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سخن سردبير

در مذمت جامعه ای که به جای انتخاب احتياط می کند!!! 

بارها تذكر داديم كه بايد ايرانی بسازيم كه بتواند بدون اتكا به امريكا و 
شوروی و انگلستان- اين جهان خواران بين المللی- استقال سياسی، 
نظامی، فرهنگی و اقتصادی خويش را به دس��ت گيرد و روی پای خود 
بايستد و هويت اصيل خويش را به جهان عرضه كنند. افسوس كه هنوز 
عده ای از روشنفكران نمی توانند دست از غرب و يا شرق بكشند و اين دو 
را سرمش��ق كارهای خود قرار داده اند. اميدوارم با تحول فرهنگ حاكم 
اسامی، اين گروه به خودمشغول و ازمردم بريده، به خود آيند و اصالت 

خويش را دريابند و از وابستگی نجات پيدا كنند... 
امام خمينی)ره(1

انقاب اسامی به راحتی به دس��ت نيامد؛ ملت ايران از س��ر اتفاق به انقاب اسامی 
نرسيد؛ مردم ايران از س��ر ناچاری در ميان همه گروه ها، جريانات، احزاب، سازمان ها و 
رهبران پرطمطراق آنها، امام خمينی را انتخاب نكرد؛ ملت ما از روی ناآگاهی در ميان 
انواع و اقسام ايدئولوژی ها، مكتب ها، فلس��فه ها و ايسم های چپ و راست و انقاب های 

1. صحيفه امام، ج9، ص25. 
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سبز و سرخ و انفجاری و جهشی، اسام و انقاب اسامی را انتخاب نكرد؛ انقاب اسامی 
محصول اراده يك شخص، يك طبقه، يك جريان، يك گروه، يك حزب و يك سازمان 
نبود؛ انقاب اسامی محصول مهندس��ی اتاق های فكر نيروهای برانداز، طبقات )مثًا( 
پيشرو و نقشه های راهبردی س��ازمان های برانداز، كودتاگر و انقاب سازهای حرفه ای 

نبود. 
انقاب اس��امی در ايران محصول دگرگون��ی در جان های مردم و تغيي��ر در نگاه به 
عالم و آدم بود. آنهايی كه انقاب س��ازی می كنند يا خود را سازندگان حرفه ای انقاب 
معرفی می كنند به سخت افزارهايی چون: ايجاد تضاد طبقاتی و دو قطبی كردن جامعه، 
ايجاد طبقه پيشرو، دامن زدن به درگيری های مس��لحانه و ترويج ترور و از همه مهم تر 
به يك ايدئولوژی يا نم��اد ايدئولوژيك نياز دارند. در انقاب اس��امی نه مفهومی به نام 
تضاد طبقاتی وجود داش��ت و نه طبقه پيش��رو. به تعبير امام همه قشرهای جامعه در 
انقاب اسامی حضور داشتند. بنابراين انقاب اسامی متعلق به هيچ طبقه اجتماعی و 
اقتصادی نيست. انقاب اسامی به ملت ايران، مسلمانان جهان، انسان های آزادانديش 
و مشتاق عقانيت و عدالت و معنويت و از همه مهم تر، به محرومان و ستم كشيدگان و 
مستضعفان تاريخ تعلق دارد. يكی از داليل فراگيری آرمان های انقاب اسامی همين 
است كه اين انقاب به گروه، حزب، طبقه، مكان و زمان خاص تعلق ندارد. انقاب اسامی 
انقاب انسان های آزاده مشتاق رهايی از بت ها و اسطوره های ساخت دست بشر در طول 

تاريخ از آدم تا خاتم است. 
تضاد طبقاتی، طبقه پيش��رو، طبقه كارگ��ر، طبقه رنجبر، درگيری های مس��لحانه، 
ايدئولوژی، نمادهای ايدئولوژيك و همه مفاهيم و اصطاحات��ی كه در ادبيات انقابی 
دوران معاصر هال��ه ای از تقدس به خود گرفته بودند و تحريكات ش��ورانگيزی در ميان 
جوانان ايجاد می كردند، تماماً ماهيت نمادين داش��ته و هميش��ه هم در همين حالت 

نمادين باقی می مانند و صورت واقعيت و حقيقت به خود نمی گرفتند. 
در هيچ يك از جنبش های اجتماعی تا قبل از انقاب اسامی، هيچ كدام از اين مفاهيم 
ش��ورانگيز لباس واقعيت به تن نكردند. در انقاب فرانسه كه ش��عار برابری، برادری و 
آزادی داشت. شعارها صرفاً در مرحله نمادين باقی ماند. انقاب فرانسه شعار حقوق بشر 
و برقراری دموكراس��ی در جهان را ش��عار نمادين خود قرار داد ولی هيچ گاه نتوانست 
دموكراسی را حتی در فرانسه و حقوق بشر را در مس��تعمرات آفريقايی و آسيايی خود 

نهادينه كند. 
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آلبر ماله مورخ انقاب فرانسه می نويسد: 
فاسفه و مؤلفين دايره المعارف و علمای اقتصاد با اين كه دشمن بزرگ 
و خصم صريح حكومت اس��تبدادی بودند هيچ يك با بودن پادش��اه در 
مملكت مخالفتی نداشتند و علمدار مرام دموكراسی به شمار نمی آمدند. 
غالب آنها در اين باب با ولتر هم رأی بودند كه ملت به واس��طه جهلش 
قابل اداره كردن خود نيست و بهتر آن اس��ت كه هميشه در اين جهل 

باقی باشد.1
ژان ژاك روسو، حكومت انتخابی را يكی از شقوق و فروع ملوك الطوايف دانسته و مبتنی 
بر ظلم و بی خردی محسوب می كرد... جمهوری و فرمانروايی ملت را برای ممالك صغيره 
مناسب می دانست كه به شكل باد عهد قديم )دولت شهرهای يونان و روم باستان( خود 

را اداره كنند.2
تمامی شعارهای انقاب فرانسه پس از س��اقط كردن رژيم كهنه در حد نمادين باقی 
ماند و با امر واقعی هيچ نس��بتی پيدا نكرد. گويی تمامی آن شعارها فقط برای كشاندن 
مردم به صحنه و سكو كردن مردم برای باالرفتن طبقه های خاص اجتماعی بود. شعار 
انقاب فرانسه كه شعار برابری، آزادی و برادری برای همه مردم بود با سقوط رژيم كهنه 
به شعار سلطنت پادشاه عادل )ديكتاتوری منور( تبديل شد؛ شاهی كه بنا به تعريف آلبر 
ماله، قدرت مطلقه سلطنت را با نيروی عقل و فرط خرد قرين سازد...3 از نظر انقابيون 
فرانسه، وظيفه هر شخصی آن است كه جميع خيرات و ترقيات را برای ملت خود بخواهد 
لكن نبايد خود ملت را وسيله كسب اين خيرات بكند و آنان را در اين امر دخالت بدهد 
زيرا كه جهل ملت موجب ندامت خواهد شد...4 برای انقابيون فرانسه متقاعد كردن و 
به راه آوردن يك شخص آسان تر از يك ملت بود و حصول نتايج و آمال به وسيله قدرت 
ساطين زودتر ميسر می ش��ود تا به انتظار ترقی عقانی مردم ماندن...5 بنابراين شعار 
انقاب فرانس��ه فقط در س��طح نمادين باقی ماند و هيچ گاه در هيچ سرزمينی صورت 

واقعيت به خود نگرفت. 
انقاب اكتبر روسيه كه به نام برقراری آزادی و ديكتاتوری طبقه كارگر و برپايی جامعه 

1. آلبر ماله و ژول ايزاك، تاريخ قرن هجدهم؛ انقاب كبير فرانس��ه و امپراتوری ناپلئون، ترجمه رشيد ياسمی، 
تهران، اميركبير، 1364، ص311-312.

2. همان، ص312.
3. همان. 
4. همان. 
5. همان. 
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بی طبقه كمونيس��تی و الغای مالكيت فردی برپا شد پس از ساقط شدن رژيم كهنه نيز 
در همان مرحله نمادين باقی ماند و به واقعيت تبديل نش��د. هم��ه امتيازها، امكانات، 
موقعيت ها و فرصت ها به طبقه جديد منتقل گرديد. به نوش��ته ميلوان جياس، طبقه 
جديد، طبقه ای بود كه قدرت و حاكميت و سلطه خود را بر عامه مردم بی سابقه و بی مانند 
اعمال می كرد. انديشه هايش محدود و جهان بينی اش دروغ و ريا بود. حاضر به پذيرش 
هيچ گونه انتقاد و آزمايشی نبود...1 شيوه حكومت اين طبقه در روسيه يكی از ننگين ترين 

صفحات در تاريخ بشر به شمار می رود...2
انقاب اسامی به تمام معنا شورش امر واقعی در مقابل امر نمادين در تاريخ بود. تمامی 
گروه ها و جريان های چپ و راستی كه در ايران قبل از انقاب اسامی شعار انقابی گری 
می دادند به نوعی تحت تأثير نمادهای انقاب روسيه و انقاب فرانسه قرار داشتند. چون 
اين شعارها حتی در زادگاهشان ماهيت نمادين داشتند و با امر واقعی نسبتی نداشتند و 

نمی توانستند با امور واقعی مردم ايران، آرمان ها و آرزوهايشان رابطه برقرار كنند. 
شعار انقاب اسامی برای ملت ايران اس��تقال و آزادی بود. بيشتر سال های دو قرن 
گذشته ايران و بلكه جهان، در تب و تاب نگرانی های مربوط به اين دو اصل، سپری شد. 
استبداد مانع بزرگ آزادی و استعمار مانع بزرگ استقال ايران به شمار می رفت. انقاب 
اسامی به جای شعارهای نمادينی كه هيچ گاه صورت واقعيت به خود نمی گرفت مثل 
شعار نان، مس��كن، رفاه، الغای مالكيت، جامعه بی طبقه، ايجاد برابری و برادری و نظام 
دموكراتيك، توسعه و تجدد و امثال اينها، عينی ترين و واقعی ترين خواست تاريخ ملت 
ايران را سرلوحه تمايات خود قرار داد. ملت ايران می دانست رسيدن به ترقی، تجدد، 
پيشرفت، نان، مسكن و... بدون داشتن استقال و آزادی امكان ندارد. يكی از ويژگی های 
انقاب اسامی اين بود كه به جای آن شعارهای نمادين اين شعارهای واقعی را برگزيد.

انقاب اسامی شايد تنها انقابی باشد كه به رغم گذشت نزديك به چهار دهه از عمر 
آن، همچنان بر شعارهای اوليه خود وفادار مانده است و جذابيت تداوم و شوريدگی دارد. 
علت اصلی اين پايداری به خاطر آن اس��ت كه مطالبات مردم ايران در انقاب اسامی، 
مطالبات مبتنی بر پنداش��ته ها نيس��ت. مطالبه امر واقعی بود نه امر نمادين. مطالبات 
مبتنی بر دانش و داشته های مردم بود. نه مطالبات توهمی احزاب، گروه ها، جريان ها و 

طبقات ويژه. 

1. ميلوان جياس، طبقه جديد، ترجمه عنايت اهلل رضا، دانشگاه تهران، 1358، ص91-92. 
2. همان، ص92.
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انقاب اس��امی ش��ايد از محدود جنبش های اجتماع��ی و انقابی اس��ت كه تمام 
توانمندی های خود را بر بنيادهای قدرت نرم و مفهومی به نام اعتماد عمومی پايه ريزی 
كرده است. اين مفهوم نه تنها پيش شرط ضروری برای هستی اجتماعی در يك جامعه 
اسامی و فرهنگی است بلكه پيامدهای كنش ها و واكنش های فرد و جامعه را در اغلب 
ش��رايط حتی ش��رايط ابهام، قابل ارزيابی می كند. بنابراين انقاب اسامی شايد تنها 
انقابی باشد كه بر اس��اس يك مدل تعامل عقانی و ايده تثبيت ش��ده تر از هم گرايی 

اجتماعی و روح جمعی شكل گرفته است. 
در اغلب انقاب های شناخته شده جهانی مثل انقاب فرانسه و روسيه و چين و غيره، 
مدل هم گرايی و تعامل بر اس��اس نفع حزبی، گروهی، طبقه و قشر خاص، با شعارهايی 
كه در حد نيازهای س��طحی طبيعی تقليل يافته است، تعريف ش��ده است. اين نوع از 
هم گرايی ها بس��يار سست و شكننده اس��ت و چون س��طح واگرايی و گسست انقابی 
در آن باال و گس��ترده اس��ت اغلب اين انقاب ها برای تداوم خود دس��ت به تصفيه ها و 
تس��ويه های خونين و فله ای می زنند. انقاب فرانسه، روس��يه و چين نمونه های عينی 
چنين انقاب هايی هستند. زيرا اغلب اين انقاب ها بر اساس منافع مشترك قشر خاص 

پی ريزی شدند. 
انقاب اسامی انقابی است كه نه بر پايه منافع قشر خاص، بلكه بر اساس ارزش های 
مشترك، شكل گرفته است و تأييد وجود اعتماد به راه و راهبران آن، از طريق تعامل بر 
اساس ارزش های مشترك گواهی می دهد و آن ارزش ها را هر روز تقويت می كند. بنابراين 
يكی از ويژگی های برجس��ته و منحصر به فرد انقاب اسامی نس��بت به جنبش های 
اجتماعی ديگر آن است كه ايدئولوژی انقاب اسامی همزاد با انقاب يا محصول تأمات 
پساانقابی نيست. ملت انقابی ايران سال ها با اين ارزش های مشترك زندگی كردند و 
اساس اعتماد عمومی در جامعه را بر ساخت های مفهومی و واقعيت های اجتماعی اين 

ارزش ها بنا نهادند. 
يكی از داليل اساسی بی اعتمادی مردم به احزاب، گروه ها، جريان ها، ايسم ها، فلسفه ها 
و ايدئولوژی های رنگارنگ دوران معاصر و پيوند آنها با اسام و مكتب اهل بيت در ايران 
همين است. در اغلب انقاب های جهان پيوند وثيقی ميان مردم و ايدئولوژی انقاب و 
ارزش هايی كه بايد بر اساس آن ارزش ها س��ازمان نظام انقابی شكل می گرفت، وجود 
ندارد. ايدئولوژی تمامی اين انقاب ها يا زاده شرايط انقابی يا ضرورت های پساانقاب 
است. مردم فرانسه تا قبل از انقاب فرانسه دركی از دموكراسی، ليبراليسم، حقوق بشر 



14
سخن سردبير

دوره سوم سال چهاردهم شماره  49و50  پاييز و زمستان 95

و... نداشتند. مردم روسيه و چين تا قبل از انقاب كمونيس��تی دركی از سوسياليسم، 
جامعه كمونيستی، ماركسيسم، تضاد طبقاتی، طبقه پيشرو و غيره نداشتند. اين ايسم ها 
دغدغه های قشرهای بس��يار محدود تحصيل كرده در اين كش��ورها بود كه در شرايط 
انقاب يا پس از انقاب آنها را تبديل به ش��عار انقاب يا خواست انقابی مردم كردند. 
بنابراين يكی از مسائل چالش برانگيز اغلب اين انقاب ها آموزش های ايدئولوژيك مردم 
در شرايط بعد از فروپاشی نظم كهنه و جايگزينی نظم جديد بود. بعدها همين آموزگاران 
ايدئولوژی انقابی خود از عوامل اصلی انحصارطلبی های پساانقابی در اين انقاب ها و 
انحراف و فروپاشی آن بودند. آموزگاران ايدئولوژی انقابی خود را وارثان اصلی و فرزندان 
واقعی انقاب می دانستند و همين برجستگی ها را مبنای امتيازات ويژه برای خود تلقی 

