبوبیتنمایي
4.خودشیفتگي

5.حقارتاجتماعی-عاطفي
6.بدویتگراییوبحرانهویت

و...

عوامل تقويت كننده جنبش هاي اسامي عوامل تقويت كننده

گروه هاي افراطي-  تفكيري نهضت هاي انقابي
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وضعيتي است. مهم ترين آسيب پذيري اين 
نوع افراد اين اس��ت كه رهب��ران كاريزما را 
اي��ده آل و برآورنده نواقص خ��ود مي يابند و 
عاوه بر اين، گروه هايي را تشكيل مي دهند 
كه به آنها احس��اس متعالي مشترك از خود 
و هويت ش��ان اعطا مي كند. بر اين اس��اس 
بخشي از انگيزه هاي شكل گيري شبكه هاي 
بين المللي جهادگرا با حفظ سلس��له مراتب 
س��ازماني متصلب و اطاعت پذيري اعضاي 
القاع��ده از رهبران كاريزماي��ي مانند ايمن 

ظواهري و بن الدن، متأثر از چنين ضعف هايي است. داعش در نظريه خافت، قريشی 
بودن را شرط رهبری می داند و از اين رو البغدادی نس��ب خود را به پيغمبر اكرم)ص( 

می رساند. 
در بازشناسی ماهيت نهضت انقابی كه در متن مقاله آمده است، در نهضت های انقابی 
و به خصوص انقاب اس��امی رهبری امام خمينی)ره( بر مبنای رهبری الهی بود؛ زيرا 
نهضت امام قيام »هلل« بود. بر اين اساس، رهبری نهضت انقابی- اسامی تنها بر مبنای 
رهبری كاريزماتيك نمی تواند تحليل ش��ود. برای نمونه رهبری انقاب اسامي توسط 
امام)ره( فراتر از اين گونه چهارچوب های نظری قرار دارد. در موضوع مفهوم شناس��ی 
رهبری به خصوص در رهبری انقاب اس��امی به دو گونه رويك��رد نظری متفاوت در 
رهبری اشاره شده، يكی رهبری قدرت فردی و توانمندی شخصی و فرهيخته و ديگری 

رهبری كرامت محور است. 
امروزه حركت انحرافی س��لفی تكفيري وهابيت و داعش بزرگترين خطر و مش��كل 
جهان اس��ام اس��ت. چون برخي كش��ورهاي عربي، امريكا و اس��راييل از جريان هاي 
تكفيري حمايت و به آنها كمك مي كنند. عاوه بر اينكه گروه هاي تكفيري در بسياري 
از كشورهاي اسامي به عنوان يك چالش جدي و اساسي به شمار مي روند، در آينده به 
مسئله اي براي به چالش كش��يدن انقاب و نظام جمهوري اسامي به شمار مي روند.1 
زيرا اين گروه های افراطی به خصوص جريان افراطی داعش با مصادره گفتمان انقاب 

1. بهزاد قاسمی، »مسئله شناسی چالش های اساس��ی جهان اسام از نظرگاه امام خمينی)ره(«، پانزده خرداد، 
س11، ش39، بهار 1393، ص125. 

منظور از صدور انقالب اسالمی، 
این است که مسلمان های کشورهای 
دیگر، از جمهوری اسالمی ایران 
الهام بگيرند، به  گونه ای  که با حفظ 
چهارچوب مذهب و کشور خودشان، 
احکام اسالمی را در کشورهای خود 
حاکم سازند و بکوشند حکومت هایی 
در کشور خود سر کار آورند که بر 
اساس اسالم حکم رانی کنند و قانون 
اساسی کشور را بر اساس قانون 

اسالم تدوین نمایند



بيداري اسامي
290

دوره سوم سال سيزدهم شماره 48  تابستان 95

اسامی و با ارايه الگوی خافت اسامی درصدد مقابله با نظام جمهوری اسامی است؛ به 
دليل اينكه تجربه موفق نظام سياسی از زمان تأسيس تاكنون ثابت كرده كه اين گفتمان 
موفق بوده و تا از اين طريق1 دين زدگی و خستگی از دين را نشان دهد و با موفقيت در 

اين عرصه نسخه جديد را ارايه كند. 

نتيجه گيري 
هر چند رويكرد احياگری اسامی در ميان علما و انديشمندان اسامی اهل سنت به 
قبل از پيروزی انقاب اسامی برمی گردد، در عين حال گسترش و عموميت يافتن اين 
احياگری مديون و مرهون پيروزی انقاب اسامی است. امروزه ديگر مسئله جدايی دين 
از سياست برای همه مس��لمانان امری مردود و غير قابل قبول شناخته شده و بازگشت 
به اسام به عنوان يك اصل پذيرفته شده و نه تنها در زندگی فردی و اجتماعی آنها بلكه 
در زندگی سياسی همه مسلمين تقويت و تثبيت شد. در اين رابطه هم می توان گفت با 
مقاومت و تقابل موفقيت آميزی كه انقاب اسامی در مقابل قدرت های بزرگ به ويژه 
امريكا صورت داد بر همه جوامع اس��امی كه طعم حقارت و سلطه استعمار و استكبار 
را چش��يده بودند اثرات خود را بر جای گذاش��ت و امروز روحيه ضد استكباری به ويژه 
ضد امريكايی در جهان اسام عموميت و گستردگی كافی پيدا كرده است و اين امر نيز 

مرهون اثرات و بازتاب انقاب اسامی است. 
مسلمانان در گذشته هم به دليل دوران س��لطه غرب بر جوامع اسامی و هم به دليل 
سرعت ترقی و پيشرفت علمی و تكنولوژيك غرب نوعی احساس حقارت و خودكم بينی 
می كرده و س��عی عمومی بر اين بوده است كه گذشته اس��امی خود را ناديده گرفته و 
كوركورانه از روش ها و شيوه های زندگی غربی الگوبرداری كنند. انقاب اسامی موجب 
گرديد كه اين احس��اس حقارت و خودكم بينی از بين رفته و مس��لمانان به طور اعم به 
گذش��ته خود و به هويت اس��امی خود افتخار كنند و درصدد بازگشت به ارزش های 
اسامی باشند و به همين دليل بعد از پيروزی انقاب اسامی مسلمانان و به ويژه جوانان 
به حضور در مساجد و مجامع مذهبی رغبت فزاينده ای پيدا كرده و حتی پوشش و ظاهر 

1. روش و شيوه داعش در مبانی نظری و انديشه، مبتنی بر آموزه دين اسام بوده و اسام اصيل را وانمود می كند 
و بسياری از مؤلفه گفتمانی انقاب اسامی را مصادره كرده و از آنها استفاده می كند ولی در عرصه عمل با جنگ 
روانی، خشونت و كشتار و تخريب آثار و مظاهر تمدنی اسام، اسام خشن و اسام هراسی را به نمايش می گذارد؛ 
و عاوه بر اينكه گفتمان انقاب را زير سؤال برده، با ناكارآمد نشان دادن گفتمان اسامی )در واقع اسام داعشی( 

برای بيداری اسامی نسخه جديد ارايه می كند.
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خود را نيز به شكل و شمايل اسامی درآورند. 
همه عوامل موجب گسترش نهضت های آزادی بخش اسامی در جوامع اهل سنت شد. 
اين تأثيرگذاری به دو شكل بوده است؛ نخست اينكه، كليه نهضت های آزادی بخش كه 
بر پايه ايدئولوژی های غير اسامی مانند سوسياليسم، ليبراليسم و ناسيوناليسم شكل 
گرفته بود، موقعيت خود را در ميان مسلمانان و به ويژه جوانان از دست داده و ديگر آن 
اعتبار و اقتدار گذشته را مانند آنچه كه پان عربيسم و ناصريسم داشت ندارد و دوم، حتی 
نهضت های آزادی بخش اصاح طلب مانند اخوان المس��لمين كه از گذشته دور دارای 
محبوبيت و معروفيت بودند به علت عدم توانايی در پاسخگويی به نيازهای جوامع خود 
به خصوص به خواست های نسل جوان دچار تشتت و انشعاب گرديده و گروه های جهادی 
و انقابی حتی به صورت مس��لحانه و زيرزمينی شكل گرفتند كه از آن ميان می توان از 
»جهاد اسامی« و »التكفير و الهجره« )جماعه المسلمين( در مصر، جبهه نجات اسامی 

در الجزاير و... نام برد. 
نكات زير مي تواند به عنوان راهكارهاي پيشنهادی جهت تقويت نهضت های اسامی- 

انقابی و تضعيف گروه های تكفيری مدنظر قرار گيرد: 
1. بررسي و شناخت دقيق محيطی از انديشه و عملكرد هر يك از نهضت های اسامی- 

انقابی و گروه های افراطی به خصوص داعش. 
2. استفاده از ظرفيت و پتانسيل گسترده و تأثيرگذار فرهنگي- اجتماعي نهضت های 

انقابی در مقابل جريانات تكفيری كه در تقابل با انديشه نهضتی و شيعه قرار دارند. 
3. تقويت فكري و نظ��ري نهضت های انقابی و نبرد فكری و انديش��ه ای با گروه های 

تكفيری. 
4. تأكيد و تكرار نهضت های انقابی بر مس��ئله فلس��طين؛ موضوع فلسطين و نحوه 
مواجهه با آن همواره يكی از مهم ترين س��ؤال ها و مس��ائل ب��رای دولت ها، جنبش ها و 
گروه های اس��امی طی حدود 70 سال گذش��ته بوده كه در دهه های اخير برجسته تر 
شده است كه القاعده و داعش نيز از آن مس��تثنی نيستند. داعش به صورت رسمی هر 
گونه تقابل با اسراييل را نفی كرده و اظهار داش��ته اعام جهاد عليه اسراييل در تضاد با 
آموزه های اسامی است. آنان اين گزاره را از قاعده »العدو البعيد- العدو القريب« استنتاج 

می كنند.1

1. محمد زارعی، »سير تحول و تطور گروه هاي تكفيري مطالعه موردي؛ داعش و القاعده«، مطالعات راهبردی 
جهان اسام، س16، ش2، پياپی 62، تابستان1394، ص139. 
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5. برای مهار و تضعيف داعش و گروه های تكفيری بايستی در فضاي رسانه اي بر اراده و 
ابتكار عمل نهضت های انقابی و مقاومت براي به شكست كشاندن داعش و افراط گرايی 

تأكيد گردد. 
6. همواره بر تفاوت انديشه داعش و تكفير با نهضت های انقابی تأكيد و اندازه توانايي 

و انديشه و آرمان اين نهضت ها در عرصه نظر و عمل مطالعه و ارايه شود. 
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کارگری برای پول؛کارآفرینی برای صهيونيسم

عليرضا سلطانشاهی

مقدمه
از كارگری تا كارآفرينی عنوان كتابی است كه ژاك ماهفر يهودی ايرانی تبار مقيم ژنو 
به نگارش درآورده و در سال 1390 منتشر كرده است. اين اثر از آن جهت اهميت دارد 
كه بازگوكننده بخش مهمی از تاريخ يهود ايران، قبل، مقارن با انقاب اسامی و تحوالت 

پس از آن است. 
خاطره نويسی در تاريخ نگاری معاصر ايران به ويژه پس از انقاب اسامی گستره وسيعی 
يافت گويی همگان به ويژه معاندين انقاب اسامی و مخصوصاً يهوديان صهيونيست، 
فرصت آن را يافتند كه فارغ از استناد و استدالل در يك قالب محكم و استوار پژوهشی، 
با بكار گرفتن احس��اس مخاطب، القائات ناروای خود از يك زندگی سراسر پول پرستی 
و عناد با مليت و دين اين مرز و بوم را در قالب انسان دوستی و خدمت به تصوير بكشند. 
ژاك ماهفر از آن دسته از يهوديان ايرانی اس��ت كه با نگارش اين كتاب سعی بر آن دارد 
تا تمام اقدامات ريز و درش��ت خود را، خدمت به ايران و ملت جلوه دهد و خود را خادم و 
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خيررسان جامعه يهودی حتی در خارج از كشور مطرح نمايد؛ تا جايی كه اموال خود را بی 
كم و كاست در اين مسير هزينه كرده است. در حالی كه با استفاده از همين كتاب می توان 
به زرپرستی و خدمت او به صهيونيسم و منافع يهود عليه ملت ايران به وضوح تمام پی برد.

معرفی كتاب: 
عنوان: از كارگری تا كارآفرينی )زندگی نامه و خاطرات ژاك ماهفر، از جوباره در اصفهان 

تا تهران و ژنو در سوئيس( 
تدوين و ويرايش: گوئل كوهن

حروف چينی و صفحه بندی: رها- لندن
H.S.Mortazavi Co  :چاپ و صحافی

بنياد فرهنگی ماهفر- ژنو- سوئيس
چاپ دوم: پاييز 1390

تعداد صفحات: 253
قطع: وزيری

زندگينامه
وی متولد 1309 در جوباره اصفهان از پدر و مادری يه��ودی به نام های منزال و حاج 
هيلل ماه گرفته است. برادران او صيون )س��عيد( و دانيال )گرجی( و خواهران او فّرخ و 

يافا نام داشتند. 
نام اصلی او »زكريا ماه گرفته« است كه به ژاك ماهفر تغيير داده و از اين به بعد در متن 
از او با ماهفر ياد خواهيم كرد. ماهفر محل زندگی خود و خانواده اش در جوباره اصفهان 
را بسيار فقيرانه و در كوچه حاجی سليمان ذكر می كند آن هم با يك اتاق كوچك گلی و 
نمور. وی سپس به ويژگی های جوباره و معرفی آن در اصفهان كه زمانی يهوديه نام داشت 
می پردازد. از جمعيت 15 تا 20 هزار نفری يهوديان در آن و مشاغل عمده آنها از جمله 

پارچه فروشی، دوره گردی، لحاف دوزی، نخ ريسی، فال گيری و كودورزان ياد می كند.
در اين محله امور حقوقی و قضايی روزمره يهوديان بر عهده خودشان بود. وجود كنيسه 
و مدرسه، آنها را از مسائل تربيتی و آموزش��ی به خارج از محله بی نياز می كرد. در واقع 
به غير از پخت نان لواش، تمام كارها بر عهده يهوديان خود محله بود. يعنی يك گتوی 
واقعی در داخل اصفهان. چ��را كه اقتضای دينی از جمله تهيه كاش��ر و يا حمام آنها در 
قالب ميقوه و اجرای مراسمات مذهبی، اين امكان را نمی داد كه به خارج از محله متصل 
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باشند. ماهفر از اهليت شائول موفاز وزير جنگ اسبق رژيم 
صهيونيس��تی يا پدر معين خواننده معروف آن سوی آبی 
به عنوان هم محل��ه ای خود در جوباره ن��ام می برد. برپايی 
مدارس آليانس كه پدر ماهفر با شغل بزازی در آن تحصيل 
كرده بود، كانونی بود برای ورود يهوديان به يك سازمان و 
شبكه فراگير صهيونيستی كه ظاهراً رسالت علمی داشت. 
و ماهفر نيز با همين رويكرد همچون پدر پس از اتمام دوره 
چهارساله ابتدايی در مدرس��ه بهشت آئين كه مسيونری و 
مس��يحی و تابع لندن بود، وارد دبيرستان اتحاد يا آليانس 
كليميان ش��د و از كاس دهم به بعد نيز وارد مدرسه ادب 

گرديد كه آن هم مسيونری مسيحی بود. 
ماهفر در كنار حضور خود در مدارس و تحصيل، بخش��ی از وقت خود را صرف حضور 
در باشگاه پيشاهنگی يهوديان يا خلوتص كه تش��كياتی جهانی داشت و مركز آن در 
امريكا بود، می كرد. ماهفر در كنار تحصيل با آغاز فعاليت در كنار يك پزشك به كار در 
تابستان ها می پرداخت و ذوق و استعداد خود را در س��اختن دارو در همين ايام كشف 
كرد. او همراه با دكتر منظوراهلل برای طبابت به اطراف شهر می رفت و ضمن فراگرفتن 
تجربی طبابت و داروسازی، اقام اهدايی بيماران را در محله داد و ستد می كرد و پولی 

به دست می آورد. 

مهاجرت به تهران
بيماری پدر و ابتای او به »سل استخوان« دليل اصلی مهاجرت ماهفر همراه با خانواده 
با كمك دايی به تهران ذكر شده اس��ت؛ در زمانی كه در سال دوازدهم تحصيل می كرد 

و می بايست در زمان ناتوانی پدر برای كار، كمك هزينه ای هم برای خانواده تهيه كند. 
از همين رو با تجربه اندك از همراهی با پزشكان در اصفهان، در تهران به داروسازی و 

اشتغال در داروخانه جذب می شود. 
او به زحمت و با واسطه در داروخانه ری متعلق به موس��ی برال از بزرگان يهود تهران 
كه زمانی هم نماينده مجلس بوده است، مشغول به كار می شود تا هزينه زندگی خود و 

خانواده اش را در يك زيرزمين متعلق به محله كليميان تهران تأمين نمايد. 
ماهفر با كمك انجمن كليميان و با آش��نايی با پزش��كان متخصص، موفق به درمان 

ژاک ماهفر از آن دسته 
از یهودیان ایرانی است 
که با نگارش کتاب از 
کارگری تا کارآفرینی 
سعی بر آن دارد تا تمام 
اقدامات ریز و درشت 
خود را، خدمت به ایران و 
ملت جلوه دهد و خود را 
خادم و خيررسان جامعه 
یهودی حتی در خارج از 

کشور مطرح نماید
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پدر پس از تهيه داروهای گران قيمت می ش��ود و او را از مرگ 
رهايی می بخشد و تعجب آور اينكه حال پدر به قدری مناسب 
می ش��ود ك��ه از آن زيرزمين كوچ��ك و نمور ب��رای گرفتن 
نمايندگی فروش خميردندان دنتال راهی فرانسه می شود تا 
به عنوان يك يهودی در تهران مناسبات تجاری خود را سر و 
س��امان دهد و تا حدودی تا قبل از مرگش در سال 1342 به 

اين موقعيت نيز نائل می شود. 

آغاز فعاليت جدی ماهفر در عرصه تجارت دارو 
فعاليت دو ساله ماهفر در داروخانه ری كه همراه با سختگيری فردی به نام زرنگ زاده 
بود به پايان می رسد و معلوم نيس��ت كه وی چگونه 100 تومان فراهم كرده تا سربازی 
خود را در دوره مصدق بخرد و از داروخانه هم اس��تعفا ده��د و اتفاقاً با همان زرنگ زاده 

شريك شده و بنگاه دارويی »ركس« را به صورت مشترك تأسيس نمايد.
ماهفر از همكاری با زرنگ زاده به صورت كامل متضرر ش��ده و شراكت با وی را نيز بر 
هم می زند تا در مرحله ای ديگر با واسطه گری در خريد و فروش دارو از صفر آغاز كند و 

»شركت ماهفر« را برپا سازد.
ماهفر در مرحله جديد ذيل بنگاه دارويی ركس تحرك جديد را آغاز كرد و س��پس با 
توصيه پدرش كه پس از بهبود در تهران ساكن شده بود، دو برادر خود را به عنوان شريك 
برگزيده و شركت ماهفر را با مسئوليت محدود به نام زكريا ماه گرفته و برادران تأسيس 

می نمايد. 
آنها در مدت زمان كوتاه با صرفه جويی در هزينه ها و انجام تمام مراحل كار بدون گرفتن 
نيرو موفق ب��ه گرفتن نمايندگی ش��ركت های دارويی خارجی نيز می ش��وند؛ از جمله 

هوسمن، برجيس، روتر، زيگفريد، آسترا، جورجيا سويا، كی زی، الكيتزا. 
همكاران ماهف��ر در ادامه كار نيز باز هم عمدتاً يهوديان بودن��د؛ از جمله اجاره دفتر و 
عقد قرارداد با مليحه كش��فی همسر جمشيد كش��فی نماينده يهوديان در مجلس و يا 
لطف اهلل حی رئيس سنديكای واردكنندگان دارو؛ يا افراد مشكوك و سودجوئی همچون 

عبدالكريم ايادی در دربار.
ماهفر در ادامه كار و گسترش فعاليت، ساختمان 5 طبقه ای را در بزرگمهر مخصوص 
نگهداری دارو می سازد تا امور مربوط به تجارت و نگهداری دارو تماماً در آن محل انجام 

مدارس آليانس که پدر 
ماهفر با شغل بزازی 
در آن تحصيل کرده 
بود، کانونی بود برای 
ورود یهودیان به یک 
سازمان و شبکه فراگير 
صهيونيستی که ظاهراً 

رسالت علمی داشت
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پذيرد. بزرگی اين ساختمان و پاركينگ آن حتی به 
كار بزرگان يهودی تهران می آيد و نيروهای شركت 
تا زمان وقوع انقاب به 70 تا 80 نفر بالغ می شود. 

شركت ماهفر در جريان تجارت دارو در ايران به 
موقعيت های ذيل دست می يازد: 

- بدس��ت آوردن نمايندگ��ی بزرگترين كارخانه 
 )Astra( توليد مواد بی حسی جهان به نام آسترا

در سوئد 
- گذران��دن دوره كارورزی در لن��دن از طري��ق 

شركت آلن اند هامبوری )شركت داروسازی انگليسی(
- برپايی شركت دارويی ايران دراگ و تصاحب 50درصد سهام آن 

- تغيير بنيادين در تبليغ و سيستم توزيع با همكاری شركت استرا 
- كسب نمايندگی و ورود پماد پن كيلر با رفيق بازی برای پدرزن خود

- ورود قرص مولوكو از كارخانه هوسمن كه برای ازدياد شير مادر مفيد بود
- ريشه كن كردن ]؟[ بيماری سل با وارد كردن داروی آن به ايران 

- تاش برای راه اندازی كارخانه توليد دارو و با شركت استرا كه اولين اقدام برای توليد 
به جای وارد كردن دارو بود كه به قول خودش انقاب اسامی مجال آن را نداد. 