می كردند. صدها نمونه از اين دست در تاريخ انقاب های مشهور جهان وجود دارد. 
اين افسانه ها و اين داستان ها در انقاب اسامی جايگاهی ندارد. ارزش های مشترك 
در انقاب اس��امی كه مبنای اعتماد عمومی ش��د نه همزاد انقاب بود و نه در شرايط 
پساانقابی تدوين گرديد. اعتماد عمومی در انقاب اسامی بر پيشينه های اجتماعی، 
فرهنگی، فكری و ارزش های اسامی كه صدها سال با روح، روان، گوشت و خون مردم 
ايران آميخته بود، پديد آمد. رمز پيروزی و تداوم انقاب اس��امی در همين باور نهفته 
است و هر دستی كه بخواهد تحليل و تفسير و باورهايی غير اين القا نمايد بايد آن را دست 

بيگانه، دست نفوذ و دست فتنه ناميد. 
با اين تفاصيل اگر ش��كاف عميقی بين تعريف س��طحی بعضی از گروه ها، جريان ها، 
مس��ئوالن و دولت مردان از اعتماد عمومی و آرمان های انقاب اس��امی در ش��رايط 
مخاطره آميز، و ماهيت بسيار گسترده تر نگرانی های مردم از اعتماد عمومی و عدول از 
ارزش های انقاب اسامی وجود دارد، حاكی از آن اس��ت كه نظام جمهوری اسامی، 
به تنظيم سياس��ت های تبليغی ديوان س��االری و توجيه��ات آبكی آنه��ا در انطباق با 

حساسيت های مردم و احساس آنها در مورد »آنچه در خطر است« نياز شديد دارد. 
دولت مردان در هيچ س��طوحی نبايد اجازه داش��ته باش��ند اعتماد عموم��ی مردم را 
دست آويز تسويه حساب های حزبی، خانوادگی، نفع جريانی، نفع گروهی و محفل های 
خصوصی خود كنند و به اين اعتماد آس��يب رسانند. انقاب اس��امی دستاورد حزب، 
گروه، خانواده و قش��ر خاصی نيس��ت كه ثمرات آن در اختيار بهره های انحصاری اين 

محافل باشد. 
اكنون ما در آستانه آزمونی ديگر از مكانيسم مردم ساالری در نظام جمهوری اسامی 
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هستيم. انتخابات تجلی عقانيت جمعی ملت ايران و نماد حس سلوك جمعی ماست. 
تنظيم سياس��ت های تبليغی در انتخابات آينده و ايجاد صورت بندی های مناسب تری 
از بيداری و آگاهی های اجتماعی و اس��امی در مردم برای گزينش عقانی تر، يك باور 
ترديدناپذير است. تجربه انتخابات گذشته نشان داده است به رغم اين كه يكی از نقاط 
قوت جمهوری اسامی كه در نوع خود بی نظير است، مكانيسم انتخابات می باشد ولی به 
دليل عدم پايبندی اخاقی، اسامی و ملی اغلب كسانی كه وارد رقابت های اين عرصه 
می شوند و نوع رقابتی كه انتخاب می كنند، بيشترين خسارت را بر اعتماد عمومی جامعه 

وارد می سازند. 

انتخابات و رفتارهای مخاطره آميز 
از آغاز دهه هفتاد كه سياست قبيله گرايی، حزب گرايی، طبقه گرايی، سرمايه پرستی، 
ويژه خواری و توس��عه بازی؛ مقام رفيع سياست های رش��د و تعالی فكری و اجتماعی، 
عدالت، عقانيت و معنوي��ت را روز ب��ه روز در نظام جمهوری اس��امی تنگ تر كرد و 
مسئوالن خسته، واداده و غير انقابی به اين نتيجه رسيدند كه تقاص عقب ماندگی های 
مال��ی و رفاهی خ��ود را بايد از جي��ب مس��تضعفين و از خزان��ه بيت الم��ال بگيرند و 
انقابی نماهای احساس��اتی، بی بصي��رت و بی مايه، عقده حق��ارت بی تخصصی خود را 
در آكادمی های انگليس، فرانس��ه، امريكا و... )كه درب آن به بركت سياست های دولت 
سازندگی به روی آنها گشوده شده بود( باز كردند و با دريافت نشان روشنفكری دينی! 
از فرنگيان، بر ملت اي��ران منت نهادند و به ميمن��ت و مباركی، به وطن بازگش��تند و 
مثل مور و ملخ، تمامی س��نگرهای دانش��گاه، دولت، مجلس، مراكز تحقيقاتی و... را به 
اشغال انحصاری خود درآوردند و به روايت اهالی ش��هر افسانه ای برره!! پشت سر هم از 
خودشان، هرمنوتيك، ايدئولوژی، سوسيولوژی،گفتمان و ...يدمان و فلسفه های مضاف 
در »وكردند!« و مانند »زئوس« خدای قدرت طلب، خشن و بی عاطفه افسانه های يونان 
باستان پدر خود »كرونوس«1 )هاشمی( را خوردند؛ و عصر خداجنبانی در مكتب و مرام 
اصاح طلبان به پايان رسيد و فصل خودجنبانی آغاز ش��د. روشنفكران دينی ما به اين 
نتيجه رسيدند كه جامعه مدنی مترقی تر، عقانی تر و عادالنه تر و از همه مهم تر، معنوی تر 

1. در اساطير يونان باستان هستی دو فرمانروای نيمه خدايی دارد، كرونوس و زئوس. زئوس پسر كرونوس است. 
عصر كرونوس را عصر خداجنبان و عصر زئوس را عصر خودجنبان هستی می گويند. وقتی زئوس پدر خود كرونوس 
را خورد عصر كرونوس در يونان باستان به پايان رسيد و بشر از آن دوران در عصر زئوس زندگی می كند. يعنی هستی 

نيازی به خدا ندارد و خودجنبان است. 
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و توحيدی تر از جامعه نبوی و علوی است!!! روشنفكران دينی به ما گفتند يوم اهلل ديگری! 
آغاز شده است. دوم خرداد را با سوت و كف و هورا به جای 22بهمن نشاندند و ملت ما پس 
از قرن ها حسرت و حرمان، به افتخار جامعه مدنی نائل آمد و رئيس جمهور ما سردمدار 
جهانی گفت وگوی تمدن ها شد. دوم خردادی ها به پاس اين پيشرفت های شگفت انگيز 
اعام كردند كه دوران رهبری ام��ام خمينی و حاكميت دينی به پايان رس��يد و عصر 
حاكميت عقل و قانون بشری است. در عصر عقل و قانون، جايی برای قال الصادق و قال 
الباقر نيست. حماسه حسينی و شور عاشورايی در عصر حاكميت زئوس معنايی ندارد. 
خردگريزی و عقل ستيزی در عصر حقوق، ليبراليس��م و دموكراسی است. عصر زئوس 
عصر حاكميت دون كيشوت ها، بتمن ها، زوروها، مردان عنكبوتی و مورچه ای، رمبوها و 

عصر هری پاترها و عصر تن تن هاست!!!
پهلوانان اين عصر، مانند اوليس تنها پهلوان باقی مانده از جنگ تروا و پادشاه قدرتمند 
شهر ايتاك در يونان باستان، كه به تنهايی به جنگ همه خدايان رفت و در نهايت پس از 
پيروزی بر تمامی آرمان های شهرياری شرق كه سر در گريبان خدايان داشتند، شهريار 
آرمانی غرب ش��د؛ در اين عصر يك تنه به جنگ اهريمن می رون��د و آنها را به پای ميز 
مذاكرات كشانده و به نگرانی های سازمان يافته آنها از دستاوردهای علمی، نفوذ انقابی 
و حضور جهانی ملت های غير غربی، مهر حقانيت قانونی زده و حق نظارت را بر رفتارهای 
اين ملت ها مش��روع و قانونی و مبتنی بر مقررات بين المللی و اقتضائات نظام جهانی و 

جهانی شدن می دانند. 
در عصر زئوس، ملتی كه سر سازگاری و سازش با كدخدای جهانی را ندارد بايد بپذيرد 
كه اگر می خواهد مشكل آب خوردن خود را حل كند بايد در تمام كنش ها و واكنش های 
خود نظر كدخدا را جلب كند. در چنين عصری كه انقاب زداي��ی از رفتارهای ملت ها 
يك قان��ون بين المللی اس��ت ملت ها چه حقی دارن��د بدون جلب نظر ارب��اب جهانی، 
چشم اندازهای دفاعی، برنامه های توس��عه و قوانين بودجه ای متعارف بنويسند. قواعد 
نگارش تمامی اينها بايد تغيير كند. مهم نيس��ت كه چند سال از موعد قانونی برنامه ها 
گذشته باشد مهم اين است كه در س��رزمين ارباب حلقه ها كدخدا از ما راضی باشد. بر 
اساس اين دستاوردهای بزرگ روشنفكران دينی!! كه در طول تاريخ همتا ندارد، تاريخ 

انقاب اسامی به دو بخش تقسيم شد: 
1. دوران امام خمينی 

2. دوران پسا امام خمينی 
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از نظر آنها دوران امام خمينی دوران رهبری كاريزمايی )كرونوسی( بود. اين رهبری 
سه ويژگی داشت: 

الف. ايدئولوژی )بخوانيد اسام( بر قانون غلبه داشت. 
ب. عدالت بر توسعه غلبه داشت. 

پ. ايثار و گذشت بر رفاه غلبه داشت. 
جارچيان دولت دوم خرداد، مأموريت داشتند كه ش��ب و روز، گاه و بی گاه و با ربط و 
بی ربط پيوسته در كوی و برزن جار بزنند كه بدانيد و آگاه باشيد با رحلت امام خمينی 
دوران رهبری كاريزمايی به پايان رسيده و ملت ايران بايد از اين رهبری عدول كند و به 
رهبری ای كه ما می گوييم رهبری عقل و قانون )زئوسی( است، برسد!! ويژگی های اين 

رهبری به شرح زير است: 
الف. قانون بر ايدئولوژی غلبه دارد. 

ب. توسعه بر عدالت غلبه دارد. 
پ. رفاه بايد مقدم بر ايثار و گذشت باشد. 

از دولت سازندگی، عصر مخاطره آميزی برای انقاب اسامی و نظام جمهوری اسامی 
آغاز ش��د. و هر روز با تنگ تر ش��دن جای عدالت، عقانيت، معنويت و آزادی، سياست 
قبيله گرايی، فاميل بازی، ويژه خواری و اس��ير اين حزب و آن گروه شدن، در مهم ترين 
اركان ساختار نظام سياس��ی كه به اعتماد عمومی مربوط اس��ت، يعنی ديوان ساالری 
)قوای مقننه، مجريه و قضاييه(؛ بس��ط و توسعه بيش��تری يافت. رهبر انقاب با طرح 
مكرر مباحث و مفاهيمی چون: تهاجم فرهنگی، ارتجاع روشنفكری، رفاه زدگی خواص، 
بصيرت، فتنه، نفوذ و... تاش كرد ديده بان های بيدار جامعه را معطوف به زخم هايی كه 

می رود در جان و روح جامعه انقابی ايران نهادينه و مزمن شود، نمايد. 
البته ديوان ساالری ايران بيمارتر از آن است كه توجهی به اين زخم ها داشته باشد. اين 
بی اعتنايی را می توان از رفتارهای كارگزاران اين ديوان ساالری در قوه مجريه و مقننه 
در هر دوره ای بيش از پيش مش��اهده كرد. اين يعنی مخاطره آميز شدن جامعه ايران. 
عدم هماهنگی ميان نوع نگرانی ه��ای رهبری و مردم در خص��وص پيامدهای جامعه 
مخاطره آميز و معيارهای بسيار سطحی كارگزاران ديوان ساالری در مورد خطر گسترش 
بی اعتمادی عمومی در فضايی كه اغلب دولت ها مسئوليت های خود را در خصوص اتخاذ 
سياست های الزم برای حل معضات اجتماعی يا حواله به عمق خرابی اوضاع در دولت 
قبلی می كنند يا حواله به ارزيابی های علمی و بازی های آماری می نمايند، نشان می دهد 
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كه نگرانی های رهبری و مردم در اين ارزيابی های به ظاهر علمی و آماری جايی ندارد. 
اين بی اعتنايی در گفتارهای دولت  مردان ما نيز آشكار است. وقتی رئيس جمهور يك 
نظام اسامی و انقابی مثل نظام جمهوری اسامی با صراحت می گويد آرمان های ما به 
سانترفيوژها متصل نيست، آدم ناخودآگاه ياد منورالفكران غرب پرست و سكوالر عصر 
رضاش��اهی می افتد. يكی از اينها در دوران رضاشاه وقتی می خواست اقدامات وی را در 
مسئله كشف حجاب توجيه كند، نوشت: ديانت بر ارواح و قلوب مردم حكومت دارد نه 
بر اجسام و ظواهر آنها... دور از حكمت و دانش اس��ت كه دين اسام لباس مخصوصی 
برای پيروان خود دستور دهد، زيرا هر اقليمی و هر ناحيه ای به اختاف حرارت، برودت، 
اعتدال، مزاج، س��ليقه، حكومت و طبيعت از حيث ماكول و مش��رب و ملبس يك نوع 

احتياج... دارد كه آن ديگری ندارد.1
او عقل خود را در اثبات ارادت به رضاخان چنان قاطی چيزهای ديگر كرد كه نفهميد 
يا دوست نداشت بفهمد كه داستان كشف حجاب داستان لباس و پارچه و كفش و كاه 
نبود، بلكه داستان عفت، شرف، حيا، غيرت، ناموس، فرهنگ، تاريخ، استقال و آزادی 
يك ملت بود. رضاخان در پوشش مبارزه با حجاب و كاه و امثال اين اقدامات سخيف، 
مأموريت داش��ت بنياد اين باورها را از ايران بركند. سطح ش��عور اجتماعی و فرهنگی 
ملت ما تا اين اندازه پايين نيس��ت كه نداند آرمان های ما به سانترفيوژها وصل نيست؛ 
بلكه هر آدم عاقلی می فهمد كه داس��تان سانترفيوژها داستان س��انترفيوژها نيست!!! 
داستان آزادی، استقال، هويت و اصالت و فرهنگ انقابی ملت ايران است. در معادالت 
منطقه ای و جهانی سانترفيوژهای ما لرزه بر جان دشمن نيانداخته است بلكه استقال، 
آزادی، عقانيت آرمان گرايی، روح مقاومت، فرهنگ ظلم س��تيزی و عدالت دوس��تی، 
سازش ناپذيری، اسام خواهی و داشتن روح انقابی، دشمنان ما را مستأصل كرده است.
اگر پذيرفتيم ك��ه رفتارهای كارگ��زاران ديوان س��االری ايران جامع��ه انقابی ما را 
مخاطره آميز كرده است بايد بدانيم كه در آستانه انتخابات پيش رو، با توجه به تجربيات 
گذشته نبايد انتظار داشته باشيم مخاطرات را مستقيماً لمس كنيم. چنين مخاطراتی 
اكنون چنان در رفتارهای روزمره زندگی ما و دولت مردان ما حضور دارند و به احساس 
گنگ نگرانی و ع��دم اعتماد و امني��ت و صورت بندی های مختل��ف اجتماعی ما دامن 
می زنند كه جدا كردن و ديدن آنها بسيار سخت است. در چنين شرايطی تنها اعتقادات 
و اعتماد عمومی مبتنی بر اعتقادات به يك حامل ميانجی حياتی تبديل می ش��ود. اين 

1. حميد بصيرت منش، علما و رژيم رضاشاه، تهران، عروج، 1376، ص179. 
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مسئله زمانی ارزش خود را آشكار می كند كه ما بدانيم يك جامعه مبتا به مخاطره چه 
ويژگی هايی دارد: 

1. اولين نش��ان جامعه مخاطره آميز اين اس��ت كه مردم در چنين جامعه ای احتياط 
می كنند نه انتخاب. 

می گويند در جامعه مخاطره آميز اولين چيزی كه مخدوش می ش��ود اطاعات است. 
وقتی در جامعه ای توس��ط كارگزارانش اطاعات مخدوش و غير قابل اعتماد می شود و 
دولت مردان در رقابت های انتخاباتی يا رجزخوانی های سياسی، تمامی مبانی و مبادی 
آماری را دروغگو، مردم فريب و بی اعتبار می س��ازند برای كسانی كه در اين جامعه حق 
انتخاب آزاد دارند، تنها راهی كه باقی می ماند احتياط است و احتياط ويروس خطرناكی 
برای اعتماد عمومی است و اين برای نظامی چون جمهوری اسامی كه اركانش بر اعتماد 

عمومی استوار است، خطر بزرگی است.
2. اعتماد همراه با احتياط، اطمينان را از بين می برد و تمام انتخاب های درون يك نظام 
را با مخاطره و ريسك همراه می سازد. مردم در مرز خيال و واقعيت سرگردان می شوند. 
اين حالت برای يك نظام سياس��ی خطرناك ترين حالت هاس��ت و هر عاملی در چنين 

شرايطی ممكن است تعادل اجتماعی را به هم بريزد.
3. می گويند پاس��خگويی پيش درآمدی برای اعتماد و اطمينان اس��ت؛ وقتی دولتی 
خود را از پاسخگويی بی نياز می بيند يا پرس��ش گران را با الفاظ نادرست مورد عتاب و 
خطاب قرار می دهد يا آنها را حواله به جهل و بی  سوادی و جهنم و درك اسفل السافلين 
و غيره می سازد دانسته يا نادانسته اركان اعتماد عمومی را مخدوش می كند. اين گونه 
دولتمردان در حوزه سياست، يا مست قدرت و خودشيفتگی هستند يا آنقدر جهل نسبت 
به مكانيسم های فراز و فرود دولت ها در سياس��ت دارند كه نمی دانند بی اعتمادسازی 

مردم، به مثابه بريدن شاخه هايی است كه بر آن نشسته اند.

کالم آخر 
به دليل عملكردهای نادرست ديوان س��االری در حوزه جلب اعتماد عمومی، جامعه 
ايران گرفتار بيماری مخاطره پذيری است. تا قبل از اين كه اين بيماری عميق و مزمن 
شود بايد به علل و عوامل آن كه به نظر ما در ديوان ساالری ايران نهفته است، توجه كرد. 
ما اكنون مثل گذشته به يكديگر اعتماد نداريم و اين بی اعتمادی از سطوح باال به سطوح 
ميانی و پايين در حال رس��وخ كردن است. چگونه ممكن اس��ت مردم به دولت مردانی 
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اعتماد كنند كه خود به يكديگر اعتماد ندارند. 
افراد نسبت به گذشته به سرنوشت خود نمی انديشند و در انتخاب های خود معيارهای 
دقيقی را به كار نمی گيرند. احتياط در ورود به عرصه های عمومی و نهادهای مردم ساالر 
مثل مجلس و دولت و... و بی تفاوتی نسبت به كسانی كه قرار است زمام امور را به دست 
گيرند و بی اعتمادی به وعده ها و شعارها و برنامه های انتخاباتی به خاطر عدم پايبندی 
دولتمردان و نمايندگان به شعارها و برنامه های وعده داده شده و ده ها دليل ديگر جامعه 

ما را مخاطره پذير كرده است. 
در ميان عائم آش��كار اين مخاط��رات مثل بی اعتم��ادی، احتياط، ع��دم اطمينان، 
بی تفاوتی و... پيامدهای ناش��ناخته ديگری نيز وجود دارند كه حتی نمی توان به شعور 
اجتماعی برای درك رويه و روال روزمره زندگی نيز اعتماد كرد. همه اينها ميزان واقعی 
مخاطره را تا حد زيادی پنهان نگه می دارد و موج��ب افزايش حس نگرانی و بدبينی به 
آينده ايران عزيز می شود. چنين هراس هايی بی واس��طه اين احساس را در ميان مردم 
تشديد می كند كه دولت خود توليدكننده و تش��ديدكننده اين بی اعتمادی است. چه 

برسد كه خود در مقام پاسخگويی و حل مشكات چنين نگرانی هايی باشد.
يك داوطلب انتخاباتی بايد بفهمد وقتی برای جلب آرای مردم به نادرستی وعده های 
عجيب و غريبی چون حل مش��كات در صد روز و امثال اين می دهد، چگونه تا س��طح 
پيمانكاران فاضاب های روستايی، شأن دولت جمهوری اسامی را تنزل می دهد و مثل 

موريانه به جان اعتماد عمومی می افتد.
دولت مردان، كارگزاران و نمايندگان مجلس جامعه ما را مخاطره پذير كردند. در جامعه 
مخاطره پذير، تعداد بازندگان كه عموماً مردم هستند از تعداد برندگان كه بعضی ها فكر 
می كنند گروه ها، احزاب و سازمان ها هستند، بيشتر است. آيا اين مخاطره پذيری طبيعی 
و بديهی اس��ت؟ آيا اين مخاطره پذيری ضروری و ضامن بقای نظام جمهوری اسامی 
و آرمان های آن اس��ت يا يك فرآيند تحميلی و خودخواسته است؟ وظايف آحاد مردم، 

كارگزاران و مسئوالن نظام در قبال اين واقعه و خطرات ناشی از آن چيست؟ 
شايد عده ای سرخوشانه به دنبال اين باش��ند كه اثرات ملی، منطقه ای و جهانی اين 
مخاطرات را ناشی از توهم توطئه و امثال آن القا نمايند. اگرچه باورهای سرخوشانه اين 
افراد تأثيری در تبيين اثرات اعتقادی و ساختاری اين مخاطرات ندارد ولی بايد بدانيم 

كه تاوان آن هميشه از خزانه مردم پرداخت شده است. 
مخاطرات بی اعتمادی عموماً در رديف مخاطرات بنيانی است و به مشروعيت نظام های 
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سياس��ی برمی گردد. بنابراين زبان اعتماد زبان تجارت و بده بس��تان های سياس��ی و 
اقتصادی نيست. زبان حضور آگاهانه، داوطلبانه و خالصانه در حوزه عمومی است؛ و اين 
رمزی بود كه انقاب اسامی را تا به امروز سرزنده، پايدار، شاداب، توليدكننده و اثرگذار 

نگه داشته است. 
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الگوی انقالبی  در هندسه فکری امام خمينی)ره( و 
مقام معظم رهبری 

سيروس حاجی زاده1
چکيده

فراوانی كاربرد واژگانی نظير انقابی گری، داشتن روحيه انقابي، انقابي بودن، انقابي 
زيستن و انقابي ماندن در نظر گاه رهبر معظم انقاب اسامی در وهله اول حاكی از اهميت 
آنها بوده و از سويی ديگر نشان دهنده اولويت گذاری بر مبنای سلبی و ايجابی است؛ در واقع 
گفتمان انقابی در راستای حفظ، تقويت و مانايی آن تاش می كند و گفتمان ديگر مقابل 

انقاب هم برای استحاله كردن و منهدم سازی آن برنامه ريزی می نمايد. 
فراگير و همگانی كردن روحيه انقابی گری مستلزم وجود يك فرهنگ منطقی، معقول 
و نظام مند است كه ابعاد انديشه ای، بيانی و رفتاری را در برگيرد. از اين رو، تعاريفي كه 
در منظومه فكري بنيانگذار انقاب اسامی و مقام معظم رهبری از انقابی گری و اركان 
آن وجود دارد، تعاريف جامعي است كه تنها به صرف بيان و توصيف بسنده نمی كند بلكه 
عمل گرايي همراه با آرمان گرايي  را مدنظر دارد و حتی تاش می كند در چهارمين دهه از 
عمر انقاب به شكل دهی نهادها و ساختارهايی با بينش انقابی از جنس دهه اول انقاب 

1. دانشجوی دوره دكتری مطالعات بين الملل دانشگاه جامع امام حسين)ع( 
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همانند شكل دهی قرارگاهی برای ساماندهی امور اقتصادی و اجرای »اقتصاد مقاومتی« 
نيز بپردازد؛ بديهی اس��ت هنوز انق��اب و گفتمان انقاب اس��امی را دارای ظرفيت و 
استعداد برای پاسخ دهی به مشكات و معضات عصر معاصر می داند. اين امر مستلزم 
وجود رويكرد آينده نگرانه در هندسه فكری امام و رهبری، مسئله شناسی انقابی گری، 
فرصت س��ازی برای پياده كردن آن و فهم و ادراك آفت های غفلت از آن برای ما و نسل 
آينده است. تحقيقاً يكی از داليل تأكيد مكرر مقام معظم رهبری بر اين واژه ها و تعمد 
ايشان در تبيين ابعاد موضوع انقابی گری، به همين مس��ئله و كمك به فهم درست و 
منطقی طيف مؤمن به انقاب و حتی طيف خاكس��تری برمی گردد. با اين نگاه، انقاب 
از منظر امام)ره( و رهبری تنها پديده ای تاريخی نيس��ت، بلكه موجودی زنده، خاق، 
پيشرونده و تحول گراست كه بايد هر آن در انديشه، بيان و رفتار جمعيت انقابی و جبهه 

مؤمن به انقاب زنده و فعال نگه داشته شود. 

مقدمه 
اگرچه سابقه بيان واژه انقابی گری و ش��اخص های آن در سخنرانی های مقام معظم 
رهبری به اواخر س��ال 1368 برمی گردد، اما در سخنرانی يك سال اخير ايشان، بسامد 
كليدواژه هايی با بن مايه و مضمون »انقاب« و »انقابی« افزايش يافته است. منظومه ای 
از مفاهيم��ی همچون »جوان مؤمن انقاب��ی«،1 »تفكر انقاب��ی«،2 »تربيت انقابی«، 
»كار انقاب��ی«،3 »انقابی  فكر ك��ردن«، »انقابی عمل ك��ردن«،4 »انقابی  ماندن«، 
»انقابی گری«،5 »هندسه  انقاب اسامی«، »خطوط اساسی و اصول انقاب اسامی«،6 
»تجربه  متراكم انق��اب«، »نيروهای انقاب��ی«،7 »مهد انق��اب«، »انقاب زدايی«،8 
»جريان غيرانقابی«،9 »هويت انقابی«،10 و مانند آن، در س��ال جاری به محور اصلی 

سخنرانی ها، نوشته ها و پيام های رهبر معظم انقاب اسامی بدل شده است. 

1. بيانات مقام معظم رهبری، 1395/3/3، 1395/1/1، 1394/12/28، 1394/10/30 و 1394/10/19. 
2 . بيانات مقام معظم رهبری، 1394/10/19 و 1394/12/25. 

3. بيانات مقام معظم رهبری، 1395/2/1.
4. بيانات مقام معظم رهبری، 1394/12/20.
5. بيانات مقام معظم رهبری، 1394/12/25.
6. بيانات مقام معظم رهبری، 1394/11/14.

7. بيانات مقام معظم رهبری، 3 خرداد 1395.
8. بيانات مقام معظم رهبری، 1394/12/25.

9. بيانات مقام معظم رهبری، 1394/11/14 و 1395/12/25.
10. بيانات مقام معظم رهبری، 1395/2/13و 1395/3/14.
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اوج تبيين اين موضوع در كام رهبری را می توان در 
سخنرانی 14خرداد 1395 ايشان مشاهده كرد. هدف 
متن پيش رو بازانديش��ی پيرامون چيستی و چرايی 
اين خط جديد معرفتی است. در يك نگاه مطالعاتی 
به بيانات مقام معظم رهبری در مسئله انقابی گری 
ابعاد، شاخص ها و گزاره های مش��خص و معينی در 
اين ارتباط قابل مشاهده است كه در تجزيه و تحليل 
مفهوم و فلس��فه انقابی گری نقش عمده ای را برای 

جامعه مخاطب در شناخت، تبيين و بكارگيری اين آموزه ها دارد. 
انقابي گري در شرايط كنوني كشور و موقعيت انقاب و نظام مقدس جمهوري اسامي، 
بهترين ماك و معيار براي دسته بندي كردن جريان ها، احزاب، گروه ها و شخصيت هاي 
سياسي است. انقابي گري در اين نوشتار، يعني انقابي بودن، انقابي ماندن و انقابي 
عمل كردن كه الگوي كامل آن در ايران، حضرت امام خميني)ره( اس��ت. انقابي گري 
با ش��اخص مدنظرحضرت امام)ره( و مقام معظم رهبري، نقشه راهی است كه می تواند 

ضامن كارآمدی، استحكام و اقتدار ملی باشد. 

اهميت و ضرورت طرح موضوع انقالبی گری 
طرح موضوع انقابی گری و شفاف سازی ش��اخصه ها و ويژگی های آن از چند جهت 

ضرورت دارد: 
1. انقاب اس��امی، همچنان كه در مرحله نهضت، نياز به روحيه و انگيزه انقابی در 
عرصه اصول، اهداف و روش داشت، جمهوری اسامی نيز به عنوان فرزند انقاب برای 
دوام و بقای خود و دستيابی به اهداف واالی انقاب به فكر و نيروی انقابی نيازمند است. 
به عبارتی حفظ انقاب اسامی و نظام اسامی در گرو شناخت، حفظ و تقويت و توسعه 
انقابی گری است. مسئله ای كه در ديدگاه امام راحل و مقام معظم رهبری، حفظ انقاب 

انقالبی 
انديشيدن

انقالبی عمل 
کردن

انقالبی 
ماندن

انقالبی گری

انقالب اسالمی، همچنان  که در 
مرحله نهضت، نياز به روحيه 
و انگيزه انقالبی در عرصه 
اصول، اهداف و روش داشت، 
جمهوری اسالمی نيز به عنوان 
فرزند انقالب برای دوام و 
بقای خود و دستيابی به اهداف 
واالی انقالب به فکر و نيروی 

انقالبی نيازمند است
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اسامی و جمهوری اسامی يك واجب عينی است.1
2. ظهور و بروز برداش��ت های مختلف و بعض��اً متضاد، از واژه انقاب��ی و انقابی گری 
در مس��ير خاف گفتمان امام و انقاب در ميان نخبگان سياسی و دانشگاهی و برخی 
انقابيون در دو دهه اخير، تبيي��ن و ارايه تعريف منطبق با گفتم��ان امام و رهبری در 
شرايط فعلی را ضرورتی اجتناب ناپذير كرده است. دشواری تميز خط و مرز انقابی گری 
و برداشت های مختلف و بعضاً متناقض ارايه شده از سوی انقابيون می طلبد تا معيار و 

ماك تعريف درست و منطبق با گفتمان امام و رهبری از اين واژه ارايه گردد. 
3. انحراف در تعريف و تفسير صحيح انقابی و انقابی گری، فارغ از جناح و جريان های 
موجود، آثار و پيامدهايی خواهد داشت كه بقا و تداوم انقاب اسامی و گفتمان انقابی 
را مورد تهديد جدی قرار خواهد داد و جامعه را به ورطه س��قوط و انحطاط محتوايی و 

گفتمانی و سرانجام ساختاری خواهد برد.
4. طراحی جنگ نرم همه جانبه دشمن برای القا و تحميل نسخه بدلی انقاب اسامی 
با اس��تحاله هويت انقابی و روحيه انقابی گری در جامعه اسامی كه چند نسل بعد از 
انقاب را ش��اهد اس��ت كه ش��انس حضور در صحنه های انقابی را نداشته، ضرورت و 

اهميت توجه و تبيين موضوع انقابی گری را مضاعف كرده است. 