ماهفر ضمن کمک به برخی افراد 
مسئول در دوره پهلوی برای فرار 
از ایران پس از پيروزی انقالب 
اسالمی همچون دکتر معنوی از 
مسئوالن سازمان دارو، تالش 
و تکاپویی را آغاز می کند که 
شرکت خود را به مسئولين ذیربط 
واگذار نماید و با رعایت قوانين 

حاکم، کشور را ترک نماید

ژاك ماهفر در كنار شيمون پرز رئيس سابق رژيم صهيونيستي
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ماهفر ضمن كمك به برخی افراد مسئول در دوره پهلوی 
برای فرار از ايران پس از پيروزی انقاب اسامی همچون 
دكتر معنوی از مسئوالن سازمان دارو، تاش و تكاپويی را 
آغاز می كند كه شركت خود را به مسئولين ذيربط واگذار 
نمايد و ب��ا رعايت قوانين حاكم، كش��ور را ترك نمايد. در 
اين بخش از داس��تان، ماهفر بيان نمی كند كه اساس��اً به 
چه دليلی خواستار خروج از كشور است و ثانياً اگر پولی از 
دولت بابت واگذاری شركت نگرفته و به قولی معامله ای نكرده است، چه دليلی دارد كه 
طی يك توافق، شركت را واگذار نمايد. او می توانست بدون اطاع از ايران فرار كند. چرا 
كه بعدها نيز با عملكرد خود نشان داد كه ديگر نمی توانست به ايران بازگردد؛ حتی در 
زمانی كه مادرش در تهران جان می سپارد. ماهفر در ادامه ذكر می كند كه اقامت او در 
سوئيس، شروعی مجدد را در پی داش��ته، يعنی باز هم از صفر شروع كرده است؛ يعنی 
القای اين مطلب كه از ايران پول و سرمايه ای را خارج نكرده و انقاب اسامی به زور اموال 

او را تصاحب كرده است!!!
حال آنكه می توان به واقع حدس زد كه ماهفر عوض فرار به دليل حمايت های آشكارش 
از اس��راييل، و صهيونيس��ت بودن و تكاپوهای مالی و اقتصادی فراقانونی، ترجيح داده 
كه طی يك فرآيند قانونی حداكثر مالی را كه می توان��د، به خارج منتقل كند و از ايران 

خارج شود. 

در تعامل با یهودیان ایران 
ماهفر ضمن بيان بی مهری ها و كم لطفی دوستان و همراهان خود، همواره در سراسر 

كتاب از لطف و كمك و بخشش خود نسبت به ديگران می گويد.
در اين ميان كمك های مالی، معنوی و سياسی او به يهوديان ايران چه قبل از انقاب و 
چه پس از آن و چه در ايران و يا خارج از ايران، جايگاه خاصی در اين خاطره سازی دارد. 

از جمله:
- واريز كردن هزينه ساخت ده مدرسه از مجموع طرح ايجاد 2500 واحد مدرسه، در 

سراسر كشور به حساب ويژه وزارت بهداری 
- كمك به احداث مدرسه ابريشمی و كليسای ابريشمی از يوسف آباد 

- تأمين بخشی از بودجه و وسايل الزم برای ايجاد خانه سالمندان 

کمک های مالی، معنوی و 
سياسی ماهفر به یهودیان 
ایران چه قبل از انقالب 
و چه پس از آن و چه در 
ایران یا خارج از ایران، 
جایگاه خاصی در این 

خاطره سازی دارد
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- كمك به سيستم حرارتی مدرسه كوروش با توجه به نياز آن در زمستان 
- كمك به كميته امداد پس از انقاب! 
- كمك به احداث مسجد هامبورگ! 

- برطرف كردن مشكات اداری ساخت شهرك چشمه 
- كمك به دكتر هاشمی برای راه اندازی توليد دارو 

ماهفر عاوه بر مش��اركت در راه اندازی مراكز يهودی در ايران با حضور فعال خود در 
تشكيات اداری و سازمانی يهوديان ايران از جمله انجمن كليميان، فعاليت قابل اعتنايی 
را ساماندهی می كند. از جمله وساطت در حل و فصل اختاف موجود ميان ابراهيم راد و 
حبيب اهلل القانيان در نحوه مديريت انجمن و يا رفع نگرانی يوسف كهن از نحوه تعاملش 
با جامعه يهودی ها به عنوان نماينده آنها در مجلس و تعامل با سران انقاب اسامی برای 

كاهش خطرات انقاب نسبت به جامعه يهوديان ايران. 

آغازی مجدد در سوئيس
ماهفر پس از خروج از ايران باز در همان رشته تجارت دارو در ژنو فعاليت های خود را 
در ارتباط با اشخاص يهودی همچون ادموند سافرا از يهوديان لبنانی مستقر در موناكو، 
نسيم گائون كه دختر بزرگش با پسر حئيم هرتزوگ رئيس جمهور سابق اسراييل ازدواج 

كرد و يا ژوزف بن شانون، شركت جديدی را به نام شمد راه اندازی می كند.

ژاك ماهفر در مراسم دريافت مدال از شيمون پرز
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ماهفر عاوه بر فعاليت تج��اری، عضو انجمن كليميان ژنو 
می شود و اولين رس��توران كاش��ر در آنجا را نيز راه اندازی 
می كند. او فعاليت های سياس��ی و علمی را نيز با تجارت در 
هم می آميزد تا از هر كدام به نفع خ��ود و يهوديان و نهايتاً 

صهيونيسم بهره ای ببرد. 
از جمله اين فعاليت های سياسی بس��يج بين المللی عليه 
جمهوری اس��امی ايران برای رفع اتهام از 13 جاس��وس 
يهودی در شيراز و فشار برای آزادی آنهاست. او برای اولين بار كوفی عنان، كه همسری 
يهودی دارد را مجاب می نمايد تا با سفر به تهران در آزادی اين 13 جاسوس تاش نمايد. 
ماهفر با اقامت در شهر بين المللی ژنو كه مقر سازمان ملل هم در آن قرار دارد، ارتباطات 
فراملی خود را در اسراييل و امريكا افزايش می دهد. اگر چه در ابتدای ورود او به امريكا 

خاطره بدی از نحوه برخورد مأمورين امريكايی به ذهن می سپارد.
كمك او به فعاليت های علمی احسان يارشاطر يا منوچهر اميدوار يا آمنون نتصر با توجه 
به دوستی ديرينه آنها با يكديگر به ماهفر اين اجازه را می دهد تا از سرمايه مالی خود به 
عنوان يك صهيونيست ايرانی در اسراييل منشأ خدمات ويژه ای برای صهيونيسم باشد؛ 
به خصوص با توجه به رابطه نزديكی كه با افرادی همچون ايگال آلون وزير جنگ رژيم 

در  اقامت  با  ماهفر 
شهر بين المللی ژنو 
که مقر سازمان ملل 
هم در آن قرار دارد، 
ارتباطات فراملی خود 
را در اسرایيل و امریکا 

افزایش می دهد

مراسم جشن اسراييل بوندس، ژنو، پاييز 1370 شمسي/ دسامبر 1991 ميادی، از چپ: آريل 
شارون، ژاك ماهفر و نسيم گائون
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صهيونيستی داشته است. از جمله: 
- تأسيس كنيسای ژاك ماهفر در كفرسابا در فلسطين اشغالی 

- كمك به راه اندازی بخش ناشنوايی بيمارستان بزرگ تل هاشومر 
- كمك به راه اندازی بنياد كودكان ايران
- تأسيس كلينيك دندانپزشكی در حيفا

- تأسيس كلينيك دندانپزشكی در اشدود و تعريف شائول موفاز از اين اقدام او
- كمك به انتشار كتاب ايوب ابراهيمی به نام اصفهان نصف جهان

- كمك به بخش پژوهشی بيماری كرونر در بيمارستان هداسا
- كمك به توزيع برخی آثار توليدی در مورد تاريخ و دين يهود

- كمك به طرح پژوهشی- آموزشی- تاريخی دادو برای آشنايی بيشتر يهوديان جوان 
با تاريخ اجتماعی و نقش رهبران سياسی اسراييل با كمك شلمو گازيت 

- كمك به مركز مطالعات دانش آموزی گاليلی
- كمك به ايرانيكا با همراهی احسان يارشاطر

- كمك به راه اندازی خانه آلون در كيبوتص گی نو سار
- كمك به نشر پادياوند از آثار آمنون نتصر

- كمك همه جانبه به راه اندازی مركز پژوهش های تاريخی يهود ايران در دانشگاه اورشليم 
- و...

اگر چه ماهفر به عنوان يك يهودی اصيل كه همواره دنبال پول و امنيت بود، هيچ وقت 
به قصد اقامت به اسراييل نرفت و ترجيح داد تا با پول و اعتبار خود به صهيونيسم كمك 
رساند، ولی خدمات او به صهيونيسم آنقدر اهميت داش��ته و دارد كه در عين گمنامی 
در كنار ساير يهوديان سرشناس ايرانی در دنيا و به ويژه امريكا، موفق به كسب نشان و 
مدال هايی از سوی صهيونيست ها می ش��ود تا بيش از پيش جايگاه او در نزد يهوديان و 

صهيونيست ها متبلور و بازشناسايی شود از جمله اين نشان ها: 
- اعطای مدال افتخار رياس��ت جمهوری اس��راييل كه تنها افرادی خارج از اسراييل 

همچون اوباما، هنری كسينجر، الی ويزل و بيل كلينتون موفق به دريافت آن شده اند.
- دريافت نشان لژيون دونور باالترين نشان كشور فرانسه از دست نيكوال ساركوزی 

- تقدير ژاك شيراك از تاش او برای آزادی 13 جاسوس يهودی ايرانی
- دريافت لوح تقدير اسراييل بوندس از دست آريل شارون در لندن 

- و...
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نتيجه
»هيچ كس ما را دوست ندارد.« 

اين جمله ای است كه ماهفر در جاهای مختلف كتاب به ذكر آن پرداخته است كه مورد 
توجه عده زيادی از يهوديان نيز قرار گرفته و روی آن مانور می دهند. 

اين جمله خاصه داستان يك عمر رابطه يهوديان با غير يهوديان است كه مخصوص 
ايران و اروپا نيز نمی باش��د بلكه بسياری از مردم دنيا اين داس��تان را تجربه كرده اند؛ و 
حال آنكه هيچ وقت به اين سؤال پاسخ داده نشده است كه چرا در عين خوبی و خدمت 

يهوديان به غير يهوديان باز هم اينقدر مورد تنفر هستند؟
محققين يهودس��تيزی بر اين اعتقادند كه دالئل متعددی وجود دارد كه اين تنفر را 
ايجاد می كند كه مهم ترين آنها پول پرستی و زراندوزی آنان است كه از طريق ربا ضربه 

مهلكی به جامعه غير يهودی وارد می شود و ايضاً سنگ دلی و شقاوت آنها. 
از ميان دالئل ديگ��ر، همين دو دليل به وضوح در سراس��ر كتاب ماهف��ر وجود دارد. 
تاش بی وقفه و بی امان او در رسيدن به پول به اشكال و راه های مختلف از خردسالی تا 
كهنسالی نمونه بارز از اين كارنامه است و دليلی ندارد كه اگر او خدمت كرده است، فرار 
را بر قرار ترجيح دهد و در خارج از كش��ور باز هم به فكر اقدام عليه امنيت و منافع ملی 

مراسم جشن حمايت از پژوهش های ايران شناسی دانشنامه ايرانيكا در دانشگاه كلمبيا، 
نيويورك، بهار 1386شمسي/ 2007 ميادی

از چپ: فرح پهلوی، احسان يارشاطر و ژاك ماهفر
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ايرانی كه در آن متولد شده و از مواهب آن استفاده كرده، باشد. 
تصاوير متعدد در سراسر كتاب كه با افتخار در كنار جنايتكارانی همچون پرز، شارون، 
موفاز، گلداماير، ايگال الون، دان حالوتص، ايتان الياهو، ايهود باراك، اسحاق رابين، حئيم 
هرتزوگ و... كه هر كدام حداقل يك جنايت در كارنامه خود عليه فلسطينی ها و بشريت 
دارند، جز هم نشينی با جنايتكاران چه افتخاری را در ذهن مخاطب ايجاد می كند؛ و آيا 

با اين سابقه باز هم می توان تنفر نورزيد. 
اين خاطره سازی ها كه همچنان ادامه دارد و در آينده نزديك با رونمايی از كتاب پياده 
تا افق پرويز نظريان ب��رگ ديگری از كتاب خباثت آنه��ا ورق می خورد، با هدف تهاجم 
تبليغاتی با شكل علمی به حقانيت انقاب اس��امی و القای اين مفهوم موهوم است كه 
در ايران به يهوديان ظلم شده است در حالی كه آنها خدمت كرده اند!!! و ايران اسامی 

به آنها بدهكار است. 
باشد تا صبح دولتشان بدمد.

والسام 
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شصت سال در سودای سوسياليسم
مروری بر شخصيت سياسی- فكری و شبكه ارتباطی ابراهيم يزدی

با تأکيد بر کتاب شصت سال صبوری و شكوری

سهراب مقدمی  شهيدانی 

مقدمه 
بررسی شبكه انس��انی و ارتباطی شخصيت های سياس��ی، يكی از مهم ترين راه های 
كشف مرام و مسلك سياس��ی واقعی آنهاس��ت؛ چه اينكه در عالم سياست و در زيست 

سياست مدارانه، ارتباطات، تعيين كننده ترين عامل در كنش گری سياسی است. 
ابراهيم يزدی يك��ی از مرموزترين چهره ه��ای تاريخ معاصر ايران اس��ت كه با وجود 
عملكرد سياسی سؤال برانگيزش در دوران نهضت امام خمينی)ره( هنوز هم در آزادی 
كامل به انتشار آرا و روايت های خاص خود مشغول است و همچنان ارتباطات پيچيده 
و پردامنه خود را حفظ كرده اس��ت. تحليل كارنامه سياسی و شخصيت ابراهيم يزدی، 
نيازمند بازخوانی دقيق عملكرد اوس��ت. گرچه روايت وی از وقايع دهه های پيش��ين، 
مورد نقد بسيار است، اما در بازشناسی ش��بكه ارتباطی و بستر فعاليت سياسی او، يكی 
از بهترين منابع محسوب می شود. جلد اول از خاطرات او گذشته از پيشينه خانوادگی، 
ش��امل اهم مش��اهدات و فعاليت های وی از ابتدای ورود به عرصه سياس��ت در دوران 
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دانش آموزی تا هنگام خروج از ايران و سفر به امريكا در سال 1339ش است.
يزدی در مدت قريب به هفت دهه فعاليت سياسی، در تش��كل های فكری- سياسی 
مختلفی حاضر ش��ده و با ش��خصيت های متفاوتی مرتبط بوده است. حضور در نهضت 
خداپرستان سوسياليس��ت كه به اعتقاد وی، يكی از مؤثرترين محافل در شكل گيری 
او بوده است، نخستين گام در ورود به فعاليت سياس��ی وی محسوب می شود. آشنايی 
با س��ران جبهه ملی و نهضت مقاومت ملی، هم��كاری با خاندان خسروش��اهی كه در 
مبادالت تنگاتنگ اقتصادی با امريكايی ها بوده اند، حضور به عنوان نيروی نفوذی نهضت 
خداپرستان در انجمن اسامی دانشگاه تهران، آشنايی و ارتباط ارگانيك و ايدئولوژيك 
با برخی قرآن گرايان ايرانی مانند محمدتقی شريعتی، آشنايی و همكاری سياسی با علی 
شريعتی و برادران چمران، حضور در جلسات مربوط به جبهه ملی دوم، ارتباط وثيق با 
بنيان گذاران نهضت آزادی مانند بازرگان و سحابی در قالب تشكيات متاع و اذعان به 
فعاليت جريان نوانديشی دينی برای بازانديشی و نوسازی دينی، ارتباط با شخصيت های 
روحانی ملی گرا مانند صدرباغی، طالقانی، زنجانی و آش��نايی با افرادی مانند ش��هيد 
مطهری، وصلت با دختر ميرزاباقر طليعه از دوستان نزديك ميرزاحسن رشديه، ارتباط 
فاميلی با بهزاد نبوی، عملكرد سؤال برانگيز در ارتباط با امريكايی ها )از جمله اعام لغو 
يك طرفه قراردادهای ايران كه منجر به ضرر ميلياردی به ايران شد(، از جمله موضوعاتی 
است كه از يزدی انسانی پيچيده به نمايش گذاشته كه ملقمه ای از گرايش های فكری و 
سياسی وابسته به چپ و راست و در عين حال، عصاره ای از روشنفكری دينی )با طيف ها 

و گرايش های مختلف( است. 
مسئله توجه به بازشناسی بنيان های فكری و ارتباطات شخصی شخصيت های سياسی، 
گرچه هنوز در پژوهش های تاريخی و سياسی ايرانی پررنگ نيست، اما به هر ميزان كه 
مقدور باش��د، نبايد از آن غفلت كرد و به جای دس��ت يازيدن به استدالل های موهوم 
يا قضاوت های برآمده از حدس و گم��ان، بهتر آنكه با تكيه ب��ر روايت های مورد قبول 
شخصيت های سياسی، منظومه فكری و مس��لك سياسی آنان، روايت و قضاوت گردد. 
بازخوانی محيط رشد و بازشناسی روابط شخصی سياست مداران، عامل مهمی  در مقوله 
روانشناسی سياسی است كه مع األسف در محافل علمی  ايرانی، هنوز ورود چندانی ندارد 

و همين مسئله ما را در تحليل شخصيت ها با نقصان و ضعف مواجه ساخته است. 
در اين نوشتار تاش می ش��ود ضمن مرور زندگی و كارنامه سياس��ی ابراهيم يزدی، 
شبكه ارتباطی او نيز از زبان خودش مورد بازخوانی و بررسی قرار گيرد. گرچه جای جای 
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خاطرات يزدی از حيث تطابق با اسناد تاريخی قابل نقد علمی  است، ليكن نوشتار حاضر، 
بيشتر بر بازشناس��ی ارتباطات انسانی و جريان شناس��ی فكری ابراهيم يزدی متمركز 
است و در نوشته های آتی، مدعاهای تاريخی وی نيز مورد خوانش انتقادی قرار می گيرد. 

ابراهيم یزدی؛ سوسياليست ملی گرا
ابراهيم يزدی متولد مهرماه 1310 در قزوين است.1 ابراهيم يزدی فعاليت سياسی اش 
را از دوران دانش آم��وزی و متأثر از برخ��ی اطرافيان، از جمله ب��رادر بزرگترش كاظم 
يزدی- از اعضای اصلی نهضت-2 با حضور در »نهضت خداپرستان سوسياليست« آغاز 
می كند.3 وی عضو هسته دانش آموزی اين نهضت بوده است.4 عضويت در اين تشكيات 
سری سياس��ی و فكری تأثيرات بلندمدت و عميقی بر شخصيت ابراهيم يزدی بر جای 
می گذارد، آنچنان كه وی نهضت را به عنوان اصلی ترين عامل تربيتی خود برمی شمارد 

و چنين می گويد: 
عضويت و فعاليت در نهضت خداپرس��تان سوسياليست تأثير بسيار 
عميقی در ذه��ن و ديدگاه های من ب��ر جای گذاش��ت. در واقع، بعد از 
تربيت خانوادگی و تاوت آيه های عشق و محبت مادر در گوش و كنار 
كار مستمر و جدی همراه پدر و تجربيات بسيار با ارزش عينی و واقعی 
از زندگی و جامعه، حضور و فعاليت در نهضت خداپرستان سوسياليست 
اثرات درازمدت در شكل گيری روحيه و گرايشات سياسی و اجتماعی 

من بر جای گذاشته است.5
اين است كه ابراهيم يزدی در جای جای خاطرات خود از محاسن اين تشكيات سری 
سخن به ميان می آورد. در روايت يزدی، اين نهضت نه تنها تشكياتی التقاطی نيست 
بلكه بانيان آن بر اس��اس تأمين توأمان ارزش های اجتماع��ی و توحيدی، به ايجاد اين 
تشكيات دس��ت زده اند. يزدی ضمن آنكه »اعتقاد به سوسياليس��م به عنوان اولويت 

1. شصت س��ال صبوری و ش��كوری؛ خاطرات دكتر ابراهيم يزدی، تهران، كوير، 1394، ج1: از تولد تا هجرت، 
ص15.

2. به روايت ابراهيم يزدی، گذش��ته از كاظم يزدی، محمد نخش��ب، برادر خانمش فري��دون طليعه و دو تن از 
پسران مرحوم ميرزا مهدی آشتيانی به نام مهندس جال و جعفر آش��تيانی، محمدجواد رضوی، و برخی ديگر، 

از بنيان گذاران نهضت خداپرستان سوسياليست بوده اند. رك: شصت سال صبوری و شكوری، همان، ص119.
3. همان، ص104 و 118.

4. همان، ص119. وی می گويد باقر رضوی، رضا نخش��ب، منهاجی، تنفگچی، ابراهيم يزدی و اسماعيل يزدی 
اعضای اولين هسته دانش آموزی نهضت مذكور بوده اند. 