معناشناسی مفهوم انقالبی گری 
برای روشن ش��دن مفهوم انقابی گری الزم اس��ت ابتدا مفهوم انقاب واكاوی شود و 
س��پس با توجه به زمينه های طرح انقابی گری پس از پيروزی انقاب اسامی، نسبت 
آن را با مفهوم انقابی گری مشخص نماييم. از لحاظ اصطاحی برای واژه انقاب ده ها 
تعريف ذكر شده اس��ت كه انقاب ها را در همه  ابعاد )سياسی، اجتماعی، اقتصادی و...( 
تعريف نموده اند. ب��ا توجه به تعاريف مختلفی كه از انقاب وجود دارد به نظر می رس��د 
رسيدن به مفهوم واحد و مش��ترك از اين پديده مشكل است. در همين راستا با تقسيم 
همه تعاريف به دو بخش تعريف حداقل گرا و حداكثرگرا از انقاب می توان زمينه ايجاد 

1. »بايد ما برای ادامه اين فريضه الهی، برای ادامه اين انقاب اسامی و جمهوری اسامی كوشش كنيم و كوششمان 
را افزون كنيم؛ برای اينكه آنها، مخالفين ما، مخالفين اسام كوشش شان را هر روز افزون می كنند.«  )صحيفه امام، 
ج15، ص33( و مقام معظم رهبری در تفسيری روشن نظام اسامی را همان تجسم انقاب اسامی می دانند: »حفظ 
موجوديت انقاب كار اول ماست كه در استمرار نظام جمهوری اسامی تجسم يافته است. به همين خاطر، امام)ره( 
مكرر می فرمودند:  حفظ نظام اسامی، واجب ترين فريضه است. انقاب از نظام جمهوری اسامی جدا نيست، نبايد 
كسی خيال كند كه اين دو از هم جدا هستند. تجسم انقاب، نظام جمهوری اسامی است.« )حديث واليت، مجموعه 

رهنمودهای مقام معظم رهبری، تهران، سازمان تبليغات اسامی، 1376، ج1، ص147(.
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يك افق مفهومی مشترك از انقاب را پديد آورد. در تعريف حداقل گرا، هر نوع تغيير و 
تحول سياسی- اجتماعی حاكم بر جامعه را بدون توجه به نوع و جهت تغيير و يا تغيير 
ارزش های جامعه به عنوان انقاب تلقی می كنند، چه منجر به نتيجه بشود يا نشود. اما 
طبق تعريف حداكثرگرا، انقاب يعنی: دگرگونی در همه ارزش ها و نهادهای مسلط كه 
از آن به عنوان انقاب كبير نيز ياد می كنند. بنابراين در تعريف جامع از انقاب، انقاب 
حركتی مردمی است در جهت تغيير سريع و بنيانی ارزش ها و باورهای مسلط، نهادهای 
سياسی، ساختارهای اجتماعی، رهبری، روش ها و فعاليت های حكومتی يك جامعه كه 

توأم با خشونت داخلی نيز باشد.1 
طبق اين تعريف انقاب از ويژگی های مشخصی مانند: جهان بينی و ايدئولوژی انقابی، 
روحيه انقابی،2 رهبری و ساختارهای جهادمحور و بسيج گرا،3 رويكرد تغيير زيربنايی 
در ساختارهای رسمی اجتماعی، فرهنگی، سياس��ی و اقتصادی برخوردار است كه آن 
را از ساير تحوالت و خشونت های سياسی مدنی متمايز می كند. مقام معظم رهبری نيز 
»انقاب را يك دگرگونی بنيادی می دانند كه پايه های غلط برچيده و پايه های درست 

به جای آن گذاشته می شود.«4
اما تعريف انقابی و انقابی بودن چيست؟ انقابی به شخص يا نهادی اطاق می شود 
كه ضمن حفظ و پايبندی به اصول، اهداف و آرمان های دارای انديش��ه، عمل و روحيه 

تحول خواهانه، پيش برنده و پيش رونده برای نيل به حيات طيبه را نيز حفظ می كند. 

پنج شاخص انقالبی گری، انقالبی بودن و انقالبی ماندن از نگاه رهبر انقالب5
1. پايبندی به مبانی و ارزش های اساسی اسالم و انقالب؛ 

بنده در سال گذش��ته در همين جلس��ه راجع به مبانی امام صحبت 

1. منوچهر محمدی، تحليلی بر انقاب اسامی، تهران، اميركبير، 1365، ص30.
2. روحيه انقابی يك پديده روان ش��ناختی و مرحله ای باالتر از نارضايتی از وضع موجود اس��ت و منظور از آن 
روحيه طرفداری از عمل و اقدام عليه نظام حاكم اس��ت كه با چنين روحيه ای، ف��رد دارای اعتماد به نفس قوی 
است و در مقابل اقدامات اصاحی يا س��ركوبگرانه حكومت ايستادگی می كند. قوت و اقتدار روحيه انقابی نيز به 
عوامل مختلفی مانند ويژگی های تاريخی و فرهنگی، نوع ايدئولوژی انقابی، مجموعه ويژگی ها و اقدامات پيشين 

حكومت و غيره بستگی دارد. 
3. هر چند ممكن است تفاوت های آشكاری بين انقاب ها در نوع رهبری وجود داشته باشد، اما همه انقاب ها 
رهبران خاص خود را داشته اند. نقش رهبری، تحريك نارضايتی از وضع موجود، برانگيختن روحيه انقابی، بيان و 
گسترش انديشه ها و ايدئولوژی های جديد جايگزين، تنظيم و برنامه ريزی راهبردها و تاكتيك های حركت انقابی، 
بسيج و به صحنه آوردن توده ها، ايجاد نظام سياسی جديد و تاش در جهت رساندن جامعه به اهداف و شعارهای 

انقاب پس از پيروزی است. 
4. بيانات مقام معظم رهبری، 1379/12/9.

5. بيانات رهبر انقاب در حرم امام خمينی، 1395/3/14. 
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كردم. مبانی اساسی ما آنهاست... اگر اين پايبندی وجود داشت، حركت، 
حركت مستمر و مستقيم خواهد بود. در تندباد حوادث اين حركت تغيير 
پيدا نمی كند... نقطه مقابل اين پايبندی عمل گرايی افراطی است. يعنی 
هر روزی به يك طرف رفتن، هر حادثه ای انسان را به يك طرف كشاندن. 

2. هدف گيری آرمان های انقالب و همت بلند برای رسيدن به آنها؛ 
بعضی س��عی می كنند جامعه و جوان های ما را دچار نااميدی كنند. 
بگويند آقا فايده ندارد! نمی شود! نمی رس��يم!... شاخص دوم اين است 
كه هرگز منصرف نشويم از رسيدن به آن اهداف بلند و آرمان های بلند. 

تسليم نشويم در مقابل فشارها. 
3. پايبندی به استقالل کشور؛ 

استقال سياس��ی معنايش اين اس��ت كه ما در زمينه  سياسی فريب 
]دشمن را[ نخوريم... استقال فرهنگی كه از همه مهم تر است در اين 
است كه سبك زندگی را سبك زندگی اسامی ايرانی انتخاب بكنيم... 

استقال اقتصادی هضم نشدن در هاضمه  اقتصاد جامعه جهانی است.
4. حساسيت در برابر دشمن و نقشه دشمن و عدم تبعيت از آن؛ 

بايد دشمن را شناخت، نقشه  او را فهميد، از تبعيت دشمن سر باز زد؛ 
اين شاخص چهارم، اين عدم تبعيت را قرآن، جهاد كبير نام نهاده است. 

5. تقوای دينی و سياسی؛ 
اينكه ما عرض كرديم كه بايد به آرمان ها پايبند بود، اس��ام اينها را از 
ما خواسته است. يك تكليف دينی است و رعايت آن تقوای دينی است. 
تقوای سياس��ی هم همراه همين است؛ تقوای سياس��ی يعنی انسان از 

لغزشگاه هايی كه دشمن می تواند از آن استفاده بكند پرهيز بكند. 
در همين روند مقام معظم رهبری خصوصيات نسل انقابی را دارا بودن ويژگی هايی 
چون شجاع بودن، خودباوری، جدی در راه هدف، باسواد، غيور، دارای حركت، متدين، 
دارای عقل و خردمند، دارای ابتكار، دارای انگيزه كافی برای حركت، پيش��گام و دارای 
توان جسمی و فكری برای حركت1 می ش��مارند. تبيين نقشه راه برای نسل انقابی در 
شرايطی است كه مقام معظم رهبری س��ه خصوصيت انقابی از حضرت امام)ره( را به 
عنوان چراغ راهنما برمی شمارند كه عبارت اند از 1. مؤمن بودن )ايمان به خدا، ايمان به 

1. بيانات رهبر معظم انقاب، 1395/7/28. 
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هدف، ايمان به راه و ايمان به مردم(، 2. متعبد بودن 
و 3. داشتن نگاه انقابی اس��ت. در پرتو اين امر رهبر 
انقاب عامل جلوگيری از دس��ت اندازی نظام سلطه 
به كش��ور را در مؤلفه هايی چون تدي��ن و دين داری، 
بصيرت و آگاه��ی، انقابی گری و اقت��دار ملت ايران 

عنوان می كنند. 

نگرش ها نسبت به گفتمان انقالبی 
دو نوع نگرش نسبت به تعريف انقابی بودن در ميان انقابيون وجود دارد، تعريفی كه 

نگاه به گذشته دارد و تعريفی كه نگاه روندی و فرآيندی دارد: 
1. انقالبی بودن معطوف به گذشته نگری: طبق اين ديدگاه انقابی كسی است كه در 
دوران قبل از انقاب نقش داشته و روحيه انقابی را در يك دوره محدود زمانی با خود 
داشته اس��ت كه با پيروزی انقاب، ديگر مفهوم انقابی بر آن حمل نمی شود. به بيانی 
ديگر و با تعريف مضيقی كه از انقابی بودن ارايه می  شود، بعضی معتقدند بعد از پيروزی 

انقاب روحيه انقابی بودن نيز پايان می يابد. 
2. انقالبی بودن به مفهوم فرآيند و روند: بعضی انقابی بودن را محدود به گذش��ته 
نمی دانند و آن را به حال و آينده تسری می بخشند. انقابی پس از عبور از وضع گذشته و 
ايجاد ساختارهای مبتنی بر انديشه و عقانيت، روحيه انقابی، آرمان ها و اصول انقاب 

را حفظ می كند و به آن حالت پيشروندگی )توسعه و عمق بخشی( می دهد. 
به عبارت ديگر در اين نگاه تعريفی موس��ع از انقابی بودن ارايه می ش��ود كه ويژگی 
فرآيندی دارد و در اين فرآيند مراحلی بايد طی شود كه مرحله اول آن سرنگونی طاغوت 
)انقاب(، مرحله دوم ايجاد ساختار )تشكيل نظام(، مرحله سوم تشكيل دولت اسامی، 
مرحله چهارم )شكل دهی جامعه و كشور اسامی( و مرحله پنجم ايجاد تمدن اسامی و 
تشكيل دنيای اسامی )در گستره جهانی( است. بنابراين انقابی بودن، يعنی اين كه بايد 
از ابتدايی ترين مرحله تا مرحله پايانی با فكر و گفتمان انقابی، افراد و اشخاص انقابی 

و مجموعه و نهادهای انقابی همراه بود. 

حفظ انقالب اسالمی و نظام 
اسالمی در گرو شناخت، 
توسعه  و  تقویت  و  حفظ 
انقالبی گری است. مسئله ای 
که در دیدگاه امام راحل و مقام 
معظم رهبری، حفظ انقالب 
اسالمی و جمهوری اسالمی 

یک واجب عينی است
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- انقاب اسامی حلقه اول است.
- قدم اول... ايجاد انقاب اسامی است. 

مفهوم و 
هدف

- منظور از انقاب اسامی، حركت انقابی است؛ و اال به يك معنا انقاب اسامی شامل 
همه اين مراحل می شود.

- اينجا منظور ما از انقاب اسامی، يعنی همان حركت انقابی و جنبش انقابی كه اوالً 
نظام مرتجع را، نظام قديمی را نظام وابسته و فاسد را سرنگون و زمينه را برای نظام جديد 

آماده می كند. 

نحوه و 
ميزان 
تحقق

- در درجه اول ما يك حركت انقابی الزم داشتيم؛ برای اينكه بنای ضايع و پوسيده و كج 
و بدبنيان رژيم استبدادی را از بين ببريم.

- ايجاد انقاب اسامی كار آسانی نبود؛ ليكن اين آسان ترين است. 
- اين كار را ملت با تمام قدرت و با موفقيت كامل انجام داد. 

ی(
ام
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مرتبه
- انقاب كه تحقق پيدا كرد، بافاصله بعد از آن، تحقق نظام اسامی است. )79/9/12(

- حركت بعدی اين بود كه يك نظام اسامی... در اين كشور به وجود بياوريد. 

مفهوم و 
هدف

- نظام اسامی يعنی طرح مهندسی و شكل كلی اس��امی را در جايی پياده كردن. مثل 
اينكه وقتی در كشور ما نظام سلطنتی استبدادی فردی موروثی اشرافی وابسته برداشته 
شد، به جای آن، نظام دينی تقوايی مردمی گزينشی جايگزين می شود؛ با همين شكل كلی 
كه قانون اساسی برايش معين كرده، تحقق پيدا می كند؛ يعنی نظام اسامی )79/9/12(. 
- نظام اسامی يعنی آن هويت كلی كه تعريف مشخصی دارد، كه كشور، ملت و صاحبان 
انقاب- كه مردم هس��تند- آن را انتخاب می كنند. در مورد ما، مردم ما انتخاب كردند؛ 
جمهوری اسامی، جمهوری اسامی يعنی نظامی كه در آن مردم ساالری از اسام گرفته 

شده است و با ارزش های اسامی همراه است.
- نظام اسامی يعنی ترتيب اداره كشور، همان طوری كه اسام گفته است )84/5/28(.

نظام اسامی يعنی هندسه عمومی جامعه اسامی )80/9/21(.
نظام اسامی يعنی چه؟ يعنی منبع تقنين و معيار و ماك اجرا و اركان تصميم گيری در 

كشور )84/8/6(.

نحوه و 
ميزان 
تحقق

- اين كار را هم ملت ما با موفقيت انجام داد. 
- نظام اس��امی پس از انقاب اسامی تش��كيل شد. ش��ورش انقاب و نهضت انقابی 
می توانست انجام بگيرد، اما نظام غير اسامی تشكيل شود، خيلی جاها اين طور شده؛ در 

الجزاير اين طور بود )84/6/8(.
- قانون اساسی تنظيم شد؛

- آرايش و چينش سياسی به وجود آمد؛
- مردم ساالری دينی بر اين مملكت حاكم شد و مردم مسئوالن كشور را... از رهبری گرفته 

تا رياست جمهوری تا ديگر مسئوالن، مستقيم يا غير مستقيم انتخاب می كنند.
- دين مايه و پايه و محور قانون و اجرا در اين كشور است. 
- حركت مردم به سمت اهداف و آرمان های دينی است.