5. همان، ص136. 
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منافع جامعه در برابر منافع فرد« را از مبانی اين نهضت برمی شمارد، تاش می كند آن 
را »سوسياليسمی  بر پايه خداپرستی« معنا و معرفی كند! »به اين معنا كه بدون توحيد، 
بدون يك جامعه توحيدی، بدون اخاق، عدالت اجتماعی يا سوسياليسم هرگز به وجود 
نخواهد آمد.«1 شايد انديشه هايی از اين دست كه از مبانی فكری و آموزه های بنيادين 
»نهضت خداپرستان سوسياليس��ت« بود را بايد درآمدی بر انديشه التقاطی مجاهدين 
در دهه پنجاه و اعتقاد به ايجاد مدينه فاضله موهوم ش��ان با عن��وان »جامعه بی طبقه 
توحيدی« برشمرد. ش��ايد از همين باب بود كه مجاهدين را فرزندان معنوی مهندس 

بازرگان خطاب كردند. 
ابراهيم يزدی در بخش ديگری از خاطرات خود به وجه مخفی و سری فعاليت نهضت 
اش��اره می كند و تصريح می كند كه »نهضت خداپرس��تان سوسياليست، يك سازمان 
مخفی بود. هيچ گونه فعاليت علنی مش��هود به نام خود نداش��ت. فعاليت های آن تماماً 
مخفی بود.«2 اين در حالی است كه باز به تصريح خود ابراهيم يزدی »در فاصله سال های 
1325 تا 1332، شرايط سياس��ی جز برای مدت كوتاهی، بعد از ترور شاه در 15بهمن 

27، برای انجام فعاليت گروهی تقريبا آزاد بود.«3
اين رويه فعاليت مخفی تا س��ال 1328يا 1329 كه محمد نخشب به همراه گروهی 
ديگر انشعاب كردند، ادامه داشته است.4 نكته مهمی كه نبايد از نظر دور داشت، پس از 
آغاز تحركات مربوط به ملی شدن صنعت نفت در سال 1328 و تمايل محمد نخشب- 
محوری ترين شخصيت تش��كيات- به علنی شدن فعاليت های سياسی نهضت، برخی 
همچنان بر رويه پنهان كاری تأكيد می ورزند و پس از انش��عاب، عمًا »دو جريان به نام 
نهضت خداپرستان سوسياليست به وجود آمد و شاخه اصلی با همان خط مشی قبلی به 
كار خود ادامه داد.«5 جالب آنكه برادران يزدی، پس از انشعاب نخشب و برخی ديگر از 
اعضای نهضت، همچنان در شاخه مخفی نهضت باقی می مانند و در پوشش فعاليت های 
جانبی، مانند انتشار نشريه مهد علم و تش��كيل گروه »جمعيت تعاونی خداپرستان«، 
»نفوذ در ساير تشكل های سياس��ی و دينی«، به فعاليت می پردازند.6 ابراهيم يزدی در 
تبيين هر سه بخش از فعاليت رسانه ای، خدماتی- اقتصادی، و نفوذ در مجامع سياسی- 

1. همان، ص121.
2. همان.

3. همان، ص122.
4. همان.

5. همان، ص128، با اندك تغيير و تلخيص.
6. همان، ص129.
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دينی، نكات قابل توجهی را بيان كرده اس��ت. وی در مورد پ��روژه نفوذ اعضای نهضت 
مذكور در تشكيات انجمن اسامی، چنين می گويد: 

برخی از اعض��ای اصلی نهض��ت )ش��اخه اصلی( كه س��ال های آخر 
دبيرستان و اول دانشگاه بودند، )باقر رضوی و نگارنده( مأموريت يافتند 
كه در انجمن اسامی دانشجويان دانشگاه تهران وارد شده و فعاليت های 
عمومی  و علنی خود را در آنجا متمركز كنند. من از سال آخر دبيرستان 
در فعاليت های انجمن اسامی دانش��جويان حضور پيدا كردم و بعد از 
ورود به دانشگاه تهران، دانشكده داروسازی، فعاليت در انجمن اسامی 

دانشجويان را تا پايان تحصيل و پس از آن ادامه دادم.1
در بخشی از خاطرات ابراهيم يزدی كه اختصاص به فعاليت های وی در انجمن اسامی 
دارد، او به مأموريت مخفی اش به عنوان نيروی پوششی نهضت خداپرستان در انجمن 
اسامی هيچ اشاره ای نكرده و با ذكر اسامی  بانيان اين انجمن، نام خود را در كنار برخی 
ديگر از شخصيت های سياسی، از جمله دانشجويان فعال در انجمن اسامی برمی شمارد! 
گذشته از موضوع نفوذ در انجمن اسامی، اسامی  فعاالن اين تشكل دانشجويی-دينی، 
در بازشناسی پيوندهای سياسی سال های آينده، بسيار مؤثر خواهد بود. ابراهيم يزدی از 
آقايان علی اكبر و علی اصغر معين فر، مصطفی و مرتضی كتيرايی، يوسف و اكبر طاهری 
قزوينی، عزت اهلل س��حابی، عباس و مصطفی چمران، مهدی بهادری نژاد، زين العابدين 
زاخری، س��يد جال الدين مجتبوی، عباس حائری، ابوالفضل حكيمی، محمد مولوی، 
حسين حريری، محمد طليعه، عباس شيبانی، كاظم، اسماعيل و ابراهيم يزدی، به عنوان 

نسل دوم از دانشجويان اين انجمن نام می برد.2 
به روايت يزدی، »اصاح جامعه بر طبق دستورات اسام«، »كوشش در ايجاد دوستی 
و اتحاد بين مس��لمانان«، »نش��ر حقائق اس��امی«، و »مبارزه با خراف��ات«، از جمله 
اهداف انجمن اس��امی بوده اس��ت.3 در اين اهداف، ريش��ه هايی از گفتمان نوانديشی 
دينی شكل گرفته در جهان اس��ام- به طور خاص در مصر- به چش��م می خورد كه از 
جمله آن مس��ئله »اصاح طلبی دينی« و »مبارزه با خرافات« و »نشر حقائق اسامی« 

1. همان.
2. همان، ص143. 

3. همان، با تلخيص و اندك تغيير. 
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و مسئله وحدت گرايی اس��ت.1 ريشه هايی از انديش��ه اصاح گرايانه افرادی مانند سيد 
جمال الدين اس��دآبادی و برخی ديگر از مصلحان فكری مس��لمان ب��ه اجمال در اين 
اهداف منعكس اس��ت. البته گفتمان مذكور در پيوند وثيق با »قرآن گرايی« مورد نظر 
متفكران نوانديش در شبه قاره هند و مصر است كه در سال های بعد، برون داد آموزه های 
گفتمانی قرآن گرايانه از طيف های مختلفی از فعاالن انجمن اسامی دانشجويان و ساير 
تشكل های دينی هم گرا، قابل بازيابی و بررسی است. اين رويه وقتی در خاطرات يزدی 
قابل رديابی است كه بدانيم، از منظر او كسانی مانند يوسف شعار و محمدتقی شريعتی 
به عنوان پيشگامان نوسازی و بازسازی انديشه دينی، معرفی شده اند.2 وی در جای ديگر 
به بيانی صريح، به فعاليت در قالب »جنبش روشنفكری دينی« اشاره می كند و چنين 
می نويسد كه »جنبش روشنفكری دينی، از همان آغاز، هيچ گاه حركتی تك بعدی نبود. 
برای روشنفكری دينی، بازسازی انديشه های رايج دينی همان اندازه مهم بوده است كه 
بررسی و نقد ديدگاه های رايج علمی  كشورمان و زنده ساختن آثار علمی  گذشتگان«3 
وی آنگاه به برخی مقاالت از بازرگان، س��حابی، معين فر، كتيرايی و برخی ديگر اشاره 

می كند.
ابراهيم يزدی به ارتباط فكری و تشكياتی تربيت يافتگان كانون نشر حقايق اسامی 

با نهضت مقاومت ملی به خوبی پرداخته و تأكيد دارد: 
بس��ياری از ش��خصيت های فعال در كانون به نهض��ت مقاومت ملی 
پيوس��تند و كميته نهضت مقاومت ملی در اس��تان خراسان را تشكيل 
دادند. ارتباط ما با كانون مشهد هم از طريق دكتر علی شريعتی و هم بعد 

از 28مرداد از طريق نهضت مقاومت ملی بود.4

1. بررس��ی منظومه فكری و مناس��بات ارتباط��ی اعضای نهض��ت آزادی ب��ا قرآن گرايان ايرانی ب��ا پی جويی 
برون داده های گفتمانی قابل بازيابی اس��ت. به عنوان نمون��ه گفتمان مبارزه با خرافات، در خرقانی، س��نگلجی، 
كسروی، و بعدتر شريعتی ها و حتی مرحوم طالقانی و بازرگان و... به يك نسبت پررنگ قابل مشاهده است كه در 
تفسير خرافه، گاه با برخی از ش��عائر دينی مثل توس��ل و زيارت و عزاداری و... مواجهه و مقابله می شود. مراد اين 
جريان از بيان حقايق اسامی نيز متفرع بر ناحق بودن برخی آموزه ها و معارف اسامی وقت بوده است كه در ساير 
خاستگاه های فكری روشنفكران دينی نيز همين رويه را شاهديم. تشكيل كانون نشر حقايق اسامی در مشهد نيز 

در امتداد پيگيری چنين گفتمانی صورت پذيرفته است. 
2. يزدی در اين زمينه می نويسد: »در آن سال ها]ی آغازين دهه س��ی[ فعاليت دانشجويان مسلمان بيشتر در 
خارج از دانشگاه و در محافل روش��نفكری دينی متمركز بود. ]در تبريز[ جلسات قرآنی زير نظر و هدايت خانواده 
شعار برقرار بود.... يكی از قديمی ترين مراكز نوسازی و بازسازی انديشه دينی، كانون نشر حقايق اسامی مشهد 
اس��ت. اين كانون بعد از 1320... به همت مرحوم استاد محمدتقی ش��ريعتی پايه گذاری شد.« رك: شصت سال 

صبوری و شكوری، همان، ص160. 
3. همان، ص148.
4. همان، ص161.
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شايد همين ارتباطات تنگاتنگ است كه بعدها در كوران مبارزات اسامی در نهضت 
امام خمينی)ره( ني��ز ادامه می يابد و پيون��د فكری ش��ريعتی ها )محمدتقی و علی( با 
اعضای نهضت آزادی را سامان می دهد و باز، با لحاظ چنين پيشينه ای می توان تكاپوی 
فوق العاده ابراهيم يزدی برای گرفتن پيامی  از ام��ام خمينی)ره( مبنی بر قلمداد مرگ 

دكتر شريعتی به عنوان شهادت، را معنا كرد.1
در بخش ديگری از خاطرات يزدی نيز به موضوع ارتباط تشكياتی نهضت مقاومت ملی 
و برخی فعاالن فكری و روشنفكران دينی مشهد اشاره شده، كه در قالب كميته ايالتی 
نهضت مقاومت ملی- خراسان، فعاليت داش��تند. ابراهيم يزدی به جلسه ای با اعضای 
اين كميته در شب 24شهريور 1336 اشاره می كند كه در آن، افرادی مانند محمدتقی 
و علی شريعتی، سيد ابراهيم ميانی )پس��رعموی آيت اهلل ميانی معروف(، سيد جواد 
مادرشاهی، افضلی، دل آسايی، آسايش، برادران حكيمی  و برخی ديگر حضور داشته اند 
كه از قضا، همزمان از برخی از افراد حاضر در جلسه، بلكه 70 نفر از سران نهضت مقاومت 
ملی دستگير می ش��وند.2 ارتباط های پيچيده و تنگاتنگ سوسياليست های ايرانی، در 
پوش��ش فعاليت در مجموعه های مختلف با عناوين و ش��عارهای ظاه��راً ناهمگون- از 
جنبش های چپ تا جريان های راس��ت گرا- در بررسی دقيق خاطرات ابراهيم يزدی به 
خوبی بازتاب داده شده است. دستگيری علی شريعتی پس از جلسه با ابراهيم يزدی و 
تحت عنوان نهضت مقاومت ملی و در عين حال گرايش به انديشه های سوسياليستی، 

بسيار جالب توجه است. 
گذشته از مسئله نفوذ در تشكل های دينی و سياسی ديگر، مانند انجمن اسامی، وجه 
ديگر از كار پوشش��ی نهضت، فعاليت های آموزشی و برگزاری كاس های شبانه بود. به 
اين منظور »نهضت )شاخه اصلی(، همچنين زير پوشش كاس های شبانه، محلی را در 
چهارراه سرچشمه، اول خيابان سيروس اجاره كرده بود كه ضمن اداره كاس های شبانه 

و تدريس داوطلبان، برخی از فعاليت های خود را در آن انجام می داد.«3

1. به رغم اصرارهای پردامنه ابراهيم ي��زدی و حضورش در نجف، حضرت امام نه تنها حاضر نش��د مرگ دكتر 
شريعتی را با عنوان شهادت قلمداد كند، بلكه در پيامی كه در پاسخ به تلگراف های تسليت دانشجويان و خطاب 
به ابراهيم يزدی نوشت، حتی از آوردن لفظ مرحوم نيز برای او امتناع ورزيد و از تعبير فقد دكتر شريعتی استفاده 
كرد. پس از اصرارهای مك��رر ابراهيم يزدی برای دريافت پيامی با عنوان »ش��هيد ش��ريعتی« يا الاقل »مرحوم 
شريعتی«، امام همچنان بر موضع خود ايستادگی كرد. در نتيجه وقتی يزدی پيام را با خود برد، از انتشار و انعكاس 
آن پيشگيری به عمل آمد! برای اطاعات تفصيلی و بازبينی اسناد مربوطه، بنگريد به: سيد حميد روحانی، نهضت 

امام خمينی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقاب اسامی، دفتر سوم، ص353-356. 
2. شصت سال صبوری و شكوری، همان، ص247.

3. همان، ص129.
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همزمان، شاخه انشعاب كرده نهضت سوسياليست به رهبری محمد نخشب، فعاليت 
علنی خود را با نام »جمعيت خداپرستان سوسياليست« ادامه داد و شاخه پنهان، مدت ها 
در پوشش های اقتصادی، رسانه ای، آموزشی، دينی و سياسی مختلف فعاليت كرد و در 
سال 1331 »به فكر تأسيس يك حزب سياسی اسامی افتاد و از افراد شناخته شده ای 
نظير آيت اهلل طالقانی، مهندس بازرگان، دكتر سحابی، دعوت كرد و جلساتی در تجريش 

تشكيل شد.«1 
اين نشست های اوليه گرچه ثمری در تأسيس حزب نداشت ولی نشان از گرايش های 
سياس��ی اعضای اصلی ش��اخه مخفی نهضت و پيوند وثيق آنان با نيروهای به اصطاح 

ملی- مذهبی دارد. 
ابراهيم يزدی به واسطه تأثيرپذيری عميق از آموزه های سوسياليستی، در بخش هايی 
از خاطرات خود تاش می كند مجموعه ای از آثار و شخصيت ها را كه از منظر او در جهت 
آشتی ميان آموزه های سوسياليستی و معارف اسامی گام برداشته اند، ليست كند. در 
اين جهت، وی پيشينه و نشانه های بروز انديش��ه های سوسياليستی در جهان اسام را 
از انديشه تساوی طلبی در س��لوك رفتاری پيامبر)ص( و ياران خاص ايشان تا جنبش 
قرامطه در قرن س��وم تا زمان حاضر، بسط داده اس��ت. از منظر ابراهيم يزدی، گرايش 
تساوی طلب و انديشه عدالت خواهی بر مبنای اشتراك همه مردم در كار و بهره مندی از 

امكانات به اندازه نياز، چيزی است كه: 
انديشه انتظار و ظهور حضرت صاحب، تأكيد و تأييد اين آرمان است. 
گفته می شود وقتی حضرت مهدی)عج( ظهور می كند، جامعه صلواتی 
به وجود خواهد آمد و افراد جامعه همه، بر حسب وظيفه دينی به اندازه 
وسع و توان خود كار خواهند كرد و هر كس به اندازه نيازش و برای رفع 
حوائج روزمره خود از امكانات استفاده خواهد كرد. پول به عنوان وسيله 
مبادله اقتصادی از بين می رود و افراد با فرس��تادن صلوات احتياجات 
خود را دريافت می كنند. در آن زمان، جهان پر از عدل و داد خواهد شد.2

آن گونه كه مشاهده می شود، نوعی تفسير كامًا سوسياليستی از اسام و انتظار ارايه 
داده شده كه نش��ان دهنده ماهيت فكری ابراهيم يزدی و س��اير تربيت يافتگان نهضت 

سوسياليست های خداپرست است. 

1. همان، ص130.

2. همان، ص132.
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ابراهيم يزدی ضمن تاش در جهت ارايه پيشينه تاريخی- دينی برای سوسياليسم،1 
در چرخشی معنادار، به وارداتی بودن عدالت خواهی سوسياليستی به دنيای اسام در 

دوران معاصر اعتراف می كند؛ 
در دوران جديد حركت اسامی، طی يك صد سال گذشته كه بسياری 
از مفاهيم و مقوالت و انديشه های اروپايی به سرزمين های اسامی وارد 
شد، كلمه سوسياليس��م نيز به عنوان تجلی آرمان عدالت خواهی مورد 
توجه قرار گرفت و عدالت و مس��اوات در كنار حري��ت به عنوان يكی از 

آرمان های جنبش های ملی و احياگر اسامی، مطرح شد.2
يزدی ش��خصيت های زيادی را در ش��مار پيش��گامان سوسياليس��م نوين در ايران 
برمی شمارد و ضمن يادكرد از سيد جمال اسدآبادی، او را به عنوان »اولين فرد در اين 
قرن كه واژه سوسياليسم را برای سرش��ت يا هدف اقتصاد اسامی به كار برده است«،3 
معرفی می نمايد. وی در ادامه ب��ا ورود به عرصه مش��روطه، واژه اجتماعيون را معادل 
سوسياليسم و اصطاح عاميون را معادل دموكرات معنا می كند و سرآخر چنين نتيجه 
می گيرد كه »اجتماعيون- عاميون در واقع همان سوسيال دموكرات ها بودند«.4 از منظر 
وی »اجتماعيون مس��لمان به گروهی از مسلمانان اطاق می شد كه در ضمن مسلمان 
بودن، طرفدار سوسياليسم بودند«.5 البته باز هم او خواسته يا ناخواسته، ناگزير می شود 
به ريش��ه های انحرافی و التقاطی عدالت خواهی سوسياليس��تی اعتراف كند و به رغم 
اينكه در برخی از فرازهای نوشته خود تاش می كند رنگ و لعاب و پيشينه ای دينی به 

سوسياليسم بدهد، ولی در بخش ديگر چنين می نويسد: 
ريش��ه و اصل انديش��ه سوس��يال دموكرات های ايران كم و بيش از 
گروه های ماركسيستی روسيه بود كه به تبع و تقليد از آنها در ايران نيز 

به وجود آمدند.6
البته اين حرف چندان درست نيس��ت و اصل انديشه سوسيال دموكرات های ايران از 

1. ابراهيم يزدی تفسير سوسياليستی از تساوی و اشتراك در منافع و كار و عدالت را مقارن با آموزه های اسام 
در مسئله اجرای عدالت و اقامه قسط معنی می كند و چنان ادعا می كند كه »انديشه عدالت خواهی و مساوات در 
اسام به قدمت خود اسام است و يك آرمان جديد و اقتباس شده از غرب نمی باشد.« رك: شصت سال صبوری و 

شكوری، همان، ص132.
2. همان.

3. همان، با تلخيص و اندك تغيير.
4. همان. 
5. همان.