- اركان حكومت قوه مجريه، مقننه، رهبری، قوه قضاييه و ديگر اركان چيده شد، و قانون 
اساسی آمد همه اينها را تثبيت كرد؛ لذا پايه گذاری اصولی انجام گرفت )84/6/8(. 

اين تحقق پيدا كرد؛ لكن كافی نيست )84/5/28(.
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-بعد از آنكه نظام اسامی پيش آمد، نوبت به تش��كيل دولت اسامی به معنای حقيقی مرتبه
می رسد.

- تشكيل دولت اسامی مرحله سوم است )80/9/21(.
- ما االن در اين مرحله قرار گرفته ايم )80/9/21(.

- ما امروز در مرحله دولت اسامی و كشور اسامی قرار داريم.

نسبت با 
مراحل 

قبل

- اين مشكل تر از مرحله قبل است.
- به تدريج و با تاش بايد به وجود آيد )80/9/21(.

ميزان 
و نحوه 
تحقق

- از همان اوان كار تاش برای تشكيل دولت اسامی شروع شد.
- تاش و اقدام برای دولت اس��امی از روز اول شروع شد، منتها افت و خيز داشته است؛ 
پيشرفت و عقب گرد داشته؛ در جاهايی موفق بوديم در برهه هايی موفق نبوديم؛ بعضی 
از ما وس��ط راه پايمان لغزيد؛ بعضی از ماه��ا در اصل هدف مردد ش��ديم، بعضی از ماها 

نتوانستيم خود را نگه داريم؛ دلبسته به رفتارهای طاغوتی شديم. 
- نمی توانيم ادعا كنيم كه ما يك دولت اسامی هستيم؛ ما كم داريم؛ ما بايد خودمان را 

بسازيم و پيش ببريم.
- ما هنوز به كش��ور اس��امی نرس��يده ايم، هيچ كس نمی تواند اذعان كند كه كشور ما 

اسامی است. 
- ما يك نظام اس��امی را طراحی و پايه گذاری كرديم... »ما«، يعنی همان هايی كه آنجا 
دادند، و االن يك نظام اسامی داريم كه اصولش هم مشخص و مبنای حكومت در آنجا 

معلوم است. 
- امروز دولت ما... سهم خوبی از حقايق اس��امی و ارزش های اسامی را دارد؛ اما كافی 

نيست. 

نصاب 
و نمونه 
كامل

- البته دولت اس��امی به معنای واقعی كلمه، در زمان انسان كامل تشكيل خواهد شد؛ 
انش��اءاهلل... ما به قدر توان و تاش خود می خواهيم مجموعه كارگزاران حكومت را- كه 
خودمان هم جزو آنها هستيم- به نقطه ای برس��انيم كه با نصاب جمهوری اسامی ايران 

تطبيق كند )84/6/8(.
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مسئوليت و تعهد اين دولت اين است كه جامعه اسامی را تحقق ببخشد )به 
عنوان هدف اصلی و ميانه(
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- اينها چرا ممكن است كهنه شود س��از و كارها، چينش اين دول
نهادهايی كه می خواه��د ما را به آن آرمان ها برس��اند قابل نو 

شدن است. 

- ممكن اس��ت اقتضائات در دنيا جوری بش��ود كه اين ساز و 
كار، اين هندسه نظام، كامل نباشد، مطلوب نباشد، الزم باشد 

عوض شود. 
- نو شدن به معنای اين است كه اقتضائات بيرونی گاهی يك 
چيزی را اقتضا می كند روز ديگر چيزی ديگر را اقتضا می كند.

- يك نمونه عملی و عينی اش همين سياس��ت های اصل 44 
در باب اقتصاد است كه اگر شرايط جوری شود كه اين تنظيم 
و اين ترتيب به شكوفايی و پيش��رفت اقتصاد كمك نمی كند، 
می توان تغيير پيدا كند؛ و تغيير پيدا كرد. اين همان جا به جا 

كردن خطوط هندسی نظام است.
- ام��روز نظام م��ا نظام رياس��تی اس��ت... اگر ي��ك روزی در 
آينده های دور يا نزديك... احس��اس بش��ود كه به جای نظام 
رياس��تی، مثًا نظام پارلمانی مطلوب اس��ت... هيچ اش��كالی 
ندارد... و از اين قبيل. مثًا فرض بفرماييد... احساس بشود كه 
مردم ساالری يا عدالت، به اين شكل بهتر تحقق پيدا می كند. 

- سياست ها هم همينطور... يك روزی يك سياست اقتصادی 
در كشور حاكم باشد، يك روز ديگر به اقتضای نيازها، سياستی 

ديگر. 
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- جامعه ای عادل، برخوردار از عدالت، جامعه آزاد، جامعه ای كه مردم در بزر

اداره و پيشرفت آن نقش دارند، دارای تأثيرند، جامعه ای دارای عزت ملی 
و اس��تغنای ملی، جامعه ای برخوردار از رفاه و مبرای از فقر و گرس��نگی، 
جامعه ای دارای پيش��رفت های همه جانبه، جامعه ای بدون سكون، ركود 
و توقف و در حال پيش��روی دائم؛ فقر به تدريج ريش��ه كن می شود؛ عزت 
حقيقی برای مردم ب��ه وجود می آي��د؛ جايگاهش در رواب��ط بين الملل 
ارتقا می يابد. كش��وری كه اس��ام حيات بخش، اسام نش��اط آور، اسام 
تحرك آفرين، اس��ام بدون كج انديش��ی و تحجر و انحراف، اسام بدون 
التقاط، اسام شجاعت بخش به انسان ها، اسام هدايت كننده انسان ها به 
سوی كسب علم و دانش بر آن حاكم است. اسامی كه به همان شكلی كه 
در قرن اول اسامی به آن عمل شد، توانست يك مجموعه ای پراكنده را به 
اوج تمدن تاريخی و جهانی برساند و تمدن و دانش او بر دنيا سيطره پيدا 
كند. سيطره و تسلط علمی به دنبال خود عزت سياسی هم می آورد، رفاه 

اقتصادی هم می آورد، فضايل اخاقی هم می آورد )84/5/28(. 
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- مهم ترين مس��ئوليت اين جامعه اين اس��ت كه انس��ان ها بتوانند در سايه س��ار چنين 
اجتماعی، چنين حكومتی، چنين فضايی به كمال معنوی و كمال الهی برسند. 

- از كشور اسامی می شود دنيای اسامی درست كرد. الگو كه درست شد نظايرش در دنيا 
به وجود می آيد )79/9/12(. 

- وقتی كشور اسامی پديد آمد، تمدن اسامی به وجود خواهد آمد. 
- مرحله بعدی ايجاد دنيای اسام است.

ميزان 
و نحوه 
تحقق

- اين آن جامعه ای است كه ما دنبالش هستيم، البته اين جشامعه تحقق پيدا نكرده، ولی 
ما دنبال اين هستيم كه اين جامعه تحقق پيدا كند. 

- اگر توانستيم اين مرحله را به س��امت طی كنيم- كه از همت مردان و زنان مؤمن، اين 
چيزها اصًا بعيد نيست.
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- فرهنگ اسامی فضای عمومی بشريت را فرا خواهد گرفت. مفهوم 

مسئوليت

- فرآيند تحقق نظام اس��امی همين طور قدم به قدم ب��ه نتايج نهايی خود 
نزديك می شود، نمی شود توقع داشت كه من و شما خود را اصاح نكنيم، اما 
دنيا را اصاح كرده باشيم، يا كشور، اسامی شود؛ نه، ما بايد به خود بپردازيم. 
پس يكی از چيزهايی كه ما الزم داريم، استقامت و پايداری است، يعنی مسير 
و جهت گيری را گم نكنيم و مرت��ب خطاها را اصاح كني��م و از اينكه به ما 

بگويند خطا كرده ايد بدمان نيايد )80/9/21(.
- امت اس��امی هم اگر با تقوا بود، می تواند در راه های دش��وار حركت كند؛ 
مش��كات در مقابل او زان��و می زنند، او در مقابل مش��كات زان��و نمی زند 

 .)84/8/25(

انقالبی گری در کالم امام خمينی)ره( 
بنيانگذار انقاب يا به تعبير مقام معظم رهب��ری آن »مؤمن متعبد انقابی« نيز بارها 
درباره انقابی بودن سخن گفته اند و می توان ش��اخص هايی را از كام ايشان استخراج 
كرد. چه آنكه بعد از انقاب، داشتن شخصيت انقابی و انقابی بودن در بحبوحه مبارزات 
انقابی، امری بديهی برای رس��يدن به هدف بود اما در همان سال های ابتدايی انقاب، 

هرج و مرج های يكسری از گروه های تندرو، اين بيانات امام)ره( را در پی داشت: 
ش��ما خيال نكنيد كه حااليی كه انقاب شده پس ما هر كاری دلمان 
می خواه��د بكني��م. ضد انقابی ها جزء ش��ماها می ش��وند، ش��ما هم 
نمی شناس��يد آنها را، تحريك هم می كنند، می ريزيد می شكنيد و يك 
مملكت را اينطوری نمايش می دهيد كه اينجا هرج و مرج اس��ت، يك 
مملكت هرج و مرجی است... آداب اسامی اين است كه هر كسی موظف 
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بداند خودش را به اين  كه حفظ حدود و ثغور را بكند، نه 
اين كه هر كس هر كاری، هر كميته ای دلش می خواهد 
هر كاری بكن��د، از او بپرس��ند چ��را، می گويد انقاب 
است. هر پاسداری هر كاری دلش می خواهد بكند از او 
بپرسند، می گويد اين انقاب است. هر جوانی هر كاری 
می خواهد بكند، بگويد انقاب است، معنايش اين است 
كه اصًا انقاب آن هم انقاب اسامی هرج و مرج است، 
انقاب اسامی حكومت جنگل است. اين غلط است بايد 

موازين داشته باشد.1 
يكی ديگر از مؤلفه های انقابی گری از ديدگاه امام)ره( 
را می توان ساده زيستی و نفی اشرافيت دانست؛ ايشان 

در پيامی به مناسبت گشايش دومين دوره مجلس شورای اسامی تأكيد كردند: 
اگر بخواهيد بی خوف و هراس در مقابل باطل بايس��تيد و از حق دفاع 
كنيد و ابرقدرتان و ساح های پيش��رفته آنان و شياطين و توطئه های 
آنان در روح ش��ما اثر نگذارد و ش��ما را از ميدان به در نكن��د خود را به 
س��اده زيس��تن عادت دهيد و از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام 

بپرهيزيد...2
اما يك��ی از مهم تري��ن ويژگی های ي��ك ف��رد انقابی را می ت��وان داش��تن روحيه 
اس��تقال طلبی و نداشتن وابس��تگی به قدرت های خارجی دانس��ت. موضوعی كه در 
مصاحبه امام با خبرگزاری رويترز در سال 57 در نوفل لوشاتو به خوبی مشهود است كه 
ايشان می فرمايند: »... شاه استقال سياس��ی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی ما را از بين 

برده است و ايران را در همه ابعاد وابسته به غرب و شرق كرده است...«3
مردمی بودن و خود را از مردم جدا نكردن نيز از ديگر مؤلفه های مورد تأكيد امام است 
كه می توان آن را نيز در زمره ويژگی های يك فرد انقابی دانست. امام در اين رابطه در 

ديدار با هيئت بحرينی و پاسداران می فرمايند: 
امروز روزی است كه بايد حفظ كنيد شما اسام را، اسام را بايد حفظ 
كنيد. حفظ اسام به اين است كه اعمالتان را تعديل كنيد، با مردم رفتار 

1. صحيفه امام، ج10، ص479. 
2. همان، ج18، ص471. 

3. همان، ج4، ص523.

ظهور و بروز برداشت های 
مختلف و بعضًا متضاد، از 
واژه انقالبی و انقالبی گری 
در مسير خالف گفتمان امام 
و انقالب در ميان نخبگان 
سياسی و دانشگاهی و برخی 
انقالبيون در دو دهه اخير، 
تبيين و ارایه تعریف منطبق 
با گفتمان امام و رهبری در 
شرایط فعلی را ضرورتی 

اجتناب ناپذیر کرده است
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خوب بكنيد، برادر باش��يد با مردم، 
مردم را اي��ن طور حس��اب نكنيد. 
رژيم های سابق مردم را از خودشان 
جدا می دانستند. آنها در يك طرف 
بودند، مردم هم در يك طرف بودند. 
آنه��ا م��ردم را می كوبيدن��د، مردم 
هم آنها را اگر می توانس��تند. امروز 
كه مردم جدا نيس��تند از پاسداران 
اسام، حكومت اس��ام كه از مردم 
جدا نيس��ت... از همين م��ردم و از 
همين جمعيت اس��ت ش��ما هم از 

همين مردم ايد، از همين جمعيت ايد، شما كاری نكنيد كه مردم از شما 
بترسند، شما كاری بكنيد كه مردم به شما متوجه بشوند، كاری بكنيد 
كه مردم محبت به شما بكنند، پشتيبان شما باشند. اگر مردم پشتيبان 
يك حكومتی باشند، اين حكومت سقوط ندارد، اگر يك ملت پشتيبان 

يك رژيمی باشند، آن رژيم از بين نخواهد رفت.1
بديهي اس��ت تمام كس��اني كه به راه ديگري غير از راه انقاب اعتقاد داش��ته باشند، 
در جريان غي��ر انقابي قرار مي گيرن��د. جريان غير انقابی امروز طيف گس��ترده اي از 
نيروهاي باسابقه انقابي و ضد انقابي را در بر مي گيرد. اما جريان ها، احزاب، گروه ها و 
شخصيت هاي برخوردار از پنج شاخص اصلي  انقابي، در يك »مسير« و روي يك »ريل« 
حركت خواهند كرد. اين »مسير و ريل«، همان »ريل گذاري« حضرت امام خميني)ره( 
براي حركت به سمت تحقق »حاكميت دين خدا« در كشور ايران است. حاكميت دين 
خدا، يعني تحقق عدالت اجتماعي واقعي، ريش��ه كن شدن فقر و جهل، ريشه كن شدن 
استضعاف و آسيب هاي اجتماعي، برقراري منظومه ارزش هاي اسامي، تأمين سامت 
جس��مي، اخاقي و معنوي، تأمين عزت و هويت ملي و اقتدار بين المللي، فعال كردن 
ظرفيت هاي كشور و پيشرفت واقعي كه در نهايت به تمدن سازي اسامي و رسيدن به 
حيات طيبه مي انجامد. بنابراين جريان ها، اشخاص، احزاب و گروه هاي انقابي، كساني 
هستند كه اصول، بايدها و نبايدهای موجود در گفتمان امام و رهبری را قبول داشته و 

1 همان، ج8، ص371-372. 