6. همان، ص133.
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كمونيس��ت های روس��يه نبود چرا كه بزرگان اين جريان افرادی مانند حسينقلی خان 
نواب، حس��ين خان كس��مايی، تق��ی زاده، علی محمد تربي��ت و محمدعل��ی تربيت و 
محمدامين رسول زاده و... بودند كه همگی گرايشات انگلوفيلی و اكثرشان دارای سابقه 
فراماسونری را داشتند. فلذا نمی توان اينها را سوسيال دموكراتی واقعی ناميد؛ و اين افراد 
سوسيال های انگليسی الگوی بعدی ماركسيست های بعدی هستند و حزب توده از دل 

چنين افرادی مانند سليمان محسن اسكندی درآمد.
در خاطرات ابراهيم يزدی به رويكرد نهضت خداپرستان، در جهت تبديل سوسياليسم 

به يك جنبش اجتماعی در ايران به روشنی اشاره رفته است. وی می گويد: 
نهضت خداپرس��تان سوسياليس��ت، انديش��ه سوسياليس��م بر پايه 
خداپرس��تی يا سوسياليس��م تحققی را از س��طح يك موضوع و بحث 
آكادميك و يا ح��وزوی، به درون جامعه كش��انيد و آن را ب��ه انگيزه و 

ايدئولوژی يك جنبش تبديل نمود.1
يزدی از دكت��ر علی ش��ريعتی به عنوان يكی از نخس��تين كس��انی كه تح��ت تأثير 
نهضت مذكور قرار گرفته ياد می كند و كتاب معروف او ابوذر غفاری اولين خداپرس��ت 
سوسياليست و س��اير آثار و س��خنرانی هايش را تاش��ی در جهت تبيين انديشه های 
سوسياليس��تی معرفی می كند.2 به عقيده يزدی، كتاب های مرحوم طالقانی اس��ام و 
مالكيت و پرتوی از قرآن و آثار تفسيری محمدتقی شريعتی نيز نوعی انديشه اشتراكی 

در اسام را مطرح و تبيين كرده است.3 
ابراهيم يزدی در بخش��ی از خاط��رات خود، ب��ا ادبياتی جال��ب توج��ه و عريان، به 
تبيين نظام فكری خود می پردازد و مدعی اس��ت به رغم فروپاش��ی شوروی و شكست 
ماركسيسم، آرمان عدالت خواهی همچنان زنده است! وی برای فرار از اتهام چپ گرايی 
و ش��رق زدگی تاش می كند ضمن تأكيد بر تعلق اين آرمان به انديشه های چپ، خود 
را از پاسخ به اش��كاالت احتمالی برهاند. وی در روايت خود مشخص نمی كند كه مراد 
او از عدالت خواهی چيست و كدام عدالت را مدنظر دارد. واضح است كه عدالت خواهی 

1. همان.
2. وی چنين می نويسد: »بعدها مرحوم دكتر ش��ريعتی، با الهام از همين نهضت يكی از اولين آثار خود را به نام 
ابوذر غفاری اولين خداپرست سوسياليست، منتشر ساخت و در سخنرانی های خود و در ساير تأليفاتش توضيحات 

بيشتری درباره اين انديشه ارايه و آن را بسط داد«. رك: همان. 
3. همان. وی همچنين كتاب صوت عدالت اساميه جرج جرداق، كتاب االشتراكيه االساميه نوشته السباعی 
سوری، كتاب عدالت اجتماعی در اسام سيد قطب، را نيز آثاری به منظور تبيين ابعاد تطابق سوسياليسم با اسام 

برمی شمارد.
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ارتباطی و تازمی  با ماركسيسم ندارد. آرمان خواهی ای كه در اسام هست به مراتب بهتر 
و قوی تر است. عدالت خواهی را می توانيد در دوران حكومت امام علی)ع( و در سخنان 
ايشان ببينيد. البته تربيت يافتگان مكاتب و احزاب التقاطی، نوعاً به دوگانگی گفتاری و 
رفتاری دچار می شوند و از اين حيث، ابراهيم يزدی نيز مستثنا نيست.1 چنانكه در تبيين 

مفهوم عدالت خواهی چنين می نويسد: 
اس��می كه بر روی اين آرمان گذارده می ش��ود مهم نيس��ت. عدالت، 
مساوات، سوسياليسم... هر چه دلتان می خواهد بناميد و به هر زبانی كه 
می خواهيد بيان كنيد، فرق نمی كند. اما مهم اين است كه بايد كليشه ها 
را دور انداخت... هر جامعه ای راه حصول به عدالت را بايد بر اساس معيار 
و مبانی فرهنگی خود، شرايط ويژه و ساختارهای اجتماعی- اقتصادی و 

ويژگی های روانشناختی خود جست وجو كرده و طی بنمايد.2
وی مشخص نمی كند كه مرادش از كليشه ها چيست كه بايد آنها را به كنار انداخت؟ 
و اساساً چگونه می توان در موضوعی به اين درجه از اهميت كه در سرتاسر يك جامعه، 
تمام مناسبات را تحت الشعاع قرار می دهد، چگونه می توان تا به اين پايه تسامح در مفهوم 
را پذيرفت و سوسياليسم به عنوان يك مكتب فكری وارداتی را با مفهوم عدالت، يكسان 
در نظر گرفت! و بايد از ايشان پرس��يد، اگر در دين ظرفيت آرمان عدالت خواهی وجود 
دارد، چه نيازی به آموزه های سوسياليستی و تلفيق نابه جای آن با مبانی اسامی وجود 
دارد و اگر اسام با آرمان عدالت خواهی مورد نظر سوسياليست ها نسبتی ندارد، چرا وی 
و همفكرانش تاش داشته و دارند، ميان اسام كه يك دين وحيانی است با يك مكتب 
وارداتی بشری، آشتی برقرار سازند؟ آيا اين رويه نش��انه التقاط فكری است يا رويكرد 

تاكتيكی برای استفاده ابزاری از اسام در جهت بسط سوسياليسم؟ 
در س��ال های فعاليت نهضت خداپرس��تان، به مرور يك خط فكری و رسانه ای پنهان 
شكل می گيرد كه تاش دارد در تقسيم ديدگاه های فلسفی رايج به دو مكتب ماترياليسم 
و ايده آليسم و در دورانی كه چپ ها آموزه های اسامی را در قالب مكتب ايده آليسم غربی 
معنا می كردند، اس��ام را »مكتب واس��طه« معرفی كند. ابراهيم يزدی صراحتاً بر اين 

مسئله تأكيد دارد كه: 

1. چطور می شود كه با اين گرايشات چپ روانه، رياست يكی از ليبرال ترين اپوزوسيون جمهوری اسامی يعنی 
نهضت آزادی را بر عهده داشته باشد. اين رگه ها و ريشه های ماركسيستی چگونه با اوضاع فعلی او قابل جمع است؟ 

تضاد مطلق است. 
2. همان، ص135.
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مكتب واس��طه در واق��ع جهان بينی غال��ب در نهضت خداپرس��تان 
سوسياليس��ت بود. در آث��ار مرحوم دكت��ر نخش��ب، و مهندس جال 
آشتيانی... و بعدها دكتر شريعتی، اين ديدگاه به چشم می خورد. بحث 
اصول فلس��فه و روش رئاليس��م مرحوم عامه طباطبايی، كه با همت 
مرحوم مطه��ری تدوين و منتش��ر گرديد، در همي��ن چهارچوب قرار 

می گيرد.1
صد البته قرار دادن ن��ام بزرگانی مانند عامه طباطبايی و ش��هيد مطهری كه خود از 
بانيان و پيشگامان مبارزه با انحرافات دينی و التقاط فكری بوده اند، در كنار كسانی چون 
نخشب و شريعتی، نه تنها سنخيت و وجهی ندارد، بلكه نشان از نوعی تاش مذبوحانه 
برای مصادره شخصيت های طراز اول حوزوی توس��ط جريان موسوم به ملی-مذهبی 
است. آنچنان كه در سال های اخير، برخی از نشريات اقماری ايشان نيز چنين تاش هايی 

را آغاز كرده است.2
در بازكاوی رويكردهای سوسياليستی در برخی اعضای نهضت مقاومت ملی، موضوع 
رابطه دوجانبه آنان با دولت جمال عبدالناصر و اخوانی ها قابل تأمل و نشان دهنده نوعی 

هم گرايی سياسی و فكری است.3
ابراهيم يزدی ضمن اش��اره به برگزاری سلسله جلس��ات سياس��ی كه به ايجاد جبهه 
ملی دوم در سال 38 منجر شد، نام خود را نيز در كنار كسانی مانند عباس اميرانتظام، 
مهندس بازرگان، داريوش فروهر، نصرت اهلل امينی، حسن نزيه، رحيم عطايی و عباس 
سميعی، به عنوان يكی از بانيان اين تشكيات ذكر كرده است.4 البته او در اين بخش به 
كلی گويی اكتفا كرده و توضيح نمی دهد كه او چطور با روشنفكران راست گرا در راه ايجاد 
جبهه ملی دوم تاش كرده و در اين راه چه نقش پر اهميتی را بر عهده داشته است كه 

بتوان او را به عنوان سران مؤسس جبهه ملی دوم نام برد! 
يكی از تش��كل هايی كه ابراهيم يزدی در آن حضور داش��ته، »مت��اع؛ مكتب تربيتی 
اجتماعی عملی« بود كه در س��ال 1335 و ب��ه ابتكار بازرگان ش��كل گرفت.5 عاوه بر 

1. همان، ص148.
2. به عنوان نمونه، نشريه مهرنامه در شماره های متعدد چنين پروژه ای را دنبال كرده است؛ خاصه ويژه نامه ای 

كه با موضوع »قربانی ماركسيسم اسامی« برای مصادره شهيد مطهری منتشر شده است. 
3. در صفح��ات 234-232 از جلد اول خاطرات ابراهيم يزدی، برخی از ابعاد اين رابطه سياس��ی- فكری، قابل 

مشاهده است. 
4. شصت سال صبوری و شكوری، همان، ص249.

5. همان، ص257.



32
1

سم
الي

سي
سو

ی 
ودا

ر س
ل د

 سا
ت

شص

95
ن 

ستا
 تاب

 4
ه 8

مار
 ش

هم
زد

 سي
ال

 س
وم

ه س
دور

بازرگان، مهندس س��حابی، كاظ��م و ابراهيم ي��زدی، احمد آرام، مصطف��ی كتيرايی، 
كاظم حاج طرخانی، سيد باقر رضوی و س��يد غامرضا سعيدی نيز از اعضای مؤسس و 
پيوستگان بعدی اين تشكيات بودند. به ادعای يزدی به منظور »ايجاد فضای مناسب 
برای همكاری و هم كنش��ی فكری- ذهنی ميان روشنفكران دينی با روحانيون جوان و 
خوش فكر حوزه، شخصيت های روحانی، نظير مرحوم ]شهيد آيت اهلل[ مطهری و دكتر 

شيخ مهدی حائری يزدی نيز برای همكاری دعوت شده بودند.«1
با توجه به روايت ابراهيم يزدی، يكی از عرصه ه��ای ارتباطی اعضای نهضت آزادی با 
شخصيت هايی مانند شهيد مطهری را می توان همين تشكيات متاع برشمرد، چه اينكه 
اين ارتباط تا آخر نيز باقی ماند و ش��هيد مطهری در ارديبهشت 58 در هنگام خروج از 
جلسه متاع )در منزل سحابی(، به شهادت رسيد.2 البته ابراهيم يزدی در خاطرات خود، 
روايتی جهت دار از ارتباط شهيد مطهری با اعضای مجموعه متاع و مجموعه روشنفكری 
دينی به دست می دهد كه با اش��كاالتی همراه اس��ت. به عنوان نمونه وی مدعی است 
كه در ابتدای تبادل نظر و مباحثاتی كه با ش��هيد مطهری داش��ته اند، مرحوم مطهری 
با اولويت های مورد نياز جوانان آش��نا نبوده و اين جمع اعضای مت��اع بوده اند كه به او 

خط دهی می كرده اند. وی در اين مورد چنين می نويسد: 
جلس��ات تبادل نظر و بحث های نظری در منازل اش��خاص تش��كيل 
می شد. برخی از اين جلس��ات با حضور حائری يزدی، مطهری، احمد 
آرام در منزل ما تشكيل می ش��د. محور عمده بحث، مسائل و مشكات 
جوانان با مذه��ب بود. به ي��اد دارم مرحوم مطهری مس��ائلی را مطرح 
می كرد كه روی آنها بايد كار ش��ود، اما ما به او ايراد گرفتيم كه اينهايی 
كه شما می گوييد مس��ائل جوانان ما نيس��ت. بلكه بزرگ ترين چالش 
فكری- عقيدتی از جانب ماركسيست هاست، كه بايد جواب داد. مطهری 
آن را پذيرفت و از من خواس��ت كه كتاب ها و نشريات ماركسيست ها را 
برايش تهيه كنم. من مجموعه ای از مجله دنيا، ك��ه زمانی دكتر آرانی 
آن را منتشر س��اخته بود، به اضافه مجله های رزم و مردم ماهانه را، كه 
توسط حزب توده منتش��ر می ش��د، و نيز برخی از كتاب ها نظير اصول 
مقدماتی فلسفه و نقش شخصيت نوش��ته پلخانف را كه داشتم همه را 

1. همان، ص262.

2. همان، ص274.
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به ايش��ان دادم. برخی از اين مجات را مرحوم مهندس حساسيان، از 
اعضای پركار و اهل مطالعه نهضت خداپرستان سوسياليست به من داده 
بود... مطهری از دريافت آنها بسيار خوشحال شد. بعدها در تدوين كتاب 
اصول رئاليسم، نوشته عامه طباطبايی، از اين منابع استفاده كرد و به 

نقد برخی از نظرات ماركسيست ها پرداخته بود.1
برخ��ی از مطالب ادعايی فوق الذكر با س��ؤاالتی همراه اس��ت از جمله آن كه ش��هيد 
مطهری در بازشناس��ی نيازهای فكری جوانان از ش��ناخت كافی برخوردار نباشد و يا 
اينكه در بازشناس��ی خطر كمونيسم التفات نداشته باش��د و اين موضوعات در نشست 
با برخی از حضار جلس��ه متاع از جمله ابراهيم يزدی بر وی آشكار شده باشد. چه اينكه 
مرحوم عامه، استاد شهيد مطهری سال ها پيش تر در هنگامه تسلط فرقه دموكرات بر 
آذربايجان در دهه بيست و قبل از آن با افكار كمونيستی آشنايی كامل داشت؛ چه رسد 
به شهيد مطهری كه خود استاد دانش��گاه تهران و فردی اهل مطالعه و به روز بود! نكته 
ديگر آن كه يزدی در ماجرای تهيه منابعی كه مدعی است به شهيد مطهری داده است، 
باز هم به بهانه ای از نهضت سوسياليست های خداپرست و يكی از اعضای آن نام می برد 

كه نشان از حفظ ارتباط يزدی با اعضای نهضت تا آن برهه تاريخی دارد. 
ابراهيم يزدی ارتباط با روحانيون به اصطاح خوش فكر حوزه با روشنفكران دينی را 
يك »هم كنشی فكری« می نامد كه به ادعای او »اين حضور و هم كنشی، بر فكر و انديشه 
و ديدگاه های هر دو طرف به طور جدی اثر گذارده بود؛ هم شكل می دادند و هم شكل 
می گرفتند.«2 وی با اش��اره به تجلی اين هم كنش��ی در انجمن های اسامی پزشكان و 
مهندسين، از حضور و سخنرانی برخی از اين روحانيان خوش فكر مانند شهيد بهشتی، 

مطهری، باهنر، ياد كرده است.3
موضوع آشنايی ابراهيم يزدی و خانواده او با شهيد مطهری نيز در خاطرات وی انعكاس 
يافته كه به واسطه همسايگی شهيد با منزل پدری ابراهيم يزدی اتفاق افتاده است. كه 
به ادعای يزدی، ارتباط دوستانه با ش��هيد مطهری به واسطه دوستی همسران ايشان و 
همچنين حضور در جلسات متاع، عمق و دامنه بيشتری يافته و همين امر موجب شد 
كه ارتباطات در مدت حضور يزدی در امريكا نيز برقرار باشد و هر كس به امريكا می رفته، 

1. همان، ص262-263.
2. همان، ص263.

3. همان.
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به سفارش شهيد مطهری به تگزاس رفته، به يزدی نيز سری می زد.1
تاش ابراهيم يزدی برای نزديك نشان دادن خود به شهيد مطهری از يك سو و ادعای 
تأثيرپذيری ايشان از جلسات انجمن اس��امی و متاع و... موضوعاتی است كه در منابع 
متقن غير از خاطرات شفاهی و روايت های يك سويه افراد معدودی مانند ابراهيم يزدی، 

مستندی ندارد. 
بخش ديگری از خاطرات ابراهيم ي��زدی مربوط به ماجرای احي��ای جبهه ملی دوم 
در تيرماه 1339 اس��ت كه در آن، وی مأمور به دعوت از شخصيت های سياسی و دينی 
می شود و برای اين امر، از كسانی مانند آيت اهلل طالقانی و آيت اهلل حاج سيد ضياءالدين 
حاج س��يدجوادی- از علمای ملی گ��رای قزوينی- و نيز از آي��ت اهلل فيروزآبادی كمك 

می گيرد.2 
سؤال اينجاست كه آيا يزدی نفوذی جريان سوسياليست ها در جبهه ملی بوده است؟ 
با اين گرايشات چگونه می توانسته در اين جريان كه همگی ملی گرا و ليبرال منش بودند 
ورود كند؟ س��ؤال ديگر اينكه آيا يزدی واقعاً از مؤسس��ين جبهه ملی دوم بوده است يا 
دارد برای خودش وجهه می تراشد؟ او در آن زمان چقدر عرضه و توانايی از خودش بروز 
داده بود كه در زمره اينها به ش��مار آيد؟ بايد به خاطرات سايرين رجوع كنيم تا ببينيم 

كه درست گفته يا نه؟ 
ابراهيم يزدی تا سال 39 در ايران بود و در اين سال از ايران خارج و تا سال 57 در امريكا 
بوده است. از جمله مش��اغل مهم او پيش از خروج از ايران و سفر به امريكا، دستياری در 
دانشكده داروسازی، حضور در سازمان بيمه های اجتماعی كارگران، همكاری با نمايندگی 
كارخانجات داروسازی لدرلی متعلق به خانواده خسروشاهی، فعاليت در كارخانه توليد دارو 
به عنوان مدير توليد و تبليغات است.3 وی در تاريخ 30 فروردين 1333 با دختر آقای ميرزا 
باقر طليعه )مشهور به خيابانی(، ازدواج كرد و خطبه عقد او توسط آيت اهلل طالقانی خوانده 
شد.4 پدر خانم او از شاگردان آخوند خراس��انی و از دوستان نزديك ميرزا حسن رشديه5 

1. همان.
2. همان، ص279-280.
3. همان، ص87-102. 

4. همان، ص105.
5. از بانيان مدارس نوين در ايران كه به واسطه اقدامات و انديشه های غير دينی مورد نقد و برخورد علمای وقت 
قرار گرفت و همواره نام او با عنوان دگرانديشی دينی گره خورده است. وی از سران مشروطه سكوالر و از اعضای 
فراماسونری بود كه مدارس جديدی كه به سبك غربی در ايران ايجاد شد را بنيان نهاد و متهم به ازلی گری است. 
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است1 كه پس از مدتی فعاليت در عرصه مشروطه خواهی و انتشار روزنامه های طليعه نجات 
و كليد سعادت، تغيير لباس داد و پس از خروج از كسوت روحانيت، در دستگاه دادگستری 
پهلوی در زمان داور به كار گرفته شد.2 مادر بهزاد نبوی به نام شفيقه هروآبادی، دختر عمه 
خانم، ابراهيم يزدی است و از اين منظر، وابستگی فاميلی يزدی و بهزاد نبوی نيز می تواند 
در ايجاد پيوندهای سياسی و فكری فعلی بی تأثير نباش��د.3 جالب آن كه همسر ابراهيم 
يزدی به همراه بيش از صد دانشجوی دختر ديگر، انجمن اسامی بانوان را تشكيل داده 
بودند كه محور گردهمايی جلسات آنان خانم كاتوزيان، عروس شيخ خزعل بوده است.4 
اين موضوع نيز می تواند نشان از تنوع ارتباطات شخصی يزدی با شخصيت های سياسی 
و فكری متنوع ايران باشد و چه بسا، خود سرمنشأ برخی ارتباطات و اتفاقات در دهه های 

پيشين شده باشد. 
در منظومه ارتباطات پردامنه و گسترده ابراهيم يزدی با تشكل های مختلف، نهضت 
خداپرستان از جايگاه ويژه ای برخوردار است و در شكل دهی به رويه و انديشه و مسلك 
سياسی يزدی نقش بی بديلی داشته است. از اين رو، فعاليت اين تشكيات سياسی سری 
و نقش يزدی در تأثير و تأثر بر آن، بسيار پر اهميت است؛ خصوصاً كه ابعاد پنهان فعاليت 
سياسی و ايده های فكری مش��كوك نهضت خداپرستان تنها امروز سؤال برانگيز به نظر 
نمی رسد بلكه در منظر برخی گروه های سياسی ديگر- كه اتفاقاً دارای گرايشات سياسی 
مشترك با اينان بودند- نيز به عنوان »پان اساميست هايی كه از سفارت امريكا دستور 

می گيرند« خطاب شده اند.5 
جالب آنكه ابراهيم يزدی پيش از سفر به امريكا، ديدگاهی كامًا مثبت نسبت به جامعه 
امريكا در مقايسه با مناسبات اجتماعی در ايران داشته و يكی از داليل عدم تمايل اوليه 
به سفر به امريكا را ترك فضای امريكا و بازگشت به ايران، پس از تجربه زندگی در آنجا 

1. ابراهيم يزدی در توصيف ارتباط طليعه با رشديه و همكاری ميرزا باقر طليعه با دستگاه های دولتی عصر پهلوی 
چنين می نويسد: »مرحوم ميرزا حسن رشديه كه دايی همسرش )مادر همسرم( بود، در كوشش برای تأسيس مدارس 
جديد همكار و همگام می شود و چندين بار از جانب عناصر ارتجاعی و يا اس��تبدادی مورد ايذاء و اذيت قرار گرفت. 
هنگامی كه تشكيات جديد دادگستری پا گرفت و از طرف داور به همكاری با قوه قضائيه دعوت شد، پذيرفت و با تغيير 
لباس، به دادگستری رفت و در استان های مختلف )گيان و خراسان( مسئوليت های قضائی مهمی را عهده دار بود... 
آخرين سمت اداری وی، رياست اداره حقوقی وزارت دارايی بود.« رك: شصت سال صبوری و شكوری، همان، ص103.

2. همان، ص94. 
3. مادر بهزاد نبوی ماما بوده و در بيمارستان ميثاقيه )شهيد مصطفی خمينی فعلی( پسر ابراهيم يزدی به نام 

خليل را به دنيا آورده است. رك: شصت سال صبوری و شكوری، همان، ص107.
4. رك: همان، ص183-184.

5. رك: همان، ص125.
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عنوان كرده است.1 روايت او در اين زمينه گويای برخی زمينه های ذهنی او در گرايش 
به جامعه امريكاست كه او پس از سال ها، هنوز هم بدون هيچ نقد و نقضی همان ديدگاه 

اوليه خود را نقل كرده است: 
]پيش از خروج از ايران و س��فر به امريكا[ درب��اره روابط اجتماعی در 
امريكا مطالعات نسبتاً خوبی داشتم و بر اين باور بودم كه هر ايرانی كه 
به امريكا می رود، از مناس��بات اجتماعی نه چندان مطلوب ايران، وارد 
جامعه ای با مناسبات اجتماعی مطلوب )البته منهای برخی رفتارها كه از 
نظر ما غير قابل قبول است( می شود. اين فرد به سرعت روابط اجتماعی 
نابهنجار ايران را فراموش می كند و به روابط منظم و مرتب جامعه جديد 
انس می گيرد. حال وقتی بعد از چند س��ال به ايران برمی گردد، خواه و 
ناخواه دوباره در ذهن او مقايسه ای ميان روابط انسانی- اجتماعی و نظم 
و مقررات حاكم بر دو جامعه ايران و امريكا به وجود می آيد كه در مجموع 
ناراحت كننده خواهد بود! و من دليل كافی و قانع كننده ای برای پذيرفتن 
آن نداشتم. اما برادرم مرا قانع كرد كه رفتن به امريكا حتی اگر برای مدت 

كوتاهی باشد، مفيد است.2 

1. حال اين سؤال مطرح اس��ت كه چطور می شود كه كسی با اين حد گرايش��ات چپ روانه و سوسياليستی، به 
امريكا و غرب خوش بين باشد و برای تحصيل به امريكا برود. البته به نظر می رسد سفر به امريكا و سكونت 18ساله 

در آنجا شايد در ليبرال تر شدن وی مؤثر بوده است. 
2. همان، ص285-286. 





32
7

95
ن 

ستا
 تاب

 4
ه 8

مار
 ش

هم
زد

 سي
ال

 س
وم

ه س
دور

 مه
 در

وط
هب

هبوط در مه
نقدی بر کتاب پا به پای سرو؛ خاطرات خانم عفت مرعشی 

ليال کريمی شنبه بازاری1

چکيده
مقاله پيش رو، به نقد محتوايی خاطرات خانم عفت مرعش��ی در كتاب پا به پای سرو 
می پردازد. كتاب مورد نقد، سه دسته مطلب تاريخی را شامل است. نخست مشاهدات 
مستقيم راوی از وقايع تاريخی و نيز رويدادهای زندگی شخصی خاندان هاشمی است. 
دسته دوم روايت رويدادهای تاريخ انقاب اسامی اس��ت كه راوی از زبان ديگران نقل 
كرده است و بخش سوم مطالبی كه تحت عنوان پاورقی های تحقيقی در جای جای كتاب 
درج شده كه محصول تاش پژوهشگران مركز منتشركننده كتاب خاطرات است. در اين 

نوشتار هر سه دسته فوق الذكر مورد نقد تاريخی قرار گرفته است. 
در نقد پيش رو، تمام گزاره های مورد نقد مطرح نشده بلكه با گونه  شناسی و سنخ يابی 
مطالب قابل نقد، تاش شده نمونه هايی از هر س��نخ مطرح گردد تا امكان بازيابی تمام 
ايرادات كتاب- در همه ابعاد- برای مخاطب فراهم باشد. »غلو و اغراق«، »سربازگيری 

1. دانش آموخته سطح دو حوزه علميه خواهران
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طاب«، »ناراحتی از برخورد سرد شهيد بهشتی«، »رحلت آقا مصطفی خمينی«، »قيام 
19دی قم«، »خواب های عجيب خانم مرعشی«، »واقعه 17شهريور 57«، »سفر امام به 
پاريس«، »اشتباه در نقل تاريخ وقايع« و »نقدی بر پاورقی های تحقيقی« ده سر فصل 

مورد نقد در خاطرات خانم مرعشی است. 
خوانش انتقادی و بررسی موضوعات مورد نقد، با اتكا به اسناد و مكتوبات معتبر تاريخی 
صورت پذيرفته و در موارد متعدد، ابعاد پنهان و ناگفته های مرتبط با روايت راوی، مطرح 
شده است تا امكان قضاوت علمی در صحت سنجی گزاره های ادعايی راوی، برای مخاطب 

فراهم گردد. 
کليدواژه ها: عفت مرعشی، هاشمی رفسنجانی، نقد خاطرات، تاريخ شفاهی، انقاب 

اسامی، پا به پای سرو. 

مقدمه
كتاب خاطرات خانم عفت مرعش��ی، همس��ر جناب آقای اكبر هاشمی رفسنجانی با 
عنوان پا به پای سرو در 7 فصل و 424 صفحه توس��ط دفتر نشر معارف انقاب در سال 
1391 منتشر شده اس��ت.1 اين كتاب از معدود آثاری است كه روايتی زنانه از تحوالت 
سياسی و تاريخی مربوط به انقاب اسامی ارايه داده است. روايت مرعشی از آن جهت 
قابل بازكاوی محققانه است كه ممكن است به واس��طه غلبه عواطف و احساسات،2 به 
مخدوش كردن بخش هايی از تاريخ تحوالت انقاب اسامی منجر شده باشد. چه اينكه 
بر اساس فرامين رهبر كبير انقاب اسامی حضرت امام خمينی)ره(، تاريخ انقاب را بايد 
آن گونه روايت كرد كه واقعاً اتفاق افتاده است و از هر گونه غلو، اغراق و روايت جهت دار 

و كاريكاتوری پرهيز كرد.3 
بخشی از مطالب اين كتاب مربوط به مشاهدات مستقيم راوی است و بخشی ديگر مرور 
تاريخ انقاب است كه هيچ ارجاع خاصی نيز برای آن ذكر نشده است و در برخی موارد 
با ناراستی هايی همراه است كه در ادامه به طور مستند به آنها اشاره خواهد شد. روايت 

1. سيد علی مرعشی )به اهتمام(، پا به پای سرو؛ خاطرات عفت مرعشی، تهران، دفتر نشر معارف انقاب، 1391. 
2. در مقدمه كتاب به بعد احساسی بودن اين روايت اشاره شده و از زبان محسن هاشمی رفسنجانی، چنين آمده 
است: »روايتی ناب، خواندنی و پر از احساسات پاك مادرانه و زنانه كه اليه های اندرونی علمای مجاهد و مبارزان 

حقيقی راه آزادی و رهايی از يوغ استبداد شاهنشاهی را به تصوير می كشد.« رك: پا به پای سرو، همان، ص9.
3. نمونه های فراوانی از بايسته های تاريخ نگاری انقاب اسامی از زبان امام خمينی، در كتاب نهضت امام خمينی 
به قلم سيد حميد روحانی قابل مشاهده است كه مهم ترين اين شاخصه ها و بايسته ها، در دست نوشته تاريخی امام 
خطاب به سيد حميد روحانی منعكس است. رك: سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، دفتر اول، ص9-29. 
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شخص راوی نيز از جوانب متعدد قابل نقد است كه 
پس از نقل مستقيم اين موارد، نكات مورد تأمل در 

مورد آن بخش ها بيان شده است.
در اين مقاله تاش شده اس��ت مواردی از روايت 
خانم مرعش��ی كه به نوعی با مس��تندات و حقايق 
تاريخی در تعارض اس��ت و يا رنگی از غلو و اغراق بر 
آن مشاهده می شود، را در معرض قضاوت مخاطب 

قرار دهيم.

غلو و اغراق
غلو و اغ��راق در م��ورد ش��خصيت ها، جريان ها و 
بازتاب وقايع تاريخی يكی از آس��يب های جدی در 
تاريخ نگاری انقاب اس��امی اس��ت كه امام راحل 

در موارد متعدد نس��بت به آن هش��دار داده اند و فعاالن عرصه تاريخ نگاری و مبارزات 
سياسی را از آن برحذر داشته اند. بازخوانی تذكرات صريح حضرت امام به دو تن از ياران 
و همراهان سرشناس خود، نسبت به پرهيز از اغراق گويی، نمونه روشنی در بازشناسی 
مشی و مسلك امام در اين موضوع است. س��يد محمود دعايی از فعاالن نهضت امام در 
نجف، در جريان فعاليت راديويی اش در بغداد، به تذكرات امام اشاره كرده و در اين زمينه 

چنين گفته است: 
]امام پس از مش��اهده و مطالعه متن برنامه های اجراش��ده در راديو[ 
مرا خواستند و فرمودند كه من برنامه ها را ديدم، مجموعاً خوب بود، اما 
دو تذكر دارم. يكی اينكه س��عی كنيد مبالغه نكنيد و دروغ هم نگوييد. 
حقيقت را بگوييد و اضافه هم نگوييد. هم��ان حقيقت تأثير خودش را 

دارد. دوم اينكه در برنامه ها فحاشی نكنيد... شما واقعيت را بگوييد.1
سيد حميد روحانی تاريخ نگار انقاب اسامی نيز در مقدمه جلد اول از مجموعه نهضت 

1. گوشه ای از خاطرات حجت االسام والمسلمين سيد محمود دعايی )يادها- 35(، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر 
آثار امام خمينی، عروج، 1387، ص86-85. اين تذكر در واكنش به يك جمله از سيد محمود دعايی داده شد كه در 
مقام نفی اتهامات رژيم به امام مبنی بر فئودال بودن امام، در برنامه راديويی اش مدعی شده بود كه »امام يك وجب 
زمين ندارد« امام در جواب ايشان می فرمايند: »نه اينطور نيست كه يك وجب زمين نداشته باشيم. ما در خمين 
يك قطعه زمين داريم كه در اختيار اخوی است. ايشان كشاورزی می كند و درآمدش را بين فاميل و فقرا تقسيم 

می كنند. اينكه من زمين ندارم خاف واقع است، شما واقعيت را بگوييد.« رك: همان، ص86. 

اعتماد  بر  تکيه  و  تأکيد 
به هاشمی  امام  فوق العاده 
چه معنایی دارد؟ اگر چنين 
اعتماد ویژه ای وجود داشت، 
چرا امام به توصيه نامه هاشمی 
مبنی بر تأیيد سازمان التقاطی 
و تروریستی مجاهدین خلق، 
وقعی نمی گذارد و بر عکس، در 
نامه به محمد هاشميان- داماد 
و پسر عموی هاشمی- دفاع 
فوق العاده هاشمی از مجاهدین 
خلق را نشان از اغفال وی از 

سوی سازمان برمی شمارد!
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امام خمينی، در ضمن بيان خاطرات و انتشار دست نوشته های امام، به بيان نكات مهمی 
در باب بايسته های تاريخ نگاری انقاب اسامی از منظر امام خمينی)ره( اشاره می كند. 
وی پس از اتمام كتاب بررس��ی و تحليلی از نهضت امام خمينی، آن را برای بازبينی در 
اختيار امام قرار می دهد و امام پس از نگاه اصاحی به بخش هايی از اين اثر، يادداشتی 

نيز روی آن گذاشتند كه متن آن يادداشت چنين است:
آنچه قل��م زدم يا خيلی مبالغه آمي��ز بود، يا موافق واق��ع نبود. به نظر 
اينجانب، اگر می خواهيد شرح حال را برای كاتب مصری بنويسيد، ساده 
باشد و از شعر و نثر حماس��ه آميز خالی باشد. بيشتر نظر به بيان نهضت 
اخير و كيفيت آن و تأثير آن در طبقات روشن و ساير طبقات و خصوصاً 
راجع به مخالفت با اسراييل مشروح ذكر شود، بی مبالغه، به همان نحو 

كه واقع شده است...1 
با توجه به مقدمات پيش گفته، به بررسی بخش هايی از خاطرات خانم عفت مرعشی كه 
احياناً حاوی مطالب اغراق آميز است می پردازيم. در بخشی از كتاب تعابيری اغراق آميز 
نسبت به همسر راوی به چشم می خورد كه جالب توجه است. خانم مرعشی در معرفی 

خود چنين می گويد: 
من عفت مرعشی، همس��ر عالم مجاهد، روحانی وارسته، سياستمدار 
نامی ايران زمين، تربيت يافته مكتب اهل بيت عليهم الس��ام، انس��ان 
شريف و بزرگوار حضرت آيت اهلل آشيخ اكبر هاشمی رفسنجانی هستم.

در مورد اين بخش از خاطرات، نوعی اغراق در مورد همس��ر راوی به زبان آمده است 
كه تاش دارد از هاشمی شخصيتی ممتاز معرفی نمايد. اين تعابير در حالی به كار برده 
می شود كه در س��يره بزرگان دين، نوعاً در مقابل كاربست القاب و عناوين نوعی امتناع 
و استنكاف وجود داش��ته اس��ت. با وجود اين، چگونه جناب آقای هاش��می كه انتشار 
روايت های منتسب به ايشان حتماً با نظارت و مشاورت ايشان منتشر می شود، از به كار 
بردن چنين القاب و عناوين پرطمطراقی جلوگيری نكرده و به درج آن راضی شده است؛2 
و ش��ايد بتوان گفت كه اين بزرگ نمايی ها برگرفته از خوی و خصلت ش��خصی و سيره 

1. سيد حميد روحانی، همان، ص15.
2. متأس��فانه جناب آقای هاش��می تا آنجا كه توانسته اس��ت خود را ش��خص محوری حوادث انقاب و رهبر 
فعاليت های مبارزاتی وانمود كرده و چه بسا می توان گفت كه اگر فضای اجتماعی و رودربايستی های مرسوم اجازه 
می داد، ايشان پروا نداشت بنويس��د كه رهبری نهضت و انقاب را او برعهده داش��ته و امام)ره( مجری نظريات و 

پيشنهادات او بوده است كما اينكه در برخی موارد به طور ضمنی اين مفهوم را القا كرده است. 
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سياسی شخص جناب آقای هاشمی است كه در روايت تاريخی و خاطراتش، همواره خود 
را به عنوان محور وقايع معرفی نموده است.1 

وی در ادامه، اينچنين به معرفی خود ادامه می دهد: 
مردم عزيز مرا اغلب با دو حادثه و دو روايت می شناس��ند؛ اول حادثه 
ترور همسرم در سال 1358 كه در نجات معجزه وار ايشان صاحب نقش 
بودم و دوم حوادث تلخ بعد از انتخابات رياست جمهوری در سال 1388 
و صحنه رأی دادن در حس��ينيه جماران كه جماتی از من در رسانه ها 
انتشار يافت و بهانه ای برای تخريب همس��ر و فرزندانم توسط تندروها 

شد.2
در فراز باال نيز، راوی بدون آنكه ماهيت كام خود در س��ال 88 را بازگو كند كه در آن 
مردم را به ش��ورش عليه جمهوری اس��امی دعوت كرده بود، تاش می كند منتقدان 
سخنان آشوب طلبانه خود را افرادی تندرو معرفی نمايد. استفاده از تعبير تندرو و افراطی 
برای فعاالن سياسی انقابی و متعهد بيشتر در امتداد گفتمانی است كه بيشتر از ناحيه 
جريان های ضد انقاب و سازشكاران تازه به قدرت رسيده به كار گرفته می شود و بارها 

مورد نقد رهبر معظم انقاب نيز واقع شده است.3
در بخش ديگری از كتاب پا به پای سرو چنين می خوانيم: 

آشيخ اكبر در صف اول ميدان مبارزه بود و اطاعات زيادی از نيروهای 
مبارز داخل ايران از هر قشر و دس��ته ای داشت. با جامعه و نيازهای روز 

1. در مقاالت انتقادی استاد سيد حميد روحانی پيرامون خاطرات جناب آقای هاشمی رفسنجانی، اين معنا با 
بيان مصاديق و به تفصيل بيشتری قابل دستيابی است كه اين بخش خاصه ای از نقدهای ايشان پيرامون شخصيت 

و فعاليت های هاشمی رفسنجانی است. 
2. سيد علی مرعشی )به اهتمام(، همان، ص20.

3. مقام معظم رهبری در اين زمينه چنين می فرمايند: »يك عادتی هم در بعضی پيدا شده است كه همين طور 
مدام تكرار می كنند »تندروها، تندروها«؛ خب بله، تندروی و كندروی- طرف افراط و تفريط- هر دو بد است، اين 
معلوم است اما ]اينكه[ تندروی چيست، كندروی چيست، خط ميانه كدام است، چيزهای خيلی واضح و روشنی 
نيست، جزو مسائل بين نيست، تبيين الزم دارد. چون برای ما خيلی زياد خبر می آيد؛ اين روزنامه ها و مطبوعات 
گوناگون را هم آدم نگاه می كند، من می فهمم كه بعضی وقتی می گويند تندروی، جريان حزب اللهی و مؤمن مورد 
نظرشان اس��ت؛ نه، جريان مؤمن را، جريان انقابی را، جوانان حزب اللهی را متهم نكنيد به تندروی؛ اينها همان 
كسانی هستند كه با همه  وجود، با همه  اخاص در ميدان حاضرند، آنجايی هم كه دفاع از مرزها الزم باشد، دفاع از 
هويت ملی الزم باشد، مسئله  جان دادن و خون دادن مطرح باشد، همين ها هستند كه به ميدان می آيند. به صرف 
اينكه يك جايی يك قضيه ای واقع بش��ود كه مورد قبول و تأييد نباشد، فوراً پای حزب اللهی ها را ]وسط[ بكشند، 
مثل قضيه  سفارت عربستان كه البته كار بس��يار بدی بود، كار غلطی بود و هر كسی كرده باشد كار غلطی است؛ 
جماعت مؤمن را، جوان های انقابی را كه هم انقابی اند- چون بنده با اين جوان ها تا حدود زيادی و از دور و نزديك 
انس دارم- هم خيلی اوقات عقلشان و فهمشان و تعقلشان هم از بعضی از بزرگ ترها خيلی بيشتر است.« )بيانات 

مقام معظم رهبری در ديدار دست اندركاران برگزاری انتخابات، 1394/10/30( 
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آش��نا و از فرهنگ غنی حوزه برخوردار بود. روحانيت مبارز او را قبول 
داش��ت. وظيفه ايش��ان در س��ال های مبارزه، هماهنگ��ی و هم افزايی 
نيروها در جهت حركت عليه رژيم بود. از طرف ديگر، همس��رم انسانی 
س��خت كوش، باهوش، پركار، خوش س��ليقه، خوش اخاق، خوش فكر 
و عالم بود. ماقات حض��وری او با امام بس��يار مفيد بود. ام��ام اعتماد 

فوق العاده ای به ايشان داشتند.1
در مورد تعابير مذكور نكته قابل نقد آنكه اوالً در اين رواي��ت نيز به تقليد از خاطرات 
شخص جناب آقای هاشمی، تاش شده است از وی شخصيتی ممتاز و متمايز از ساير 
مبارزان ارايه شود كه در مبارزات نقش محوری داشته است! اين در حالی است كه اگر 
ايشان چنين جايگاهی داشته اس��ت، چگونه در تمام دوران تبعيد امام، تنها يك بار به 
نجف عزيمت كرده و با امام ماقات حضوری داش��ته اس��ت و همزمان از ساير راه های 
ارتباطی مانند مكاتبه مس��تقيم و... نيز كمترين بهره را برده است. كسی كه با رهبری 
نهضت كمترين ارتباط را داشته، چگونه »وظيفه ايشان در سال های مبارزه، هماهنگی 
و هم افزايی نيروها در جهت حركت عليه رژيم« بوده است و می توانسته نقش محوری 
در مبارزات داشته باش��د؟ اين وظيفه توسط چه كسی بر عهده ايش��ان قرار داده شده 
بود؟ كدام روايت از ساير مبارزان اين مدعا را تأييد می كند؟ نكته ديگر در مورد اعتماد 
فوق العاده امام به ايشان است كه اين مسئله نيز از چند منظر قابل نقد است. در بازكاوی 
مدعای خانم مرعشی گفتنی اس��ت تا آنجا كه در گزارشات مكتوب و خاطرات شفاهی 
آمده است، بزرگانی مانند آيت اهلل شهيد بهشتی و استاد شهيد مطهری پيشگام هدايت 
جريان مبارزه در ايران بودند و رس��الت هدايت و هماهنگی نيروهای مبارز را بر دوش 
داشتند، مبارزان مسلمان را سازماندهی می كردند و شبهات و ابهامات جوان ها را از نظر 

اعتقادی برطرف می ساختند و از انحراف و التقاط آنان جلوگيری به عمل آوردند. 
ديگر آنكه بايد از راوی پرس��يد تأكيد و تكيه بر اعتماد فوق العاده امام به هاشمی چه 
معنايی دارد؟ آيا مفهومش عدم اعتماد فوق العاده به ساير مبارزان است؟ اين فوق العادگی 
در كدام تصميم امام نمود يافته است؟ با چه پشتوانه ای اين مدعا مطرح گرديده است؟ 

1. سيد علی مرعشی )به اهتمام(، همان، ص231. 
در مورد اين بخش به نظر می رسد خانم عفت مرعشی درصدد اس��ت تا با ذكر اين تملق ها از شوهرش، نه فقط 
شوهرش را بزرگتر از آنچه هس��ت جلوه دهد. بلكه در تاش است تا به خاطر انتس��ابی كه به او دارد و دائماً آن را 
با عنوان »شوهرم« تكرار می كند، خودش را بزرگ كند و در اين مس��ير، هر چه هاشمی را بزرگ تر كند، خودش 

بزرگ تر می شود. يعنی در واقع با اين كار دارد مجيز خودش را می گويد. 
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نكته ديگ��ر آنكه، اگر چني��ن اعتماد وي��ژه ای وجود 
داشت، چرا امام به توصيه نامه هاشمی مبنی بر تأييد 
سازمان التقاطی و تروريستی مجاهدين خلق، وقعی 
نمی گذارد و بر عكس، در نامه به محمد هاش��ميان- 
داماد و پسر عموی هاشمی- دفاع فوق العاده هاشمی 
از مجاهدين خلق را نشان از اغفال وی از سوی سازمان 
برمی ش��مارد!1 در مورد پيش��نهاد آقای هاش��می به 
حذف ش��عار راهبردی و ماندگار »مرگ ب��ر امريكا« 
نيز می بينيم كه »امام)ره( اصوالً اين پيشنهاد را قابل 
جواب نمی داند و به مصداق آيه شريفه »و اذا مروا باللغو 

مروا كراما«2 آن را مسكوت می گذارد. همچنين در جريان برقراری ارتباط پنهانی هاشمی 
با امريكا و سفر مك فارلين به ايران نيز حضرت امام)ره( با مخالفت صريح خود آن نقشه 

را هم نقش بر آب می كند.«3
در ساير تصميمات راهبردی نيز، نشانی از اين اعتماد ويژه به چشم نمی خورد! 