انحراف در تعریف و تفسير 
صحيح انقالبی و انقالبی گری، 
فارغ از جناح و جریان های 
موجود، آثار و پيامدهایی 
خواهد داشت که بقا و تداوم 
انقالب اسالمی و گفتمان 
انقالبی را مورد تهدید جدی 
قرار خواهد داد و جامعه را 
به ورطه سقوط و انحطاط 
محتوایی و گفتمانی و سرانجام 

ساختاری خواهد برد
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آنها را در انديشه، بيان مواضع و رفتارهای خود بروز می دهند.
اين بايدها و نبايدهای موجود در گفتمان امام و رهب��ری را می توان در جدول زير به 

صورت شماتيك نمايش داد: 

نبايدهای اصولی )بيان، انديشه و عمل(بايدهای اصولی)بيان، انديشه و عمل(رديفعنوان

ری
هب

ه ر
دگا

زدي
ی ا

گر
بی 

قا
ل ان

صو
ا

نفي اسام امريكايياثبات اسام ناب محمدي)ص( 1

بي اعتمادي به مستكبراناعتماد به وعده الهي 2

مخالفت با تمركزهاي دولتياعتقاد به اراده مردم 3

مخالفت با اشرافيت و شكاف طبقاتیحمايت جدي از محرومان و مستضعفان4

رد سلطه پذيرياعتقاد به استقال ملي 5

اعتقاد به وحدت ملي در چهارچوب 6
گفتمان انقاب

دوری از اختاف و تفرقه

ری
هب

ه ر
دگا

 دي
ی از

گر
بی 

قا
ی ان

ص ها
اخ

پايبندي به مباني و ارزش هاي اسام و انقاب اسامي1ش

هدف گيري آرمان هاي انقاب و همت بلند براي رسيدن به آنها2

پايبندي به استقال كشور در سه بعد سياسي، فرهنگي و اقتصادي3

حساسيت در برابر دشمن و نقشه دشمن4

تقواي ديني و تقواي سياسي5

تبيين دو رويکرد انقالبی گری 
از ابتدای انقاب اس��امی، با وجود حضور انقابيون در مس��ير انقاب و امام)ره(، در 
نگرش و روش برخی انقابيون ب��ه صحنه انقاب در روند ايجاد، تثبيت و توس��عه آن، 
اختاف نظرهای مبنايی وجود داش��ت. اما ش��رايط انقابی، حضور ام��ام)ره( و جايگاه 
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هژمون گفتمان امام)ره( مجال ظهور و بروز آش��كار 
و ميدانی را به آنها نمی داد. اما اين مس��ئله س��بب 
دوگانه های مختلفی در بزنگاه ها شد و دوقطبی هايی 
را ب��ه نمايش گذاش��ت؛ به گونه ای كه ش��كاف های 
سياس��ی- اجتماعی و تش��كيل احزاب و جناح های 
سياس��ی اصلی كش��ور تحت تأثير و ب��ر مبنای اين 
دوقطبی ه��ا رقم خ��ورد و دوگانه هايی چ��ون نزاع 
جمهوريت در برابر اس��اميت، جدال مشروعيت و 
مقبوليت اقتصاد دولت��ی در برابر اقتص��اد آزاد؛ در 

طول تاريخ پس از انقاب ريشه در اين تنوع و اختاف تفسيری و بعضاً انديشه ای دارد. 
به همين منظور و در جهت تبيين خطوط انديشه ای، مبانی نظری انقابی گری را با دو 

رويكرد انقابی و عمل گرايی مورد بررسی قرار می دهيم. 
1. رويكرد انقالبی گری )انقالب اسالمی، مقدمه و مبنای جمهوری اسالمی( 

روايت طيف نخست در مورد نسبت انقاب و جمهوری اسامی همچون تقدم مبنايی 
انقاب اسامی بر جمهوری است. انقاب اس��امی ايران ايجاد شد تا حكومتی الهی و 
دينی فارغ از مكاتب فكری بشری روی كار آيد و راه سعادت دنيوی و اخروی را به مردم 
نشان دهد. جمهوری اسامی در مقابل يا منفك از انقاب اسامی نيست، بلكه فرزند آن 

و تجسم ساختاری انقاب اسامی است. 
2. پراگماتيسم و عمل گرايی )جمهوری اسالمی، پايان انقالب اسالمی( 

از منظر عمل گرايان، برای انقاب اس��امی پايانی اس��ت؛ يعنی انقاب اسامی نقطه  
پايان راهی است كه ما را به جمهوری اسامی رسانده و با فرا رسيدن 22بهمن، انقاب 
اسامی به عنوان يك انقاب به پايان رسيده و در نظام جمهوری اسامی استقرار يافته 
 است. در اين ديدگاه، انقاب اس��امی و جمهوری اسامی دو مقوله جدا از هم هستند، 
بنابراين از مرحله انقاب عبور كرده ايم و االن دوران جمهوری اسامی است و بايد برای 

حفظ جمهوری اسامی تاش كرد. 
اين طيف معتقد است هر چند انقاب اسامی وجه هويتی بسيار مهمی برای ايرانيان 
دارد، اما اكنون موضوع اصلی، جمهوری اس��امی و مسائلی است كه مبتا به آن است. 
انقاب، مبتنی بر شور و احساس است ولی نظام، نيازمند عقانيت است. بنابراين دخالت 
دادن اقتضائات انقاب در مسائل نظام، جز بی نظمی و مختل كردن جمهوری اسامی 

اما تعریف انقالبی و انقالبی 
به  انقالبی  چيست؟  بودن 
شخص یا نهادی اطالق می شود 
که ضمن حفظ و پایبندی به 
اصول، اهداف و آرمان های 
دارای اندیشه، عمل و روحيه 
تحول خواهانه، پيش برنده و 
پيش رونده برای نيل به حيات 

طيبه را نيز حفظ می کند
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كه اكنون متولی حل مس��ائل زندگی مردم ش��ده  است، 
نتيجه ای ندارد. مطابق اين منظر می توان انقاب اسامی 
را از جمهوری اسامی جدا كرد و با عبور از انقاب اسامی 
تنها به جمهوری اس��امی انديش��يد و بق��ای جمهوری 

اسامی را بر هر چيزی برتری داد. 
نكته قابل تأمل و مخاطره آميز در اين ديدگاه اين است 
كه رفتار انقابی، غي��ر عقانی و حتی علي��ه منافع ملی 
است و حل مشكات كش��ور عقانيت و نظم می طلبد، نه 
احساس��ات و هيجانات. نظام، قانون اساس��ی ای دارد كه 
مبنای عمل جمعی است و نمی تواند تحت تأثير رفتارهای 

مهارنشده و غير سيستماتيك قرار گيرد.
پس از روی كار آمدن دولت يازدهم فضای سياسی كشور در امتداد همين دوگانه های 
مرس��وم قرار گرفت. عاوه بر اين، در اين دوره دوگانه  غير رس��می، نانوش��ته و ناگفته  
ديگری نيز تجربه شد كه وضعيت دشوار و مبهمی از نظر انديش��ه و رفتار انقاب را در 
پيش روی مخاطبان ترسيم كرد. آن وضعيت، نوعی وضعيت التقاط و در هم آميختگی 
است؛ به گونه ای كه هر دو سوی ماجرا اعام می كنند دغدغه  حفظ و بقای نظام جمهوری 
اسامی را دارند، برانداز و ضد انقاب نيستند، ادعای واليتمداری و واليت پذيری، خط 
امامی بودن و حفظ منافع ملی و مردمی را دارند. از هر دو طيف صدای مشابهی شنيده 
می شود و مدعی اند كه اختافشان نه در »نظر« كه در »منظر« و خاستگاه است؛ از جمله 
محل های نزاع مستور و گاه عيان در اين دوره، نزاع بر سر دوگانه  مفهوم انقاب، انقابی 
بودن، انقابی گری، انقاب و جمهوريت است. اين نزاع گيج كننده اما تاريخ ساز، جدالی 

تئوريك بر سر نسبت انقاب اسامی و جمهوری اسامی است.
از ديدگاه طيف التقاط ميان مقوله انقاب و جمهوری اسامی تفاوت و فاصله معنايی، 
كاركردی و تقويمی وجود دارد. انقاب اس��امی در 22بهمن1357 به پيروزی رسيد 
و جمهوری اسامی در 12فروردين1358 استقرار يافت. اين تفاوت تقويمی كه در آن 
پيروزی انقاب اس��امی مقدم بر جمهوری اسامی اس��ت از همان آغاز، بحث نسبت 
انقاب اسامی را با جمهوری اسامی به مسئله ای مهم و البته ناگفته و نانوشته مبدل 
كرد كه مبنای دو پارادايم فكری درونی متفاوت قرار گرفت؛ دو پارادايمی كه ظاهراً هر 
دو، طرفدار نظام جمهوری اسامی هستند، فرزندان نظام هستند، هدفشان حفظ نظام 

پنج شاخص انقالبی گری، 
انقالبی  و  بودن  انقالبی 
ماندن از نگاه رهبر انقالب: 
و  مبانی  به  پایبندی   .1
ارزش های اساسی اسالم 
و انقالب؛ 2. هدف گيری 
آرمان های انقالب و همت 
بلند برای رسيدن به آنها؛ 3. 
پایبندی به استقالل کشور؛ 4. 
حساسيت در برابر دشمن و 
نقشه دشمن و عدم تبعيت از 
آن؛ 5. تقوای دینی و سياسی 
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جمهوری اسامی است و به راحتی نمی توان تمايز آنها را 
با يكديگر تشخيص داد مگر با ورود به دنيای فكری هر دو 
طيف و شناخت دقيق اجزای اين ساختار فكری. تعريف و 
تحليل اين دو طيف از نسبت انقاب اسامی با جمهوری 
اسامی منفذ خوبی برای ورود به دنياهای فكری و كليد 

مشكل گشای اين جدال مبهم و مهم است. 
به عبارت روشن تر در ارتباط با انقابی گری تفسيرهای 
متف��اوت و متناقضی در دهه اخير رخ نموده اس��ت؛ يك 

تلقی بسيار رايج درباره انقاب، تلقی »تاريخی« از انقابی بودن است. اين تلقی را بيشتر 
در صحبت های مرحوم آقای هاش��می رفس��نجانی و آنهايی كه سن بيشتری در جناح 
موسوم به اصاحات دارند می بينيم؛ آنها غالباً از چنين تلقی ای درباره انقاب استفاده 
می كنند. طرفداران مفهوم تاريخی از انقابی بودن می گوين��د: »صرفاً آنهايی انقابی 
هستند كه از خرداد سال 42 وارد پروسه انقاب شده اند و در پيروزی انقاب مشاركت 
داشتند، زندان رفتند، شكنجه ش��دند و فعاليت كردند تا انقاب پيروز شود.« در حالی 
كه تعريف تاريخی از مفهوم انقابی بودن، مدنظر مقام معظم رهبری نيس��ت؛ چرا كه 
خطاب ايشان در غالب مواقع به نسلی اس��ت كه در زمان پيروزی انقاب شايد حتی به 
دنيا هم نيامده بودند. از منظر مقام معظم رهبری و ام��ام)ره(، هر فردی اعم از جوان يا 
نوجوان می تواند انقابی باش��د در حالی كه با مفهوم تاريخی، فقط پيرمردان باالی 60 
سال می توانند انقابی باشند كه آنها نيز به تدريج می روند و بدين گونه دفتر انقابی بودن 
بسته می شود. بنابراين يك تفاوت جدی ميان ارايه مفهوم زنده، متحرك و ديناميك از 
انقابی بودن با مفهوم هيستوريك )تاريخی( كه آرام آرام مندرس می شود وجود دارد 
و به همين دليل معنای مدنظر رهبر معظ��م انقاب از انقابی بودن، مفهوم تاريخی آن 

نمی تواند باشد.
تلقی های ديگر از مفهوم انقابی بودن در اظهارات مقامات ش��اخص سياسی كشور، 
از جمله حجت االسام حس��ن روحانی، رئيس جمهور ديده می شود كه با »تندروی« و 
»پرخاشگری« و »شعار دادن صرف« همسان پنداشته شده است. در حالی كه طبيعتاً 
هيچ كس نمی تواند مردم را به تندخويی و ش��عار دادن بی جهت توصيه كند و اين هم 

نمی تواند مفهوم انقابی بودن از نظر مقام معظم رهبری باشد.

مصاحبه امام با خبرگزاری 
رویترز در سال 57 در 
شاه   ...« نوفل لوشاتو: 
استقالل سياسی، نظامی، 
فرهنگی و اقتصادی ما را از 
بين برده است و ایران را در 
همه ابعاد وابسته به غرب 

و شرق کرده است...«
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انقابی گری 
به عنوان يك 
پديده ايستا و 

ميرا
هيستوريك)تاريخی(

انقابی بودن شامل افرادی می شود كه در يك محدوديت زمانی و 
در يك پروسه مشخص بين سال های 1342تا 1357 با چهره های 

معين هستند كه با مرگ آنها دفتر انقاب بسته خواهد شد. 

انقابی گری 
به عنوان يك 
خصلت پويا

اين ديدگاه، »انقاب��ی بودن« را با »تندروی« و »پرخاش��گری« و افراطی گری
»شعار دادن صرف« يكی می داند. 

ديناميك و تحول گرا

انقاب در اي��ران حادث��ه بزرگی ب��ود، و از اين حادث��ه دو جريان 
اجتماعی و تجربه بزرگ متولد ش��د كه در حال تحول هس��تند، با 
محيط اجتماعی تعامل پيدا می كنند و مرتباً از داخل آنها پديده های 

ديگری می جوشد. 

انقابی بودن از منظر امام و رهبری در همه شئون وارد می شود و نحوه رفتار را عوض 
می كند. انقابی بودن در اين منظومه فكری، زمانمند نبوده، كهنه و مندرس نمی شود و 
تنها مربوط به يك دوره زمانی ما بين خرداد 42 تا بهمن 57 نيست. بلكه نسل به نسل نو 
می شود و ممكن است افرادی در اين ميان انقابی باشند و بعد از مدتی از دايره تعريف 
آن خارج شوند. در واقع، انقابی بودن »ژنتيكی« نيست، بلكه يك وضعيت »اكتسابی« 

است. 
نكته ای كه مقام معظم رهبری در طرح بحث »نفوذ« بر روی آن تأكيد دارند، اين است 
كه از جهات نفوذ، »تغيير جهت در انقابی بودن« است. به عبارت ديگر، زمانی دشمن در 
پروژه نفوذ به داخل برای تغيير باورها و ساختارها موفق می شود كه قبل از آن از جهت 
فكری افراد و س��اختارها انقابی زدايی كرده، روحيه غير انقابی حاكم نمايد. از جمله 
اشتباهاتی كه نفوذگران بر روی آن س��رمايه گذاری می كنند، اشتباه راهبردی در فهم 
نسل جوانی اس��ت كه با توجه به مفهوم تاريخی از انقابی بودن، توان درك دگرديسی 
در افكار برخی انقابيون منفعل و پشيمان از گذش��ته را ندارند و در پاسخ به اين سؤال 
كه آيا افرادی كه به تعبير تاريخی آن، ديروز  انقابی بوده اند، امروز هم انقابی هستند 
يا خير؟ از اين منظر، به بيان نويس��نده كتاب مقوالتی در استراتژی ملی،1 »زنده كردن 
بحث انقابی بودن، اتفاقاً برای نسل امروز ضروری اس��ت، چون دشمن بر روی آن كار 
می كند.« بر اساس اين رويكرد، و به زعم نويسنده كتاب، انقابی بودن »ژنتيكی« نيست، 
بلكه يك وضعيت »اكتسابی« است؛ در پرتو اين رهيافت نيز مقام معظم رهبری يكی از 

1. محمدجواد الريجانی، مقوالتی در استراتژی ملی، مركز ترجمه و نشر كتاب، 1369. 
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جهات نفوذ، را »تغيير جهت در انقابی بودن« مطرح 
می كند كه داليل مختلفی دارد. عده ای مسيرشان را 
عوض می كنند، منتهی نسل جوان نبايد يك مفهوم 
تاريخی از انقابی ب��ودن بگيرند و بعد ببينيد كه آيا 
افرادی كه به تعبير تاريخی آن،  انقابی بودند امروز 
هم انقابی هستند يا خير؟ و اين را معيار زنده يا غير 
زنده بودن انقاب عنوان كنند. اين يك اش��تباه در 
فهم است. نفوذ بر روی اين موضوعات كار می كند. 