سربازگيری طالب
از جمله نكات قابل تأمل در كتاب مورد نقد، اش��تباهات مربوط به نقل برخی تاريخ ها 
و تناقض گويی و ناراستی روايت تاريخی وقايع است كه نيازمند بازنگری است. از جمله 

1. سيد حميد روحانی در مصاحبه با خبرگزاری فارس، به تشريح اين موضوع می پردازد: 
»فارس: شما در جوابيه خود به آقاي هاشمي رفسنجاني، به نامه اي مبني بر اينكه امام فرموده بود هاشمي احتماالً 

اغفال شده اشاره كرده بوديد، با توجه به اينكه نامه مذكور در صحيفه امام موجود نيست، استناد شما چيست؟ 
روحاني: بخشي از نامه اي كه در پاسخ به اظهارات آقاي هاشمي رفسنجاني در پاسخ  نامه ام به آن اشاره كردم به 
سال 52 برمي گردد. در سال 52 حجت االسام والمس��لمين هاشميان امام جمعه امروز رفسنجان نامه اي به امام 
نوشته و اين سؤال را مطرح كرده است كه آقاي هاشمي رفسنجاني از ما مي خواهد وجوهات شرعي را براي كمك به 
سازمان مجاهدين خلق در اختيارش قرار دهيم، كه امام خميني)ره( در پاسخ به اين سؤال فرموده اند، جايز نيست 

و احتماالً آقاي هاشمي در اين قضيه اغفال شده است.
فارس: چرا اين نامه تاكنون منتشر نشده و شما چگونه از اين نامه مطلع شديد؟ 

روحاني: در سفري كه به رفسنجان داشتم اين نامه را كه در منزل آقاي هاشميان قاب شده بود و در دفتر كارش 
قرار داشت رؤيت كردم. آقاي هاشميان به احترام آقاي هاشمي رفسنجاني اين نامه را منتشر نكرده است.«

رك: »در گفت وگويي تفصيلي با فارس عنوان شد؛ اظهارات سيد حميد روحاني در خصوص خاطرات هاشمي، 
مجمع روحانيون و حوادث اخير«، خبرگزاری فارس، انتشار در 88/10/23، 18:38، به آدرس: 

 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8810231518 
2. قرآن كريم، سوره فرقان، آيه 72. 

3. اين بخش از مقاله، چكيده بيانات و آثار اس��تاد س��يد حميد روحانی در مورد موضوع »حذف شعار مرگ بر 
امريكا« و ماجرای »مك فارلين« است. 

خانم مرعشی در مورد رحلت 
آقا مصطفی خمينی تالش 
کرده است آن را ناشی از 
مالقات های  و  خستگی 
طوالنی و راز و نياز شبانه 
قلمداد کند و بدون آنکه به 
اسامی راویان واسطه اشاره ای 
کرده باشد، معلومات خود 
را به برخی اطرافيان ایشان 

منتسب می سازد
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می توان به تاريخ دستگيری طاب و اعزام به سربازی اشاره كرد كه خانم مرعشی از زبان 
برادرش، چنين نقل كرده است: 

حسين نتوانست خود را كنترل كند و گفت: حاال كه ناراحت نيستی، 
ناراحتی هم ندارد، پس بدان كه آش��يخ اكبر و ع��ده ای از طلبه های قم 
را از 21فروردين ]1342[، قبل از حادثه فيضيه برای خدمت سربازی 

اجباری به پادگان باغشاه آورده اند.1
مس��ئله مورد نقد آنكه، تاريخ حادثه فيضيه 2فروردين 1342 اس��ت و راوی پيش تر 
خود همين تاريخ را به درستی ذكر كرده اس��ت،2 پس با وجود اين چگونه 21فروردين 
را به عنوان روز »دستگيری طاب قبل از حادثه فيضيه« نقل كرده است؟ آن گونه كه 
می بينيد در نقل تاريخ به تناقض تاريخی توجهی نش��ده و راوی از تعبيری نادرس��ت 
استفاده كرده است. گذشته از اش��تباه مذكور، تاريخ سربازگيری طاب نيز به درستی 

نقل نشده است. آن گونه كه در اسناد مربوطه منعكس است: 
در تاريخ 20فروردين 1342فرمان اع��زام روحانيون قم و اصفهان به 
سربازی صادر ش��د و مأموران رژيم به طرز وحش��يانه ای در كوچه ها و 
خيابان ها به دستگيری طاب و روحانيان جوان پرداختند... و آنان را به 

حوزه های سربازگيری اعزام داشتند.3 
جالب آنكه در كتاب خاطرات همسر خانم مرعشی نيز تاريخ دستگيری آقای هاشمی 

رفسنجانی، 20 فروردين نقل شده است. در كتاب دوران مبارزه چنين آمده است: 
1342/1/20: در پی ناديده گرفتن معافيت تحصيلی طاب از س��وی 

رژيم، اكبر هاشمی رفسنجانی به خدمت نظام وظيفه برده شد.4
همچنين در كتاب صحيفه امام نيز، پس از درج پيام تاريخی امام خمينی)ره( خطاب به 

1. سيد علی مرعشی )به اهتمام(، همان، ص53. 
2. همان، ص43. 

3. سيد حميد روحانی، همان، ص424. با اندك تلخيص و تغيير. و همچنين در سند ديگری در اين زمينه چنين 
آمده اس��ت: »رئيس اداره نظام وظيفه عمومی... در تاريخ 22فروردين 1342، طی بخشنامه ای رسمی با قانونی 
خلق الس��اعه، كارت معافيت طاب را كه از وزارت فرهنگ صادر ش��ده بود، ناديده گرفته، دستور اعزام طاب به 

سربازی را صادر كرد.« رك: همان، ص423. 
4. علی اكبر هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه، ج2، ص1563. 



33
5

95
ن 

ستا
 تاب

 4
ه 8

مار
 ش

هم
زد

 سي
ال

 س
وم

ه س
دور

 مه
 در

وط
هب

طاب دستگير شده،1 تاريخ دستگيری طاب اول ارديبهشت سال 42 نقل شده است.2 
با توجه به مستندات موجود، تاريخ 21فروردين، صحيح و دقيق نيست و جا داشت كه 
راوی و مجموعه منتشركننده خاطرات وی، به اين مستندات مراجعه و تاريخ را به دقت 

نقل می كردند. 

ناراحتی از برخورد سرد شهيد بهشتی
يكی از محورهای قابل نقد در خاطرات خانم عفت مرعشی، پرهيز از واكاوی و تبيين 
دقيق بخشی از فعاليت های سياسی و مبارزاتی آقای هاشمی است. خصوصاً آن بخش از 
فعاليت وی كه به همكاری و حمايت از سازمان مجاهدين خلق مربوط است، بازتابی در 
روايت مرعشی نيافته است. اين در حالی است كه در كتاب دوران مبارزه، شخص هاشمی 
رفس��نجانی ابايی از بيان ارتباط وثيق و حمايت وسيع خود از س��ازمان مذكور نداشته 
است. مسئله مهمی كه خانم مرعش��ی به طرزی هنرمندانه از گفتن آن امتناع ورزيده، 
علت دستگيری جناب آقای هاشمی است كه در پی لو رفتن نامه حمايت وی از اعضای 
سازمان مجاهدين خلق )منافقين(، اتفاق افتاد.3 مسئله ارتباط آقای هاشمی با سازمان 
مجاهدين و حمايت پردامنه )مادی و معنوی( وی از فعاليت های آن، موجب شد تا برخی 

1. نگران نباشيد، تزلزل به خود راه ندهيد و با كمال رشادت و سربلندی و روحی قوی بايستيد. شما- هر كجا كه 
باشيد- سربازان امام زمان)عج( می باشيد و بايد به وظيفه سربازی خود عمل نماييد. رسالت سنگينی كه اكنون به 
عهده داريد روشن ساختن و آگاه كردن سربازان و درجه دارانی است كه با آنان سر و كار داريد؛ كه الزم است از انجام 
اين رسالت مقدس اسامی غفلت نورزيد. تعليمات نظامی را با كمال جديت و پشتكار دنبال كنيد؛ هم از نظر روحی 
و هم از نظر جسمی خود را قوی سازيد؛ مبادا يك وقت خدای نخواسته ضعف و تزلزلی از شما بروز كند كه موجب 

سرشكستگی روحانيت می شود؛ و برای شما عواقب ناگواری همراه خواهد داشت. صحيفه امام، ج 1، ص189. 
2. در ذيل پيام امام در كتاب صحيفه امام، چنين آمده اس��ت: »متن حاضر، به نوش��ته مؤلف كتاب نهضت امام 
خمينی، ج 1، ص406، مضمون پيامی است كه امام خمينی پس از فرمان 1ارديبهشت 42 دولت مبنی بر اعزام 

روحانيون به سربازی به طور شفاهی صادر فرمودند.« رك: صحيفه امام، همان. 
گفتنی است آن گونه كه در مراجعه به كتاب نهضت امام خمينی به دس��ت آمد و خاصه آن در اين مقاله درج 
شد، تاريخ اول ارديبهشت در كتاب نهضت امام خمينی ذكر نشده است و به نظر می رسد تنظيم كنندگان كتاب 

صحيفه امام، در اين مورد اشتباه كرده اند. 
3. هاشمی رفسنجانی نيز جزء كس��انی بود كه به دنبال سفر نمايندگان س��ازمان مجاهدين در سال 1349 به 
نجف و ديدار با امام، تاش داشت ضمن نوشتن نامه حمايت و تأييد، اطمينان امام را به فعاليت های سازمان جلب 
نمايد كه البته امام به نامه شخصيت های بزرگ تر از آقای هاشمی )مانند آيت اهلل طالقانی( نيز در موضوع حمايت از 
سازمان، توجهی نكرد و لذا اين نامه به فرض وصول هم نمی توانست در جلب اعتماد امام به يك سازمان التقاطی و 
منحرف با مشی مسلحانه، تأثيری داشته باشد. در رنج نامه مرحوم سيد احمد خمينی به تفصيل ماجرای نامه های 
حمايت آميز روحانيت مبارز از سازمان مجاهدين و عدم التفات امام به اين نامه ها اشاره شده است. رك: رنجنامه 

سيد احمد خمينی خطاب به آيت اهلل منتظری، ص5. 
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از روحانيون برجسته مانند شهيد بهشتی به عملكرد هاشمی اعتراض داشته باشند1 و 
در عمل اين انتقاد را به او بيان كرده و فاصله ای را بين خود و هاشمی ايجاد كرده بودند 
و شايد از اين حيث بود كه برای آزادی وی تاش��ی نمی كردند كه اين موضوع، موجب 
ناراحتی شديد خانم مرعشی از شهيد بهشتی شده است. در ادامه روايت خانم مرعشی 

در موضوع مذكور را مرور می كنيم: 
در دهه پنجاه مبارزه با رژيم توس��ط گروه های سياسی جدی تر شده 
بود... در اين فكر بودم كه كاری بكنم. نمی ش��د كه همس��رم در زندان 
باش��د و ما كه نزديك ترين افراد او هس��تيم، در خانه بنشينيم و كاری 
برايش نكنيم... پيش خودم گفتم از آقای بهش��تی كه در همس��ايگی 
ماست، كمك بگيرم و با ايشان مشورت كنم. خيلی روی ايشان حساب 
می كردم. نيامدن به منزل ما و احوال نگرفتن را به حساب احتياط ايشان 
در شرايط سخت و خفقان از برخورد با ساواك می دانستم. از همسرشان 
وقتی گرفتم. معمولی ب��ا من برخورد كردند كه توقع نداش��تم. در اين 
ماقات من جريان بازداش��ت آقای هاشمی را برايش��ان تعريف كردم. 
گفتم كه نمی توانيم ماقاتی از آنها بگيريم. ايش��ان خونسرد گفتند كه 
آقای هاشمی با فعاليت هايی كه دارد و به گروه ها و سازمان هايی كمك 
و همكاری می كند، كار قابل توجهی نمی ش��ود برای ايشان كرد. بسيار 
ناراحت شدم، يعنی چه؟ گفتم پس ايشان بايد اعدام شود! خداحافظی 

كردم و ناراحت و عصبانی از منزل خارج شدم.2
همان طور كه می بينيد، ش��هيد بهش��تی نيز با توجه دادن به مش��ی مبارزاتی آقای 

1. در كتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی با عنوان دوران مبارزه، اسنادی منتشر شده كه به ارتباط وثيق هاشمی 
با سازمان مجاهدين خلق اشاره دارد و علت دستگيری وی، همكاری با اين گروه تروريستی و حمايت از آنها بيان 
شده است. در بخشی از اين اسناد چنين آمده است: »به دنبال كشف يك گروه خرابكار و برانداز معتقد به ايدئولوژی 
اسامی بر مبنای سوسياليس��م، تحت عنوان گروه به اصطاح مجاهدين خلق ايران در تهران و شهرستان ها، كه 
اعضای آن اقداماتی به نفع گروه موصوف انجام می دادند و اكثر اعضای اين گروه در سال 2530 دستگير و عده ای 
موفق به فرار ش��دند كه با آغاز زندگی مخفی به تاش ه��ای خرابكارانه و ترور ش��خصيت های داخلی و خارجی 
پرداختند كه با پيگيری های الزم، مأمورين جهت دستيابی به اين عناصر و دستگيری اعضای به اصطاح نظامی 
گروه موصوف و تحقيقات از آنان، مشخص گرديد نامبرده باال ]اكبر هاشمی رفسنجانی[ يكی از افراد فعال و مرتبط 
می باشد كه ضمن برقراری ارتباط با افراد فعال به اصطاح كادر مركزی گروه، اقداماتی در زمينه های مختلف فوق 
به منظور پيش برد مقاصد خرابكاران نموده كه با تهيه طرح های مقتضی دس��تگير و برابر قرار تأمين روز 54/9/3 
شعبه يك بازپرسی دادستانی ارتش بازداشت و ضمن رؤيت قرار صادره نسبت به آن اعتراضی ننموده است.« رك: 
علی اكبر هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه؛ خاطرات تصويرها، اسناد، گاه شمار، زير نظر: محسن هاشمی، تهران، 

دفتر نشر معارف انقاب، 1376؛ ج2، ص1440، سند شماره 0882/2.
2. سيد علی مرعشی )به اهتمام(، همان، ص165-166. 
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هاش��می، با نوع برخورد خود ب��ه نقد عملكرد 
مبارزات��ی وی می پ��ردازد و حاضر نمی ش��ود 
تاشی برای آزادی او انجام دهد و همين مسئله 
نيز خشم و عصبانيت همسر هاشمی را به همراه 
دارد. گرچه در آن زمان هنوز س��ازمان به طور 
كامل نقاب نفاق را از چهره بيرون نياورده بود، 
اما بزرگانی مانند ش��هيد بهشتی، خط انحراف 
و التقاط در مبارزه را به خوبی تش��خيص داده 
بودند و بر عكس جناب آقای هاش��می، حاضر 
نبودن��د آن را تأييد يا تقوي��ت نمايند و بلكه به 

كلی از اين جريان فاصله می گرفتند.

رحلت آقا مصطفی خمينی
در مورد رحلت آقا مصطفی خمينی راوی تاش كرده اس��ت آن را ناشی از خستگی و 
ماقات های طوالنی و راز و نياز شبانه قلمداد كند و بدون آنكه به اسامی راويان واسطه 

اشاره ای كرده باشد، معلومات خود را به برخی اطرافيان ايشان منتسب می سازد: 
بنا به گفته اطرافيان، اف��رادی از تهران به ديدار ايش��ان رفته بودند و 
ماقات با آنها در منزلشان طوالنی شده بود. مهمانان ديروقت می روند. 
عادت ايش��ان اين بوده كه تا صبح بيدار باشند و با خدای خود راز و نياز 
كنند. بعد از نماز صبح می خوابند. زمانی كه صبحانه ايشان را می برند، 
مشاهده می كنند كه آن سيد بزرگوار، سر سجاده دار فانی را وداع گفته 

و به ملكوت اعلی پيوسته است.1
در اين مورد گفتنی است اوالً به مشكوك بودن مرگ ايشان هيچ اشاره ای نشده است؛ 
اين در حالی است كه قريب به اتفاق همراهان و اطرافيان ايشان آن را مشكوك قلمداد 
كرده اند و برای آقا مصطفی تعبير شهيد را به كار می برند كه در خاطرات روحانيون مبارز 
در اين زمينه قابل مشاهده است.2 گذش��ته از اين، راوی بدون اشاره به منبع اطاعات 
خود، تاش كرده است اين رحلت را امری عادی و ناشی از ديدارهای طوالنی و بی خوابی 

1. همان، ص294.
2. برای اطاع بيشتر در اين باره رك: اميد اسام؛ مجموعه مقاالت پيرامون شخصيت علمی و مبارزاتی آيت اهلل 

سيد مصطفی خمينی، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 1390. 

یکی از محورهای قابل نقد در 
خاطرات خانم عفت مرعشی، پرهيز 
از واکاوی و تبيين دقيق بخشی از 
فعاليت های سياسی و مبارزاتی 
آقای هاشمی است. خصوصًا آن 
بخش از فعاليت وی که به همکاری 
و حمایت از سازمان مجاهدین 
خلق مربوط است، مسئله ارتباط 
آقای هاشمی با سازمان مجاهدین 
و حمایت پردامنه )مادی و معنوی( 
وی از فعاليت های آن، موجب شد 
تا برخی از روحانيون برجسته مانند 
شهيد بهشتی به عملکرد هاشمی 

اعتراض داشته باشند
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جلوه دهد كه در جای خود قابل نقد اس��ت. خصوصاً كه مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، 
دقيقاً بر عكس روايت خانم مرعش��ی، از جانب اطرافيان آقا مصطفی مدعی می شود كه 
ايشان به شهادت رسيده است و مسموميت را علت اصلی رحلت و شهادت ايشان معرفی 

می كند.1 در بخشی از كتاب اميد اسام، در تأييد اين مدعا چنين آمده است: 
علت مرگ ]آقا مصطفی[ مش��خص نش��د اما از مجم��وع گفته های 
بستگان درجه اول، نزديكان و دوس��تان چنين برمی آيد كه مرگ سيد 
مصطفی طبيعی و عادی نبود، بلكه در اثر نوعی مسموميت به شهادت 

رسيد. آثار مسموميت در بدن شهيد از همان ابتدا كامًا مشهود بود.2 

قيام 19دی قم
در بخش ديگری از خاطرات عفت مرعش��ی به موضوع قيام 19دی قم اش��اره شده و 
اطاعات ناقص و نادرستی از اين واقعه تاريخی ارايه شده است. وی در اين مورد چنين 

گفته است: 
در روز 17دی 1356 در روزنامه اطاعات، مقاله ای توهين آميز عليه 
امام به سفارش س��اواك انتش��ار يافت... طلبه های قم عليه اين مطلب 
توهين آميز روزنامه اطاع��ات تظاهرات كردند. م��ردم در منزل آقای 
شريعتمداری متحصن شدند. پليس با متحصنين درگير شد و در 19دی 

زد و خوردی پيش آمد. در اين حادثه عده ای كشته شدند.3
در مورد اين بخش از خاطرات، گفتنی است اوالً به فرآيند قيام به طور دقيق اشاره نشده 
كه با تجمع علما و اساتيد حوزه علميه قم در منزل آيت اهلل نوری همدانی آغاز شد و پس 
از آن با حضور در بيوت مراجع قم در روز 18دی همراه شد كه ماجرای تجمع در منزل 
آقای شريعتمداری نيز مربوط به روز 18دی است نه نوزدهم! بعد از آن مردم در صبح و 
عصر روز نوزدهم دی نيز در منازل برخی از علما و فضای قم تجمع كردند كه در عصر 
اين روز و پس از حضور مردم در اطراف بيت آيت اهلل نوری همدانی اين درگيری خونين 

1. اين ادعا كه راوی »خستگی به خاطر ديدار و مناجات شبانه« را علت فوت سيد مصطفی مطرح می كند، به نظر 
می رسد كه اولين بار است درباره مرگ سيد مصطفی مطرح شده است و بايد به اقوال مختلفی كه درباره اين مسئله 
هست اضافه كرد! گفتنی است اظهار نظرهايی از اين دست در مورد علت درگذشت شخصيت های سياسی را بايد 
از سنخ اظهار نظر دختران خانم مرعشی )فائزه و فاطمه هاشمی( در مورد علت مرگ مرحوم الهوتی برشمرد كه 

فاقد سند و پشتوانه علمی است. 
2. رك: همان، ص9.

3. سيد علی مرعشی )به اهتمام(، همان، ص294. 
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پيش آم��د و مردم در حد فاص��ل بيت آيت اهلل 
نوری و حرم مطه��ر، در چهارراه بيمارس��تان 
مورد هجوم قرار گرفتند و تع��دادی از آنان به 
شهادت رسيدند و از اين رو، نام چهارراه مذكور 

به چهارراه شهدا تغيير كرد. 
اي��ن در حال��ی اس��ت ك��ه من��زل آق��ای 
ش��ريعتمداری در خيابان صفايي��ه و محدوده 
چهارراه بيمارس��تان واقع نبوده و از اين رو، در 
هنگامه درگيری های روز نوزدهم دی كامًا از 
كانون درگيری دور بوده است. از اين گذشته، 

تجمع طاب و مردم معترض در بيوت مراجع عظام، منحصر در منزل آقای شريعتمداری 
نبوده و معترضان در منازل حضرات آيات گلپايگانی، مرعشی نجفی، ميرزا هاشم آملی 
و عامه طباطبايی نيز حاضر ش��ده اند.1 عاوه بر اين، در آن جريان اصوالً برنامه تحصن 
در كار نبوده اس��ت. اجتماع كنندگان تنها از صاحب بيت اعام نظر و اعام انزجار از آن 
مقاله ننگ بار را می خواستند و اقدام فوری جهت جبران اين جسارت به ساحت مقدس 
امام را طلب می كردند. ضمناً در اين مسئله كه مقاله مذكور به سفارش و به قلم چه كسی 
نوشته شده نيز مسئله مطرح شده در خاطرات خانم مرعشی )نگارش مقاله به سفارش 
ساواك( يقينی است و بلكه احتمالی ضعيف است چه اينكه تاكنون سندی مبنی بر اين 
سفارش يا تصميم مهم از اسناد ساواك يافت و منتشر نشده است. بلكه آنچه با قرائن و 
شواهد سازگارتر است آنكه نگارش مقاله توهين آميز، به سفارش شخص شاه و در دربار 

نوشته شده است. 
آن گونه كه می بينيد در روايت خانم مرعشی هيچ اش��اره ای به جزئيات اين حوادث 
نشده اس��ت و روايتی ناقص و ناصحيح از حوادث نوزدهم دی ماه به دست داده است. با 
وجود اين بايد از ايشان پرسيد ايشان از چه راهی به اخبار و اطاعات مربوط به نهضت 
امام خمينی، دست می يافته و اينكه آيا همين اطاعات ناقص را در اختيار همسر خود 
در زندان قرار می داده اس��ت؟ چرا كه خود به نقش اطاع رس��انی اش تصريح می كند و 

می گويد: 

1. برای اطاع از جزئيات اين قيام خونين و دستيابی به روايت شاهدان عينی رك: توران منصوری، »قيام 19دی 
1356 قم«، 15خرداد، دوره سوم، س13، ش46، ص251-279. 

در بخش هایی از خاطرات خانم 
روایت  خواب هایی  مرعشی، 
می شود که خاطرات راوی را با 
نوعی تقدس گرایی عجين می کند. 
به نظر می رسد راوی با بيان این 
خواب ها، تالش می کند چهره ای 
زندگی  از  قدسی  و  ماورایی 
شخصی و خانوادگی خود ارایه 
دهد و از این رو، نوعی مشروعيت 

برای خانواده دست و پا کند
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هر حادثه و تظاهراتی را كه اتفاق می افتاد، با دقت تهيه می كردم و آنها 
را در زمان ماقات به آشيخ اكبر در زندان می گفتم.1 

خواب های عجيب خانم مرعشی 
در بخش هايی از خاطرات خانم مرعشی، خواب هايی روايت می شود كه خاطرات راوی 
را با نوعی تقدس گرايی عجين می كند. به نظر می رسد راوی با بيان اين خواب ها، تاش 
می كند چهره ای ماورايی و قدس��ی از زندگی ش��خصی و خانوادگی خود ارايه دهد و از 
اين رو، نوعی مشروعيت برای خانواده دست و پا كند. گذشته از آنكه اصوالً رؤيا هميشه 
صادقه نيس��ت، حتی خواب های صادقه نيز حجيت و اعتبار ندارد و لذا معلوم نيست در 
يك روايت تاريخی و سياسی، بيان تفصيلی خواب های شخصی، چه معنا و مفهومی دارد. 
روايت های ماورايی سياستمداران و اتكای آنان به اين امور، گاهی در مقام برتری جويی يا 
ارايه روايتی قدسی از شخصيت های سياسی بيان می گردد كه در برخی موارد با واكنش 

منفی فقها و علمای طراز اول حوزه های علميه همراه شده است.2 
در ادامه برخی از اين خواب ها را از نظر می گذرانيم. 

خواب نخست مربوط به ازدواج خانم مرعشی با جناب آقای هاشمی رفسنجانی است 
كه در اين زمينه چنين می خوانيم: 

زير آسمان پرستاره رفس��نجان، در حياط خوابيده بودم. بيدار شدم. 
س��عی كردم خوابی را كه ديده بودم، به خاطر بياورم. خواب ديدم اول 
ماه است و چشمم به هال ماه افتاد. خانم جون- مادرم- يادم داده بود، 
وقتی كه چشمت به هال ماه افتاد، برخيز و با ذكر صلوات آن را نو كن. 
در خواب همين كار را كردم. شنيده بودم كه تعبير ديدن ماه در خواب، 

1. سيد علی مرعشی )به اهتمام(، همان، ص294-295. 
2. به عنوان نمونه می توان به واكنش منفی برخی از فقهای قم به ماجرای »هاله نور« كه از زبان يكی از رؤسای 
جمهور پيشين نقل شده بود، اشاره كرد. گفتنی اس��ت، نمونه هايی از مكاشفه و خواب در خاطرات برخی ديگر از 
سياست مداران فعلی قابل بازيابی است كه به عنوان نمونه می توان به ماجرای »مشاهده هودج نورانی« در خاطرات 
رئيس جمهور فعلی اشاره كرد. در خاطرات حجت االسام حسن روحانی چنين آمده است: »من در يك ماه محرمی، 
موقع اذان صبح از خانه خارج شدم و برای نماز صبح به سمت مسجد پشت خندق رفتم وارد حياط مسجد شدم و 
در كنار حوضی كه در سمت چپ قرار داشت نشستم و مشغول وضو گرفتن شدم... من همان طور كه كنار حوض 
نشسته بودم و در حال وضو بودم، احس��اس كردم كه حياط يك مرتبه روشن شد... سرم را بلند كردم و يك شیء 
نورانی را كه تقريباً مكعب مستطيل بود و حدود دو متر داشت و عرض و ارتفاع آن هم حدود يك متر بود، ديدم كه 
از باال به سمت داخل حياط مسجد به آرامی در حال فرود آمدن است احساس كردم افرادی داخل اين هودج نورانی 
نشسته اند...« )خاطرات حجت االسام والمسلمين دكتر حس��ن روحانی، انقاب اسامی1357-1341، تهران، 

مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك، 1390، ص45.( 
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بزرگی، توانگری و فرهمندی اس��ت و اگر زنی خواب هال ماه را ببيند، 
چنين شوهری می كند.1

در مورد اين خواب، آنچه به خواننده منتقل می ش��ود آن اس��ت كه راوی می خواهد 
ازدواج خود را امری الهی قلمداد كند و از س��وی ديگر، توانگری مالی فوق العاده فعلی 
خاندان هاش��می را به نوعی تئوريزه نمايد! با اعتنا به خواب هايی از اين دست، زندگی 
اشرافی خانواده هاش��می، امری محقق الوقوع تلقی خواهد ش��د كه حدود شصت سال 
پيش، در خواب خانم مرعشی به او الهام شده است! لذا جايی برای نقد سبك زندگی و 
نوع فعاليت های مالی و اقتصادی اين خانواده باقی نمی ماند. اين موضوع در حالی اهميت 
می يابد كه يكی از فرزندان خانم مرعشی اكنون به واسطه جرائم اقتصادی در زندان به 

سر می برد. 
خواب دوم مربوط می شود به نام گذاری فرزند پسر خانم مرعشی و جناب آقای هاشمی 
كه به مدع��ای راوی، نام او با عنايتی ويژه در خواب اعان ش��ده اس��ت. به روايت خانم 
مرعشی، سه ماه قبل از تولد فرزندش، نام او از ناحيه امام زمان)عج( و در خواب، به آقای 
هاشميان الهام شده و او در طی يك نامه، به پسرعمويش اكبر هاشمی، اطاع داده است. 

در اين باره چنين می خوانيم: 
س��ه ماهی به زمان تولد مهدی مانده بود كه نامه ای از آش��يخ محمد 
هاشميان برای آقای هاشمی رسيد. ايشان نوشته بود امام زمان)عج( را 
در خواب ديدم كه فرزند شما پسر است و اسمش مهدی است. من هم 
بی توجه به اين خواب، اول اس��م او را مظفر گذاش��تم كه مورد اعتراض 
آقای هاشميان قرار گرفت. با يادآوری ايشان، ما اسم مهدی را برای نوزاد 

انتخاب كرديم.2 
نكته مهمی در م��ورد اين خواب وج��ود دارد آنكه، در حالی كه خانواده هاش��می در 
حفظ و حراست از اس��ناد خانوادگی نهايت دقت را دارد، چطور نامه آقای هاشميان كه 
خانم مرعشی مدعی اس��ت او در آن نامه از خواب خود برای پسر عمويش نوشته است، 
منتشر نشده است. خوب بود آن نامه به عنوان پشتوانه اين خواب، ذكر می گرديد تا بر 
تشكيك و ترديد خوانندگان پايان بخشد. ديگر آنكه، ذكر خواب مذكور دليل نمی شود 
كه فرزند خانم مرعشی صالح و در تمام مراحل زندگی درستكار باشد و لذا تاش برای 

1. سيد علی مرعشی )به اهتمام(، همان، ص14.
2. همان، ص142. 
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ارايه چه��ره ای موجه و مورد عناي��ت از مهدی، 
قابل تأمل است. 

خواب سوم مربوط به پيش گويی و پيش بينی 
خانم مرعشی در مورد رياست جمهوری جناب 
آقای هاشمی رفسنجانی قبل از پيروزی انقاب 
اسامی است! وی در اين زمينه چنين نقل كرده 

است: 
يك ش��ب خواب ديدم كه آش��يخ اكبر لباس 
مرتب و تميزی با عمامه و عبا پوش��يده است. با 
همين حالت، به اتاقی كه من خوابيده بودم آمد 
و گفت: عفت من می خواهم بروم كه رئيس جمهور ش��وم. فوری پريدم 
و پر قبايش را گرفتم و زدم زير گريه و گفتم: نمی خواهم رئيس جمهور 
بش��وی، هر حاكمی ظالم می ش��ود. از خواب بيدار ش��دم. جمله »هر 

حاكمی ظالم می شود« بر زبانم بود.1
در مورد اين خواب، گذشته از ايرادات اساسی كه به همه خواب های از اين سنخ وارد 
اس��ت، يك نكته قابل تأمل وجود دارد و آن اينكه آيا وی می خواهد چنين القا كند كه 
س��ال ها پيش از رياس��ت جمهوری همس��رش و حتی پيش از پيروزی انقاب، اين امر 
مسجل و قطعی بوده است؟ اگر رياست جمهوری او امری قدس��ی است، آيا باز هم او از 
منظر خانم مرعشی مصداق جمله »هر حاكمی ظالم می شود« است؟ و اينكه آيا خانم 
مرعشی همان طور كه در خواب از رياست جمهوری همسرش ناراضی بوده، در بيداری 
نيز تاش در تعبير خواب داشته يا بر عكس عمل كرده است! به نظر می رسد بيان خواب 
و خيال هايی از اين دست، ضمن تاش برای دس��ت و پا كردن وجهه ای قدسی، نوعی 
كنايه به رقبای سياسی در سطوح باالی مديريتی اس��ت و راوی در حقيقت می خواهد 
يك جمله نادرست را به عنوان كبری كليه به زمان حال تسری بخشد! چه اينكه هيچ نقد 
و يا توضيحی پس از بيان خواب و جمله حكيمانه خود مبنی بر اينكه »هر حاكمی ظالم 
می شود« ارايه نداده است و اين نشان از اعتقاد به اين باور تا زمان بيان روايت دارد.2 به 

1. همان، ص300.
2. خواب های خانم مرعشی را می توان با خاطرات جديد آقای هاشمی همانند دانست چرا كه هر دوی اينها در 
مسائل روز سياسی، توليد می شوند و درصدد هستند تا برای هاشمی و خانواده اش و نيز اهدافی كه دنبال می كنند 

زمينه سازی كنند. 

57 گرچه  17شهریور  در روز 
مأموران رژیم زودتر از مردم ميدان 
را به تسخير درآورده بودند و مردم 
با دیدن آنها به نوعی غافل گير 
شدند، ولی این طور نبوده که قبل 
از ساعت 7 مردم به رگبار بسته شده 
باشند. چه اینکه در این  صورت، 
اصواًل مردم در ميدان اجتماع 
نمی کردند تا آن حجم عظيم از 

فاجعه و کشتار انسانی فراهم آید
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راستی آيا از اين خواب نمی توان برداشت كرد كه بيننده خواب، سال ها پيش از پيروزی 
انقاب اسامی، خواب طايی قدرت و رياس��ت را می ديده و خيال پردازی هايی از اين 
دست داشته است؟! گذش��ته از اصل اتكا به مس��ئله خواب و خيال در عرصه پر حادثه 
سياست، كه در جای خود قابل نقد است، محتوای خواب ها و ماهيت فكری و تخيات 

آدم ها به شدت با يكديگر مرتبط اند. 

واقعه 17شهریور 57
در مورد واقعه 17شهريور نيز نكات جالبی در خاطرات خانم مرعشی به چشم می خورد 

كه بخشی از آن را بررسی خواهيم كرد. وی می گويد: 
صبح جمعه 1357/6/17 بعد از نماز، صبحانه را آماده كردم. بچه ها را 
صبحانه دادم. قرار بر اين بود كه ياسر و مهدی را در منزل يكی از فاميل ها 
بگذارم و خودم با فاطی و فائزه برای تظاهرات به ميدان ژاله برويم. قرار 
بود كه ساعت 8 صبح آنجا باشيم. هنوز ساعت 7 نشده بود كه تلفن زنگ 
زد. گوش��ی را برداش��تم، خانم آيت اللهی بود. با گريه گفت: مردم را در 
ميدان ژاله به رگبار بستند. همه را كشتند. از من خواست به آنجا نروم. 
معلوم شد رژيم شاهنشاهی پيش دستی كرده است و مأموران از اجتماع 
مردم در ميدان ژاله جلوگيری كرده اند. آنها زودتر از شروع تظاهرات و 
راهپيمايی، مردم را به گلوله بسته بودند. هنوز ساعت هفت نشده بود كه 

به ما خبر دادند مردم به رگبار بسته شده اند.1
در مورد اين بخش چند نكته حائز اهميت اس��ت. نخس��ت آنكه گرچه مأموران رژيم 
زودتر از مردم ميدان را به تسخير درآورده بودند و مردم با ديدن آنها به نوعی غافل گير 
شدند، ولی اين طور نبوده كه قبل از ساعت 7 مردم به رگبار بسته شده باشند. چه اينكه 
در اين  صورت، اصوالً مردم در ميدان اجتم��اع نمی كردند تا آن حجم عظيم از فاجعه و 

كشتار انسانی فراهم آيد. 
در جلد يازدهم از كتاب انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك،2 شرح تفصيلی از وقايع 
17شهريور آمده است كه با مدعای خانم مرعشی مبنی بر آغاز درگيری و كشتار خونين 

قبل از ساعت 7 صبح، هم خوانی ندارد. 

1. سيد علی مرعشی )به اهتمام(، همان، ص301-302. 
2. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اس��ناد تاريخی وزارت اطاعات، 1381، كتاب 

يازدهم، ص181.



344
نقد متون، منابع و ديدگاه ها

دوره سوم سال سيزدهم شماره 48  تابستان 95

در اسناد مرتبط، ساعت 8 صبح به عنوان، زمان آغاز تظاهرات، عنوان شده است؛ 
از س��اعت 8 صب��ح روز 57/6/17 )2537 شاهنش��اهی(، عده ای از 
قش��ريون مذهبی در تعدادی از نقاط تهران به ويژه در جنوب و شمال 

شرق و مركز تهران، به اقدامات اخالگرانه مبادرت كردند.1
در سند شماره 1787 نيز در اين مورد چنين می خوانيم: 

از حدود ساعت 08:00 روز 57/6/17، گروه های مختلفی از قشريون 
مذهبی كه تعداد تقريبی آنها حدود 25000 نفر ب��وده از خيابان های 
فرخ آباد، شهباز و ميدان ژاله حركت كرده اند. تظاهركنندگان شعارهايی 
عليه خاندان جليل س��لطنت و به نف��ع روح اهلل خمين��ی می داده اند و 
سربازان مستقر در محل را )اس��راييلی( قلمداد می كرده اند. مأمورين 
مس��تقر در ميدان ژال��ه و خيابان های ش��رقی و جنوب��ی متصل به آن 
برای متفرق كردن تظاهركنندگان مداخله و گروه��ی از آنها به مقابله 
با مأمورين برخاسته و در چند نقطه از خيابان های مذكور با آتش زدن 
الستيك مانع حركت مأمورين شده و چند دستگاه اتومبيل از جمله يك 
دستگاه اتوبوس دو طبقه را در جلوی پمپ بنزين ژاله به آتش كشيده اند. 
مأمورين انتظامی پس از تيراندازی هوايی، به علت مقاومت اخالگران 
به تيراندازی به سوی آنها مبادرت كرده اند كه در نتيجه چند نفر از آنها 

زخمی شده اند.2
آن گونه كه در اسناد و مكتوبات مربوطه3 منعكس است، قبل از ساعت 7 صبح درگيری 
خونين 17شهريور هنوز به وقوع نپيوسته بود و از اين روی، روايت خانم مرعشی دچار 

اشكال است. 

1. همان، ص48.

2. همان، ص44.
3. در اولين ساعات روز جمعه هفدهم شهريور ماه ارتشبد غامعلی اويسی از راديوی تهران و حومه اعام حكومت 
نظامی كرد. به موجب اين اعاميه عاوه بر تهران در يازده ش��هر ديگر كشور به مدت 6 ماه حكومت نظامی اعام 
شد. مردم تهران كه از حكومت نظامی اطاعی نداش��تند پيش از ساعت 6 صبح، به خيابان ها ريختند و در ميدان 
ژاله تجمع كردند. همين كه مردم به خيابان های اطراف ميدان رس��يدند ناگهان با ديدن تانك ها و زره پوش های 
نظامی رژيم غافلگير شدند. س��رانجام مأموران رژيم پس از چند بار اخطار به تظاهرات كنندگان، حدود ساعت 9 
صبح از زمين و هوا به قتل عام مردم پرداختند. برای اطاع تفصيلی درباره واقعه هفده شهريور رك: عليرضا مايی، 

»بررسی تحليلی رويداد 17 شهريور 1357«، متين، ش1، زمستان1377، ص267-290. 
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سفر امام به پاریس
ايشان در بخشی از خاطرات خود به سفر امام به پاريس می پردازد و اطاعات نادرستی 

را در اين موضوع نيز به دست می دهد. در اين بخش می خوانيم: 
امام تصميم به رفتن به فرانسه می گيرند و با همراهان خود به پاريس 
می روند. چند روزی را در هتلی كه برايشان در نظر گرفته بودند، اقامت 
می كنند. سپس يك نفر ايرانی، منزل خود در نوفل لوشاتو را برای اقامت 
امام)ره( پيشنهاد و ايش��ان قبول می كنند و در آن شهر كوچك ساكن 

می شوند.1
نكته نخست در مورد اين سخنان، محل اقامت امام در پاريس است كه به اشتباه نقل 
شده است. امام در هتل ساكن نش��دند بلكه در آپارتمانی در محله »كشان« پاريس كه 
يك دانش��جوی ايرانی به نام غضنفرپور و همسرش به نام س��ودابه سديفی اجاره كرده 
بودند ليكن هنوز به آنجا منتقل نش��ده بودن��د، اقامت گزيدند.2 بعد از اس��تقرار در آن 
منزل به واس��طه ازدحام عاقه مندان ايشان و اذيت همس��ايگان و همچنين به خاطر 
محدوديت های امنيتی و... كه از طرف دولت فرانس��ه اعمال شده بود، تصميم بر تغيير 
مكان استقرار گرفته شد. امام شرط كرده بودند كه محل اقامت شان منزل شخصی كسی 
نباشد و از اين روی منزلی3 در دهكده نوفل لوشاتو برای ايشان اجاره شد.4 حجت االسام 
والمسلمين فردوس��ی پور از همراهان امام در سفر به پاريس در خاطرات خود، سكونت 
امام در منزل آقای غضنفرپور در پاريس و تغيير محل اقامت به دهكده »نوفل لوشاتو« در 

حومه پاريس، را به تفصيل شرح كرده است.5
اش��تباه س��وم نيز مربوط به محل اقامت امام )نوفل لوشاتو( اس��ت كه برخاف گفته 

1. سيد علی مرعشی )به اهتمام(، همان، ص309. 
2. علی اكبر علی اكبری بايگی، تاريخ شفاهی انقاب اسامی ايران؛ از مهاجرت امام خمينی به پاريس تا پيروزی، 

تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1384، ص30-35. 
3. اين منزل مال دوست فرانسوی آقای عسكری بود كه به اشتباه گفته شده مال شخص عسكری بوده است! 