چنانكه در ظاهر آشكار اس��ت، هر دو طيف مزبور 
داعيه  اس��ام، جمهوری اس��امی و رهبری دارند و 
خود را دلسوز و علمدار و حتی منجی نظام از خطرات 
و تهدي��دات می دانن��د، اما در پس پرده سرش��ار از 

تناقضات و تعارضات فكری و رفتاری هستند. در فضای سياسی و رسانه ای كشور طيف 
نخست با تعابيری چون انقابی و آرمان گرا خوانده می ش��ود و طيف دوم نيز در مقابل 
تاش می كند خود را ب��ا توصيفاتی چون واقع گرا و عمل گرا )پراگماتيك(، مس��لمانان 

ميانه رو در مقابل مسلمانان افراطی و تندرو مطرح و معرفی كند. 
عمل گرايان طيفی از انقابيون منفعت گرای سياسی هستند كه در هر دو جناح كشور 
حضور دارند و همواره ميانه  عافيت را برمی گزينند. آنها انقابيون پشيمانی هستند كه 
با حفظ صورت انقاب، تغيير س��يرت را جبر تاريخی می دانند و آرمان گرايی را رفتاری 
از سر احساس��ات و هيجان تعبير می كنند؛ كسانی كه انقاب اس��امی را تمام شده و 
بديهی می دانند، نتيجه نظر آنها محدود كردن انقاب در چهارچوب جمهوری اسامی 
و مرزهای آن اس��ت. انع��كاس عمل گرايی در سياس��ت داخلی، همراه ش��دن با ذائقه  
صاحبان رأی )اكثريت توده های مردمی به  خصوص در ش��هرهای بزرگ( در مس��ائل 
مختلف فرهنگی، سياسی و اجتماعی است. در فلسفه  پراگماتيسم، حقيقت )ايدئولوژی، 
مكتب، آرمان ها( فاقد اصالت زمانمند بوده، تابع اصالت س��ود و سرمايه ساالری است. 
تفاوت و تمايز دو جريان و طيف فكری در منازعات درونی نظام به شرح جدول زير قابل 

دسته بندی است. 

از منظر مقام معظم رهبری و 
امام)ره(، هر فردی اعم از جوان 
یا نوجوان می تواند انقالبی 
باشد در حالی که با مفهوم 
تاریخی، فقط پيرمردان باالی 
60 سال می توانند انقالبی باشند 
که آنها نيز به تدریج می روند و 
بدین گونه دفتر انقالبی بودن بسته 
می شود. مفهوم زنده، متحرک و 
دیناميک از انقالبی بودن با مفهوم 
هيستوریک )تاریخی( که آرام 
آرام مندرس می شود وجود دارد
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جدول مقايسه رويكردهای عمل گرايی و انقابی گری1

انديشه انقالبی و روحيه انقالبی گریانديشه عمل گرايی و روحيه تكنوکراتيكمفهوم

نگاه به 
انقاب

يگانگ��ی انقاب اس��امی و جمهوری تفكيك انقاب اسامی و جمهوری اسامی
اسامی

پايان دوران انقاب و آغاز دوره جمهوريت
در امتداد هم بودن انقاب و جمهوری 
اس��امی، انقاب اس��امی را حركتی 

ذاتی و در حال شدن تفسير می كند.

واقع بينی،آرمان گرايی و ارزش محوریواقع گرايی منفعت محور و حذف  آرمان گرايیرهيافت

مديريت جهادیمديريت تكنوكراتيكمديريت

گفتمان
عقانيت اسامیعقانيت ابزاری و سرمايه داری

تفكر انقاب و بسيجیتفكر ليبراليستی و ديپلماتيك

رويكرد 
تعام��ل و مقاوم��ت، تقابل با س��لطه و تعامل، سازش و همزيستی با همهخارجی

استكبار و تعامل با تحت سلطه

نظام 
نفی نظام سلطهنظام وابستگی متقابل و نفی نظام سلطهبين الملل

اعتقاد به استقال همه جانبهاستقال مفهوم خودش را از دست داده استاستقال

تقدم عدالت اجتماعی بر توسعهتقدم توسعه بر عدالت اجتماعیاقتصاد

درون گرايی، درون زايی و برون نگریبرون گرايی و نگاه به بيروناستراتژی

فرهنگ و 
اهميت درجه يكاهميت درجه دوارزش

پيامد و 
تداوم، تقويت، توسعه هويت انقاب و هويت زدايی از انقاب، عقيم ماندن اهدافآثار

تداوم روند تكاملی آن

1. www.hadinews.ir )گاهنامه سخن هادی( 
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رهبر انقاب به كرات در بيانات شفاف و صريح خود، تمايز اين دو پارادايم اصلی و نسبت 
خود با اين دو منظر متعارض را ابراز كرده اند. جمله  معروف »من ديپلمات نيستم، من 
يك انقابی ام«،1 به خوبی تعلق خاطر ايش��ان را به پارادايم انقابی گری و روگردانی از 
پارادايم عمل گرايی صرف نشان می دهد. ايشان همه  مشكل غرب با ايران را بر سر انقاب 

و آرمان های اسامی می داند و البته انقاب را هم مايه  و پايه  پيشرفت ايران می دانند:
همين هم هست كه دش��منان ما را عصبانی می كند. همين است كه 
امروز- اگر با خبرهای خارجی آشنا باش��يد- مكرر می شنويد كه گفته 
می شود تا وقتی ايران دنبال انقاب اس��ت، كار ما با ايران مشكل است. 
راست می گويند و من اضافه می كنم تا وقتی اين تفكر انقابی و حركت 
انقابی هست به توفيق الهی پيشرفت ايران، نفوذ روزافزون ايران، هيمنه 
و تس��لط معنوی و روحی ايران در منطقه و فرات��ر از منطقه روزبه روز 

ان شاءاهلل بيشتر خواهد شد.2

نتيجه گيری 
انقاب اسامی در منظومه فكری امام)ره( و رهبری، پديده ای الهی با مبانی و بن مايه 
دينی و اسامی اس��ت كه در مرتبه راهبردها، رويكردها و عملكردها از اصول، اهداف، 
روش و ساز وكارهای معين و مشخصی پيروی می كند. مفاهيم و كليدواژه های عدالت، 
معنويت، عدالت خواهی، آرمان گرايی، منطق و عقانيت دين از جمله مفاهيم كليدی و 
كاربردی مشترك در انديشه امام و رهبری است كه هويت انقابی گری را از منظر ايشان 

هويتی پايدار، پويا و هميشه همراه انقابيون تعريف كرده اند.
نكته حائز توجه در اين نظام اين است كه خصلت انقابی گری به پديده انقاب، تحرك 
و پويايی می بخشد و از ركود و رخوت احتمالی كه س��بب ايستايی و روزمرگی انقابی 
می ش��ود، جلوگيری می كند. به عبارتی از اين منظر حيات و مم��ات انقاب به وجود و 

حضور روحيه انقابی و خصلت انقابی گری بستگی دارد. 
انقابی گری در عرصه های مختلف بر ش��اخص های معينی اتكال دارد كه فقدان آنها 
می تواند زمينه آس��يب های جدی برای انقاب را فراه��م آورد و حفظ و تقويت روحيه 
انقابی و خصلت انقابی گری به عن��وان جوهره انقابی و اس��امی ضامن بقا و نيل به 

1. بيانات مقام معظم رهبری، 1391/11/25. 
2. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با نخبگان، 1394/7/21 و 1394/7/22. 
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وضعيت مطلوب ممكن و دستيابی به حلقه پايانی فرآيند تكاملی انقابی اسامی، يعنی 
تمدن اسامی است. 

تحقق اهداف و مقاصد ترسيمی در گفتمان امام و رهبری در گرو توجه، توسل، تمكين 
نظری و عملی در برابر شاخص های معينی است كه اهم اين شاخص ها عبارت اند از:

1. ايستادگی و ثبات در اصول انقاب و پاسداری از ارزش های انقاب؛
2. پايبندی به رفتار و گفتار امام)ره( و ايستادگی در برابر تحريف خط امام)ره(؛

3. پاك دستی و ساده زيستی و اجتناب از اشرافی گری در بين مسئوالن؛
4. تدين و پايبندی به تكليف شرعی؛

5. خدمت جهادی خالصانه و بدون منت؛
6. عدالت خواهی، آزادگی و دفاع از مظلومان عالم؛

7. استكبارس��تيزی و ايس��تادگی قاطع در مقاب��ل كفر، نفاق و طمع ورزی و س��لطه 
بيگانگان؛

8. مرزبندی شفاف با دشمنان دين و انقاب؛
9. دفاع منطقی و معقول از حقوق ملی؛ 
10. اعتماد به مردم، صداقت و وفاداری؛

11. ش��جاعت و صراحت انقابی، بيان انديش��ه انقابی، اقدام انقابی و ديپلماس��ی 
انقابی؛

12. برخورداری از سامت اخاقی و تهذيب در مرتبه انديشه ورزی، سخنوری و رفتار؛ 
13. مبارزه واقعی با فقر، فس��اد و تبعيض در مرتبه انديش��ه، گفت��ار و عمل انقابی و 

قاطعانه. 
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گيالن در آغاز نهضت امام خمينی

ميثم عبداللهی 
چکيده 

رژيم شاه سياس��ت های ضد دينی خود را بعد از رحلت آيت اهلل بروجردی آغاز كرد و 
اولين برنامه ای كه رژيم تدارك ديد تصويبنام��ه انجمن های ايالتی و واليتی بود. مردم 
ايران به رهبری امام خمينی به مبارزه با رژيم پرداخته و سياس��ت های ضد دينی آن را 

محكوم كردند. 
از آغازين روزهای نهضت امام خمينی)ره( علمای گيان با امام خمينی اعام همراهی 
كردند و حمايت خود را از نهضت ابراز داش��تند و تجمعاتی در رش��ت شكل گرفت كه 
رهبری آنها با آيت اهلل بحرالعلوم و آيت اهلل ضيابری بود و جمع كثيری از مردم رش��ت با 
آنها همراهی كردند. صدور اعاميه ها و برگزاری تجمع ها و فرس��تادن نامه و تلگراف از 
جمله كارهای رايج علمای گيان در حمايت از نهضت امام در اين برهه بود تا اينكه رژيم 

شكست خورد و لغو تصويبنامه را اعام كرد. 
اقدام ديگر رژيم، برگ��زاری رفراندوم برای لوايح شش��گانه انقاب س��فيد بود و موج 
اعتراض ها با انقاب سفيد در دی ماه 1341 آغاز ش��ده و علمای گيان در محكوميت 
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اين لوايح در مس��جد جامع كاسه فروشان رش��ت تجمع كرده و به افشاگری عليه رژيم 
پرداختند. آنها وقتی قصد كردند كه برای حمايت از نهضت امام به تهران بروند، رژيم، دو 
مجتهد رشت را دستگير كرده و به زندان قزل قلعه برد و بيش از يك ماه در زندان رژيم 
بودند و نامه ها و تلگراف ها به س��وی دربار و دولت سرازير ش��د و با فشار علمای نجف و 
مردم ايران در اواخر سال 1341 آزاد شدند. آيت اهلل بحرالعلوم مخفيانه به قم رفت و برای 
اولين بار با امام خمينی ديدار كرده و از ايشان تجليل نموده و برای مبارزات بيعت نمود. 
اقدام ديگر رژيم حمله به مدرسه فيضيه و هتك حرمت روحانيت بود كه طی آن سيد 
يونس رودباری كه از طاب گيانی حوزه قم و از شاگردان امام خمينی بود به شهادت 
رسيد و اولين شهيد نهضت نام گرفت. علمای رش��ت در اين واقعه به امام تسليت گفته 
و امام نيز با نامه ای كه به آيت اهلل بحرالعلوم نوش��ت اعام كرد ك��ه از اين مرحله، ديگر 
درصدد براندازی رژيم است و راهكارهايی را برای بسيج عمومی مردم و خط دهی فكری 
مردم برای آيت اهلل بحرالعلوم نوشت. آيت اهلل بحرالعلوم و ساير علمای رشت نيز آمادگی 
خود برای فداكاری در راه نهضت را بار ديگر اعام كرده و جنايت رژيم را محكوم كردند. 
کليدواژه ها: نهضت امام خمين��ی، ياران امام خمينی، علمای گيان، آيت اهلل س��يد 

حسن بحرالعلوم، آيت اهلل سيد محمود ضيابری.

مقدمه
يكی از مسائلی كه در مطالعات نهضت امام خمينی، كمتر مورد توجه تاريخ نگاران قرار 
گرفته، نقش علمای باد در حمايت از نهضت است. اين علما نقش واسطه ميان مراجع قم و 
مردم شهرستان ها را ايفا می كردند و تا وقتی كه نقش حمايتی اينها به درستی مورد واكاوی 
قرار نگيرد، نمی توان تحليل درستی از علل بسيج مردمی در حمايت از نهضت امام ارايه داد. 
گيان در دوران تاريخ معاصر، در زمره فعال ترين مناطق كش��ور از حيث حركت های 
سياسی بوده است و وقتی به دوران مشروطه می رويم، شاهد فعاليت های شهيد آيت اهلل 
ما محمد خمامی در تأس��يس جريان مشروعه خواهی در كش��ور و تصحيح مشروطه 
هستيم. نيز مشروطه خواهان گيانی، فاتحان تهران و اعاده كنندگان مشروطه در سراسر 
كشور بودند. بعد از آن هم وقتی مشروطه به انحراف رفت، تاش های اسام خواهانه مردم 
گيان در قالب نهضت جنگل و هيئت اتحاد اسام تجلی يافت؛ كه هفت سال مهم ترين 
مانع بر سر تحقق اهداف اس��تعماری انگليس و روس��يه در ايران بود و نيز اولين نسخه 

مينياتوری جمهوری اسامی به دست ميرزا كوچك جنگلی به وجود آمد. 
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در دوران ديكتاتوری رضاخان، مردم رشت قيام 
بزرگی را به رهبری آيت اهلل ش��يخ باقر رسولی در 
س��ال 1305 عليه رژيم انجام دادند كه با سركوب 
و كش��تار وحش��يانه در روز 12دی 1305 مواجه 
ش��دند. نيز آيت اهلل شيخ يوس��ف نجفی جيانی با 
نوشتن كتاب ارزشمند طومار عفت، سال ها زودتر 
از كش��ف حجاب، به مقابله فكری و عملی با كشف 
حجاب رضاخانی دست زد كه دستگيری و شكنجه 

و تبعيد را از سوی رژيم به همراه داشت. 
در زمان نهضت ملی نفت هم فعاليت های زيادی 
در گيان ص��ورت گرفت ك��ه علم��ا در رأس آن 
فعاليت ها بودند و جالب اس��ت كه گيان از معدود 
مناطقی بود كه فداييان اس��ام به رهبری شهيد 
نواب صفوی در آن شعبه داشت و اين شعبه دارای 

نيرو و تشكيات منظم و منسجم بود و توسط حجت االسام سيد علی ميرعبدالعظيمی 
اداره می شد. 