4. همان، ص32؛ در خاطرات سيد محمود دعايی نيز ضمن اشاره به مطالب مذكور، به موضوع حساسيت امام 
مبنی بر عدم سوءاستفاده شخصی و جناحی از حضور امام در پاريس اشاره ش��ده است و ايشان چنين می گويد: 
»آقای عسگری صاحب خانه نوفل لوشاتوی امام خمينی بود. حاج احمد آقا پس از اين كه مطمئن شد ايشان هيچ 
بهره گيری شخصی و خانوادگی از حضرت امام و نام ايش��ان نمی خواهد انجام دهد، قبول كرد كه حضرت امام در 
آن خانه سكونت كنند«. رك: گوشه ای از خاطرات حجت االس��ام والمسلمين سيد محمود دعايی )يادها- 35(، 

همان، ص190. 
خانم مرعشی طوری روايت كرده اند كه اين حساسيت ويژه امام مبنی بر عدم سكونت در منزل افراد خاص، مغفول 

مانده و برخاف واقع منعكس شده است. 
5. فرامرز شعاع حسينی و رحيم روح بخش، خاطرات حجت االسام والمسلمين اسماعيل فردوسی پور، تهران، 

عروج، 1387، ص234-243. 
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راوی، نوفل لوشاتو شهر نيست بلكه روستايی اس��ت يياقی در حومه )حد فاصل چهل 
كيلومتری( پاريس.1 

اشتباه در نقل تاریخ وقایع
از جمله اشكاالت مهم در كتاب خاطرات خانم مرعش��ی، اشتباه در نقل تاريخ برخی 
وقايع انقاب اسامی است. از جمله مهم ترين اين حوادث، می توان به تاريخ سخنرانی 
مشهور حضرت امام در دهم محرم 1283 قمری در مدرسه فيضيه اشاره كرد كه منجر 
به دستگيری ايشان و در ادامه، زمينه ساز قيام خونين 15خرداد گرديد كه امام راحل از 
اين قيام به عنوان طليعه انقاب اس��امی ياد كرده اند. خانم مرعشی در خاطرات خود، 

تاريخ اين سخنرانی را »12خرداد 42« نقل كرده است.2
اين در حالی است كه اين واقعه از مشهورات تاريخ انقاب بوده، در منابع متعدد، تاريخ 
واقعی آن يعنی 13خرداد 42 آمده اس��ت.3 مضاف بر آنكه، از حيث تطابق تاريخی نيز، 
دهم محرم 1283قمری مطابق است با 13خرداد 1342 شمسی و لذا، جا داشت مؤسسه 
منتش��ركننده اين كتاب خاطرات، به مواردی از اين دست كه از بديهيات تاريخ انقاب 

اسامی است، دقت كافی را به كار می بست. 

نقدی بر پاورقی های تحقيقی
گذشته از متن خاطرات، پاورقی های تحقيقی كتاب نيز خالی از ايراد تاريخی نيست كه 
به واسطه مراعات اختصار، در اينجا تنها سه نمونه از آن مورد بررسی و خوانش انتقادی 
قرار می گيرد. گفتنی اس��ت ايرادات اين بخ��ش مربوط به راوی نيس��ت و به مجموعه 

منتشركننده اين اثر بازمی گردد.4
1. در يكی از اين پاورقی ه��ای تحقيقی، مطلبی در مورد »راديو انقاب« درج ش��ده 
است كه در سال های تبعيد امام از نجف برنامه پخش می كرده است. در اين مورد چنين 

می خوانيم: 
در س��ال های قبل از پيروزی انقاب اس��امی، گروه��ی از انقابيون 

1. همان، ص241-242. 
2. ايشان تاريخ سخنرانی امام را »ساعت چهار بعد از ظهر روز 12خرداد 1342 برابر با 10محرم 1383قمری« 

ذكر كرده است. رك: سيد علی مرعشی )به اهتمام(، همان، ص61.
3. سيد حميد روحانی، همان، ص231-234. 

4. دفتر نشر معارف انقاب به مديريت محسن هاشمی كه ناشر آثار و خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی است.



34
7

95
ن 

ستا
 تاب

 4
ه 8

مار
 ش

هم
زد

 سي
ال

 س
وم

ه س
دور

 مه
 در

وط
هب

يك ايستگاه راديويی به نام »راديو 
انقاب« درست كرده بودند و از شهر 
نجف اخب��ار و رويداده��ای نهضت 
اسامی را برای داخل كشور پخش 
می كردند. مس��ئوليت اين راديو با 
حجت االس��ام والمس��لمين سيد 

محمود دعايی بود.1
اين فراز دربردارنده ايرادات فراوانی است. نخست 
آنكه هرگز انقابيون نجف، ايستگاه راديويی خاص و 
مستقلی را راه اندازی نكرده بودند بلكه شخص آقای 
دعايی، با هماهنگی بعثی ها، ساعتی را برای پخش 

برنامه از راديو بغداد گرفته بودند. همچنين گفتنی است در سال های تبعيد چيزی به نام 
»راديو انقاب« وجود نداشت و تنها يك ساعت محدودی در روز برنامه ای چهل دقيقه ای 
به نام »صدای روحانيت مبارز«، از راديو بغداد پخش می ش��د، چنانكه ساير گروه های 
مبارز مانند برخی گروه های چپ نيز از همين راديو برنامه داشتند. سيد محمود دعايی 

در اين باب، چنين روايت می كند: 
]ابتدا برنامه راديويی[ در بخش راديوی خارجی بغداد، هر روز به مدت 
20 دقيقه و گاهی نيم ساعت برنامه اجرا می كرديم... بخشی از آن، همان 
بخش فارس��ی راديو بغداد بود كه به عنوان نهض��ت روحانيت در ايران 
پخش می شد... بعد از اين كه جا افتاد و مطلوب واقع شد و از ايران خيلی 
زياد تشويق شديم، تأكيد شد كه برنامه را توسعه بدهيم. بنابر اين ما موج 
مس��تقل راديويی گرفتيم. به دنبال اوج گيری مبارزات و شروع حركت 
مسلحانه در داخل توسط چريك های فدايی خلق و سازمان مجاهدين 
خلق، هر كدام از اين گروه ها موجوديت خودشان را اعام می كردند. افراد 
و نمايندگانشان در خارج از كشور با عراقی ها تماس می گرفتند و از آنها 
امكانات می خواستند. عراقی ها هم به آنها موج راديويی می دادند. موج 
راديويی ميهن پرستان را در اختيار سازمان مجاهدين خلق و چريك های 
فدايی خلق قرار دادند و آنها با هم آن م��وج را اداره می كردند. يك موج 

1. سيد علی مرعشی )به اهتمام(، همان، ص163.

مرحوم  اسم  که  آن  رغم  به 
مسئول  عنوان  به  الهوتی 
کميته های انقالب مطرح شده 
بود و در آستانه صدور حکم امام 
قرار داشت، به واسطه مخالفت 
شهيد مطهری با این انتصاب، 
در لحظه آخر امام از واگذاری 
مسئوليت کميته ها به الهوتی 
منصرف شدند و لذا شيخ حسن 
الهوتی هرگز به عنوان مسئول 
کميته های انقالب، مسئوليت و 

سمتی نداشته است
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هم به عنوان راديو سروش گرفته بودند كه برنامه های تئوريك را عرضه 
می كرد. ما هم پيشنهاد داديم كه برنامه صدای روحانيت مبارز ايران را 

بگيريم كه به ما دادند. مدت برنامه 40دقيقه بود.1
نكته ديگر آنكه اين برنامه راديويی از بغداد پخش می شد و نه نجف! اين بود كه مجريان 
آن )كه محوريت آن با جناب دعايی بود( هر روز از نجف به بغداد می رفتند. آقای دعايی 

در اين زمينه چنين می گويد: 
من شب ها وقتی مدرسه خلوت می شد بيدار می شدم و كارم را شروع 
می كردم. خيلی آرام و صبورانه برنامه هايم را تنظيم می كردم. وقتی اذان 
صبح می شد، نماز صبح را می خواندم و می رفتم حرم و از حرم مستقيم 
به گاراژ می رفتم و با مينی بوس به بغداد می آمدم. وقتی می رس��يدم به 
بغداد، اول... صبحانه می خوردم... سپس به استوديو می رفتم و برنامه را 
ضبط می كردم و به همان گاراژ بازگشته و با همان مينی بوس ها به نجف 

برمی گشتم.2
2. در پاورقی ديگری، زندگی نامه مختصر از مرحوم شيخ حسن الهوتی به رشته تحرير 

درآمده كه آن هم حاوی نكات قابل تأملی است. در اين متن چنين می خوانيم:
مرحوم الهوتی مدتی فرماندهی كميته های انقاب اسامی و همچنين 
سپاه پاس��داران انقاب اس��امی را عهده دار بود. آيت اهلل شيخ حسن 

الهوتی اشكوری... در 7آبان 1360 به علت عارضه قلبی درگذشت.3
گفتنی است به رغم آن كه اس��م مرحوم الهوتی به عنوان مسئول كميته های انقاب 
مطرح ش��ده بود و در آس��تانه صدور حكم امام قرار داشت، به واس��طه مخالفت شهيد 
مطهری با اين انتص��اب، در لحظه آخر امام از واگذاری مس��ئوليت كميته ها به الهوتی 
منصرف شدند و لذا شيخ حس��ن الهوتی هرگز به عنوان مس��ئول كميته های انقاب، 

مسئوليت و سمتی نداشته است. 
آيت اهلل مهدوی كنی در مورد علت ع��دم انتصاب مرحوم الهوتی به عنوان مس��ئول 

كميته های انقاب اسامی توسط امام، چنين نقل كرده است: 
مرحوم آقای الهوتی... بيش��تر می توانس��ت با آقاي��ان نهضتی ها و با 
مجاهدين و بنی صدر بسازد؛ چون س��وابقی داشت و يكی از فرزندانش 

1. گوشه ای از خاطرات حجت االسام والمسلمين سيد محمود دعايی )يادها-35(، همان، ص90-88؛ با تلخيص. 
2. همان، ص92-93. 

3. سيد علی مرعشی )به اهتمام(، همان، ص165-164؛ با تلخيص. 
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هم جزو مجاهدين خلق بود. آنها با واسطه هايی پيشنهاد داده بودند كه 
آقای الهوتی مسئول كميته ها بشود... امام در آن وقت در مدرسه علوی 
تشريف داش��تند. ما با دوس��تان در روز دهم يا يازدهم اسفند نشسته 
بوديم... س��اعت حدود يازده و نيم ش��ب بود كه ناگهان مرحوم شهيد 
مطهری سراس��يمه از اتاق ديگر وارد ش��دند و گفتند: چه نشس��ته ايد 
كه امكان دارد فاجع��ه ای رخ دهد. گفتيم چه ش��ده؟ گفتند: االن اين 
نهضتی ها ]نهضت آزادی[... اينها با آقای الهوتی در محضر امام هستند 
و امام، حكم فرماندهی نيروهای انقابی را برای آقای الهوتی نوشته اند و 
بناست ساعت 12 از راديو پخش شود و اين فاجعه است. نه از جهت خود 
آقای الهوتی كه خود آقای الهوتی آدم بدی نيس��ت، ولی ايشان فردی 
عاطفی و به يك معنا احساسی و ساده اس��ت. اينها دورش را گرفته اند 
و ممكن اس��ت رگ حياتی انقاب، يعنی نيروهای مسلح انقاب را در 
اختيار اينها قرار ده��د و اين خيلی خطرناك اس��ت... آقای مطهری از 
همان جا به خدمت امام رفتند و عرض كردند ش��ما دو سه دقيقه ای به 
اين اطاق ]اطاق پهلويی[ تشريف بياوريد... آقای مطهری گوشزد كردند 
كه اين جريان، جريان خطرناكی اس��ت... ناگفته نماند كه حضرت امام 
نسبت به آقای مطهری بيش از همه عاقه و ايمان داشتند. ضمناً ايشان 
مسئله تفكيك كميته و سپاه را هم طرح كردند؛ به خصوص برای اينكه 
كار، شدنی باش��د، گفتند كه آقای الهوتی را برای س��پاه بگذاريم- آن 
وقت هنوز س��پاه ش��كل نگرفته بود، امام گفتند: پس چه كسی كميته 
را قبول می كند؟ گفتند: آقای مهدوی اعام آمادگی كرده؛ امام گفتند 
كه اشكالی ندارد و حكم سرپرستی كميته ها به طور موقت به نام حقير 

صادر گرديد.1 
نكته ديگر در مورد مرگ مرحوم الهوتی اس��ت كه در اين كت��اب به صراحت، عارضه 
قلبی به عنوان علت مرگ نامبرده، ذكر شده است اين در حالی است كه دختران خانم 
عفت مرعشی در سال های گذشته در حركتی تأمل برانگيز تاش داشته اند مرگ وی را 

1. غامرضا خواجه سروی، خاطرات آيت اهلل مهدوی كنی، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1394، ص228-
226؛ به نقل از »تبيينی بر نقش نفوذ در شخصيت حسن الهوتی«، تاريخ انتشار: 14مرداد 1395، سايت مشرق 

نيوز: 
ttp://www.mashreghnews.ir
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مشكوك جلوه دهند و مأموران دستگاه های قضايی و انتظامی جمهوری اسامی را در 
مرگ وی متهم سازند. از اين روی، اين فراز در حقيقت پاسخی است به شبهات بی اساس 
دو عروس مرحوم الهوتی يعنی فاطمه و فائزه هاشمی.1 مادر فاطمه و فائزه، در اين مورد 

می گويد: 
آيت اهلل شيخ حسن الهوتی اشكوری... در 7آبان 1360 به علت عارضه 

قلبی درگذشت.2
3. در پاورقی ديگر، به زندگی و فعاليت های سياسی آيت اهلل منتظری پرداخته و چنين 

آورده اند: 
ايشان پس از پيروزی انقاب اسامی به رياست مجلس خبرگان قانون 
اساسی منصوب شد و اصل واليت فقيه به پيشنهاد او وارد قانون اساسی 

جمهوری اسامی شد.3
در مورد اين پاورقی نيز گفتنی اس��ت اصل واليت فقيه منحصرا به پيش��نهاد مرحوم 
منتظری وارد قانون اساسی نشده و آن گونه كه شخص آيت اهلل منتظری در كتاب انتقاد 
از خود مطرح كرده است، اين پيشنهاد به ابتكار جمعی از نمايندگان مجلس خبرگان از 
جمله آقايان بهشتی و منتظری وارد قانون اساسی شده است. آيت اهلل منتظری در اين 

زمينه چنين می گويد: 
الزم به ذكر است در تدوين قانون اساس��ی در سال 1358، جمعی از 
نمايندگان مجلس خبرگان از جمله اينجانب و مرحوم ش��هيد آيت اهلل 
دكتر بهشتی نسبت به گنجانده ش��دن اصل واليت فقيه در متن قانون 
اساسی اصرار داشتيم و اين اصرار از مبانی فكری و استنباط ما از كتاب و 

1. فائزه هاشمی در گفت وگو با هفته نامه شهروند امروز با وارد دانستن چنين اتهامی، می گويد: »گزارش پزشكی 
قانونی كه بعداً به دست من رسيد علت فوت را سكته تشخيص نداده بود. من گزارش پزشك قانونی را دارم. مطابق 
اين گزارش آقای الهوتی به علت مسموميت با سم استركنين فوت كرده بودند.« رك: گفت وگوی هفته نامه شهروند 
امروز با فائزه هاشمی، ش70، آبان 1387. گفتنی است بر اساس برخی شواهد و بررسی های علمی )كه تفصيل آن 
در آثار استاد روحانی منعكس و قابل دستيابی است(، تشخيص پزشك مربوطه درست بوده زيرا نامبرده خودكشی 
كرده بود و به نظر می رسد خاندان هاشمی )كه با وی نسبت نزديك فاميلی داشتند( برای پنهان داشتن اين مسئله، 
تاش كردند بحث مس��موميت الهوتی را مطرح نمايند و بگويند او را مس��موم كرده اند! خاطرات آقای هاشمی 

رفسنجانی- با همه اختصاری كه در نقل اين واقعه دارد- تا پايه ای در اين زمينه گوياست. 
2. سيد علی مرعشی )به اهتمام(، همان، ص165-164؛ با تلخيص. 

3. همان، ص105.
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سنت نشئت می گرفت كه در جای 
خود به تفصيل بيان شده است.1 

با توجه به مطالب آقای منتظری معلوم می شود 
كه نويسنده پاورقی كتاب خاطرات خانم مرعشی، 
از روی بی اطاع��ی يا تعمداً نخواس��ته نام س��اير 
نمايندگان مجلس خبرگان مانند آيت اهلل بهشتی 
را در زمره پيش��نهاد دهندگان اص��ل واليت فقيه 
ذكر كند و تاش كرده پيش��نهاد اين اصل مترقی 
را به صورت يك جانبه به آقای منتظری منتس��ب 
س��ازد. امری كه حتی در روايت مرحوم منتظری 
نيز، مردود شده اس��ت. ديگر آنكه اساساً در جای 

جای اين خاطرات، هيچ اشاره ای به نقش منفی مرحوم منتظری در جهت تقابل با امام و 
موضوع عزل ايشان نشده است و نويسنده در روايتی جهت دار، تنها به تمجيد و تعريف از 

آقای منتظری پرداخته و با به كارگيری تعابيری غلوآميز چنين می نويسد: 
آيت اهلل منتظری يكی از مورد احترام ترين شخصيت های مذهبی شيعه 

و از نظر برخی اعلم فقها بود.2
بديهی اس��ت تنها روايتی مورد اقبال عموم مخاطبان واقع خواهد شد كه در آن تمام 
ابعاد شخصيتی و سياس��ی افراد و فعاالن مذهبی و سياسی نمايان شده باشد و راوی يا 
نويسندگان، بخشی از عملكرد يا انديشه ش��خصيت های مورد عاقه خود را روتوش يا 

سانسور نكرده باشند. 

نتيجه گيری
با توجه به مطالب مذكور می توان چنين نتيجه گرفت كه كتاب خاطرات خانم مرعشی 
در هر سه محور )مش��اهدات مس��تقيم، مطالب منقول، پاورقی های تحقيقی(، حاوی 
مطالبی غير مس��تند و نامعتبر است. راوی با اس��تفاده از تعابيری مبالغه آميز نسبت به 
همسر خود، تاش كرده شخصيتی محوری و منحصر به فرد از او ارايه دهد و در عين حال 

1. س��عيد منتظری، انتقاد از خود؛ عبرت و وصيت: گفت وگويی بی پرده با پدر، استاد و مرجع عاليقدر حضرت 
آيت اهلل العظمی منتظری، »نوشتاری مشتمل بر چهارده پرسش و پاسخ در رابطه با مسائل سياسی و اجتماعی و 

پرابهام تاريخ معاصر«، )نشر الكترونيكی توسط سايت آيت اهلل منتظری(، ص28. 
2. سيد علی مرعشی )به اهتمام(، همان، ص105؛ با اندك تلخيص و تغيير. 

در مورد مرگ مرحوم الهوتی در 
کتاب پا به پای سرو به صراحت، 
عارضه قلبی به عنوان علت مرگ 
نامبرده، ذکر شده است این در 
حالی است که دختران خانم 
عفت مرعشی در سال های گذشته 
در حرکتی تأمل برانگيز تالش 
داشته اند مرگ وی را مشکوک 
جلوه دهند و مأموران دستگاه های 
قضایی و انتظامی جمهوری اسالمی 

را در مرگ وی متهم سازند
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در موارد متعدد، از بازگو كردن برخی مطالب مناقش��ه برانگيز نسبت به وی خودداری 
كرده است كه از جمله، حمايت مستمر آقای هاشمی از سازمان تروريستی مجاهدين 
خلق است. اشتباه در نقل تاريخ و محتوا و جزئيات برخی وقايع تاريخی )مانند سخنرانی 
13خرداد امام، قيام 19دی، حادثه 17شهريور و...(، بخش ديگری از اشتباهات تاريخی 
كتاب پا به پای سرو است. ارايه تحليل های غير مستند در مورد موضوعات مهم )مانند 
انكار مشكوك بودن رحلت آيت اهلل سيد مصطفی خمينی و بيان شب زنده داری و طوالنی 
شدن ماقات ها به عنوان علت رحلت ايشان(، بعد ديگری از مطالب مورد نقد در كتاب 
مذكور است. بازتاب شخصيت های سياسی و روحانيون مبارز نيز در اين كتاب- به عمد 
يا از روی كم اطاعی- به طور كاريكاتوری بيان شده اس��ت. به عنوان نمونه از برخورد 
دقيق شهيد بهشتی در نقد مشی مبارزاتی آقای هاشمی، تصويری منفی ارايه گرديده 
و به دنبال آن از نقش ايش��ان در پيش��نهاد اصل واليت فقيه در مجلس خبرگان قانون 
اساسی چشم پوشی شده است و در مقابل تاش شده محوريت درگيری های قيام 19دی 
به آيت اهلل شريعتمداری منتسب گردد و همچنين پيشنهاد اصل واليت فقيه، منحصراً 
به آيت اهلل منتظری مربوط دانسته شده كه اين موضوع حتی در خاطرات شخص آقای 

منتظری نيز مردود شده است. 
مجموعه نقدهای مطروحه، از كتاب پا به پای س��رو روايت و اثری ضعيف، به نمايش 
گذاشته كه نمی توان در عرصه تاريخ انقاب اس��امی از آن به عنوان يك منبع متقن و 

مستند استفاده كرد. 