در نهضت امام خمينی)ره( در س��ال های 41 تا 43، گي��ان از جمله مناطقی بود كه 
حضوری فعال داش��ت و مردم آن به رهبری بزرگترين مجتهدين گيان يعنی آيت اهلل 

بحرالعلوم و آيت اهلل ضيابری در راه تحقق آرمان های اسامی تاش كردند. 
در اين مقاله به بررس��ی فعاليت های مردم گيان در برهه آغازين نهضت امام در مهر 
1341 تا پيش از قيام 15خرداد 1342 می پردازيم كه سه موضوع محوری در آن وجود 
دارد؛ اول فعاليت علما و مردم گي��ان در مخالفت با تصويبنام��ه انجمن های ايالتی و 
واليتی است، دوم نهضت مقابله با انقاب س��فيد و سوم حمله رژيم به مدرسه فيضيه و 

بازتاب های آن در گيان را ذكر خواهيم كرد. 

1. تصويبنامه انجمن های ايالتی و واليتی 
حضور آيت اهلل العظمی بروجردی كه دارای مرجعيتی واحد و مقتدر در جهان ش��يعه 
بود، مانع بزرگی برای اجرای سياست های ضد دينی رژيم پهلوی بود. بعد از رحلت ايشان 
در فروردين 1340 رژيم درصدد برآمد تا سياست های استعماری ای كه از خارج از مرزها 

آیت اهلل بحرالعلوم به همراه 
آیت اهلل ضيابری، آیت اهلل سيد 
حسين رودباری و آیت اهلل محمد 
الکانی تلگرافی به اسداهلل علم 
نخست وزیر فرستادند و او را به 
خاطر این تصویبنامه مورد عتاب 
قرار دادند که قوانين مخالف 
اسالم را به تصویب رسانده 
است. ایشان، نخست وزیر را 
تهدید کردند که اگر از این 
تصویبنامه، عدول نکند علمای 
شيعه و مردم مسلمان ایران 
ساکت نخواهند ماند و اجازه 
نخواهند داد امور غير شرعی در 

کشور ایران به تصویب برسد
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به او ديكته می شد را با سرعت اجرايی كند. اولين نمودهای فعاليت مضاعف رژيم، زمانی 
آشكار شد كه در 14مهر 1341 تصويبنامه انجمن های ايالتی و واليتی1 در هيئت دولت 

اسداهلل علم به تصويب رسيد.2
امام خمينی)ره( در روز 17مهر مخالفت خود را با اين تصويبنامه اعام كرده و به دنبال 
ايشان ساير مراجع تقليد نيز مخالفتشان را با اصول ضد اس��امی اين تصويبنامه بيان 
كردند. تلگراف های متعددی از سوی مراجع قم خطاب به شاه و نخست وزير ارسال شد 
و مخالفت اين قوانين را با اسام به صراحت بيان می كرد و بعد از اندكی اين مخالفت ها 

به خارج از قم كشيده شد.3
گيان برای شاه اهميت زيادی داشت به همين خاطر شاه تنها يك روز بعد از تصويب 
اين تصويبنامه، به اولين نقطه ای كه مس��افرت كرد گيان ب��ود. او در ظهر روز 15مهر 
1341 سفر س��ه روزه ای را به گيان آغاز كرد و از مس��ير گردنه حيران وارد آستارا شد 
و سپس به شهرهای طالش، رضوانش��هر، بندر انزلی، رشت، لش��ت نشا، كوچصفهان، 
الكان، الهيجان، لنگرود و رودسر رفت و در هر كدام از آنها توقف كرده و با مردم هر كدام 
1. انجمن های ايالتی و واليتی كاركردی تقريباً ش��بيه به ش��ورای شهر در جمهوری اس��امی داشت و به اين 
انجمن ها در بندهای 90 تا 93 متمم قانون اساسی مشروطه تصريح شده بود. قانونی درباره وظايف اين انجمن ها 
و كيفيت برگزاری انتخابات آنها، برای اولين بار در ربيع الثانی 1325 قمری در زمان مش��روطه به تصويب رسيد و 
همان موقع اجرايی شد ولی بعد از مدت كوتاهی معطل ماند. اين قانون بار ديگر مهرماه 1341ش در زمان تعطيلی 
مجلس ش��ورای ملی و مجلس سنا، به گونه ای ديگر نوش��ته شد و به تصويب هيئت دولت رس��يد و رژيم پهلوی 
درصدد اجرايی كردن آن بود. مطابق قانون اساسی مشروطه، دولت حق قانون گذاری نداشت، فلذا اين تصويبنامه 
بايد به تصويب مجلس شورای ملی می رسيد تا جنبه قانونی می يافت و قابليت اجرا پيدا می كرد؛ به همين خاطر 
اين تصويبنامه غير قانونی بود. اين تصويبنامه مورد مخالفت علما و مراجع برجس��ته شيعه قرار گرفت. سه اصلی 
كه مهم ترين داليل مخالفت علما با اين تصويبنامه بودند از اين قرار بودند: 1. عدم اش��تراط عضويت به مسلماني 
)ماده 5(؛ اين بند به معنای اسام زدايی بود و زمينه سلطه غير مسلمانان خصوصاً فرقه های ساخته دست استعمار 
چون بهاييت بر مردم ايران را فراهم می كرد. 2. قسم به كتاب آسماني به جاي سوگند به قرآن )ماده 41(؛ اين بند 
به معنای از رسميت انداختن اسام و قرآن بود كه به جای آن قوانين غربی جايگزين می شد. اين طرح در راستای 
حذف تدريجی قوانين اسامی و سنت های اسامی از ابتدای رژيم پهلوی آغاز شد و تا پيروزی انقاب ادامه داشت. 
3. عدم اشتراط عضويت به ذكوريت )ماده 5(؛ از بدو مشروطه زنان حق انتخاب شدن و انتخاب كردن در انتخابات  
را نداشتند. يكی از سياست های كان رژيم، كش��اندن زنان به عرصه های آلوده سياسی آن روز بود. در آن زمان، 
مردان چندان حق رأی به معنای واقعی نداشتند چرا كه انتخابات  به صورت فرمايشی انجام می شد فلذا دادن حق 
رأی به زنان، تنها فريبی برای وارد كردن زنان به اين فضای آلوده بود. در نهايت، اين سه ماده مورد مخالفت علمای 
برجسته قرار گرفت و با تاش امام خمينی)ره( رهبر مبارزات، اين قانون اجرايی نشد و رژيم شكست خورد. )قانون 
انجمن های ايالتی و واليتی مصوب ربيع الثانی 1325، مندرج در مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانون گذاری 
مجلس شورای ملی، اداره قوانين و مطبوعات مجلس شورای ملی، اول، تهران، مهر1318، ص85-67؛ متمم قانون 
اساسی، مندرج در مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانون گذاری مجلس شورای ملی، همان، ص30؛ اطاعات، 
س37، ش10917، دوشنبه 16مهر 1341، ص18-17؛ سيد حميد روحاني، نهضت امام خمينی، تهران، عروج، 

1388، ج1، ص171-165؛ علی دوانی، نهضت دو ماهه روحانيون ايران، تهران، رهنمون، 1392، ص67-71.( 
2. اطاعات، همان، ص17.

3. سيد حميد روحاني، همان، ص174. 
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جداگانه صحبت كرد و درصدد بود تا مردم گيان 
را با خود همراه كند اما حوادث بعدی نشان داد كه 

او به اهدافش نرسيده است.1
در رش��ت تجمعاتی در حماي��ت از نهضت امام 
تشكيل گرديد كه مهم ترين آنها در صبح روز جمعه 
11آبان 1341 در مسجد جامع كاسه فروشان2 به 
دعوت آيت اهلل سيد حس��ن بحرالعلوم3 و آيت اهلل 

1. اطاعات، همان، ص1 و 6-5 و 19-20؛ همان، ش10918، سه شنبه 17مهر 1341، ص1 و 20-19؛ همان، 
ش10919، چهارشنبه 18مهر 1341، ص1 و 6-5 و 24. 

2. مس��جد »كاسه فروشان« در دوره قاجاريه به دس��ت يكی از مجتهدين رش��ت به نام آيت اهلل سيد حبيب اهلل 
طولمی بنيان نهاده شد و تا سال ها به نام مسجد »سيد حبيب اهلل طولمی« شناخته می شد. از زمان تأسيس، مورد 
توجه مردم رشت به خصوص بازاريان بوده است و بزرگانی در آن حضور داش��ته اند و به اقامه نماز جماعت در آن 
پرداخته اند. در دوران رژيم پهلوی كه مسجد جامع بازار رشت س��وخت و رژيم اجازه بازسازی اش را نداد، مسجد 
كاسه فروشان عمًا به مسجد جامع رشت تبديل شد و سال ها توسط آيت اهلل سيد محمود ضيابری در آن نماز جمعه 
خوانده می شد. امامان جماعت اين مس��جد از ابتدا از اين قرار است: آيت اهلل سيد حبيب اهلل طولمی، آيت اهلل سيد 
يحيی طولمی )فرزند سيد حبيب اهلل(، آيت اهلل شيخ حس��ين الكانی، آيت اهلل سيد مهدی رودباری، آيت اهلل سيد 
محمود ضيابری، حجت االسام صادق احسان بخش. تا اندكی بعد از پيروزی انقاب كه نماز جمعه توسط مرحوم 
احسان بخش در مسجد كاسه فروشان خوانده می شد اين مسجد مهم ترين مسجد رشت به شمار می رفت. اما اقامه 
نماز جمعه در مهديه رشت و سپس ساخته شدن مصای رشت باعث شد تا مسجد كاسه فروشان به مسجد برجسته 
بازار رشت تقليل جايگاه پيدا كند و امروزه حجت االسام سيد ابوطالب حجازی و حجت االسام محمدرضا شفيعی 

به ترتيب نماز مغرب و ظهر را در اين مسجد اقامه می كنند. )آرشيو مؤسسه مطالعات مبارزات اسامی گيان(
3. مرحوم آيت اهلل سيد حسن بحرالعلوم فرزند ش��هيد آيت اهلل آقامير بحرالعلوم رشتی بود كه پدرش از رهبران 
جريان مشروعه خواهی دوران مشروطه بود كه به دست جريان سكوالر به شهادت رسيد. سيد حسن متولد 14تير 
1267ش بود و سال ها در نجف اشرف نزد اساتيدی چون آيات عظام ميرزا حسين نائينی، شيخ شعبان رشتی، سيد 
ابوالحسن اصفهانی، آقاضياء عراقی و شيخ محمدحسين اصفهانی شركت كرد و به درجه اجتهاد نائل گشت. او در 
سال 1309ش به ايران بازگشت و در رشت سكونت گزيد و به تبليغ دين پرداخت و در مسجد گلشن واقع در بازار 
رشت به اقامه نماز جماعت پرداخت. او از علمای صاحب فتوا و از مدرسين برجسته حوزه های رشت بود و سال ها به 
همراه آيت اهلل ضيابری، زعامت دينی گيان را در زمان نهضت امام خمينی بر عهده داشتند. از جمله فعاليت های 
سياسی وی كه از زمان مشروطه آغاز می شود و تا پايان عمرش ادامه می يابد، تبعيد توسط فيصل انگلوفيل از عراق 
به ايران به همراه استادش نائينی، اعتراض به كشف حجاب در رژيم رضاخان، حمايت از ملی شدن صنعت نفت و 
آيت اهلل كاشانی و در نهايت پيشگامی در نهضت امام خمينی از سال 1341 و دستگير شدن در زمستان41 بود و نيز 
مكاتبات زيادی بين او و امام خمينی برقرار بود كه در صحيفه امام مندرج است. ايشان در روز 21شهريور 1356 
درگذشت و در صحن جمهوری حرم امام رضا)ع( مدفون شد. )ميثم عبداللهی و محمد عبداللهی، آيت اهلل العظمی 
شهيد حاج ما محمد خمامی: جريان مشروعه خواهی گيان و رهبر آن در نهضت مشروطه، قم، صحيفه معرفت، 

1393، ص53؛ پرونده آيت اهلل بحرالعلوم در مؤسسه مطالعات مبارزات اسامی گيان.( 

انقالب سفيد در گيالن بازتاب 
یافت و موجی از مخالفت به راه 
افتاد. در رشت بازارها بسته شد 
و آیت اهلل بحرالعلوم در 29دی 
41 تلگرافی به 3 تن از علمای 
قم فرستاد و چند تن دیگر از 
علمای رشت نيز این تلگراف را 
امضا کردند. دولت اجازه نداد 
این تلگراف، مخابره شود فلذا 
آیت اهلل بحرالعلوم آن تلگراف را 
از طریق قاصد به قم ارسال کرد
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س��يد محمود ضيابری1 صورت گرفت و اكثر قريب به اتفاق علمای برجس��ته رشت در 
آن شركت داشتند و جمعيت انبوهی از مردم در مس��جد و نيز در كوچه ها و مسيرهای 
منتهی به مسجد جمع شده بودند. آيت اهلل بحرالعلوم واعظ و منبری نبود كه برای مردم 
سخنرانی كند ولی در اين مجلس خاص كه بحث روشنگری و افشا كردن چهره واقعی 
رژيم مطرح بود، ايشان خودش س��خنرانی را بر عهده گرفت. س��خنرانی ايشان درباره 
اصاحات ارضی بود كه آن را بر خاف نص صريح قرآن دانست و همچنين به دولت حمله 
كرد كه در زمان تعطيلی مجلس ش��ورای ملی و مجلس س��نا، اين قانون را در دولت به 
تصويب رس��انده كه اين كار نيز، خاف قانون اساسی است. ايشان در پايان قطعنامه ای 
را كه تهيه كرده بود خواند و جمعيت آن را تأييد كردن��د. قطعنامه به امضای 14 تن از 
روحانيون برجسته و نيز تأييد و تصويب پانزده هزار جمعيت حاضر رسيد و موقع بيرون 

رفتن از مسجد 250 نفر از مردم اين قطعنامه را امضا نمودند.2
آن قطعنامه، يادآور اولين گام های مردم گيان در مبارزاتشان در نهضت امام خمينی 
و انقاب اسامی به شمار می رود و از اين حيث سندی بسيار با ارزش برای مردم گيان 
1. آيت اهلل سيد محمود موسوی ضيابری فرزند سيد مهدی در سال 1307ق در منطقه ضيابر از توابع صومعه سرا 
متولد ش��د. در نوجوانی برای تحصيل علوم دينی به رش��ت هجرت كرده و در مدارس حاج سميع و مستوفی به 
تحصيل پرداخت و در سال 1338ق به نجف اشرف هجرت كرده و از محضر بزرگانی چون آيات عظام نائينی، سيد 
ابوالحسن اصفهانی، آقاضياء عراقی و شيخ محمدحسين اصفهانی استفاده كرد. در سال 1313ش برای زيارت امام 
رضا)ع( عازم ايران شد و مدت چند ماهی در ضيابر توقف كرد و دوباره به نجف بازگشت و در سال 1320 مجدداً به 
ايران بازگشت و در همدان به خاطر وقايع جنگ جهانی دوم مجبور شد به گيان برگردد و در رشت سكونت گزيد. 
در مساجد خميران چهل تن و حاج محمدكريم به اقامه نماز جماعت پرداخت تا اينكه با رحلت آيت اهلل سيد مهدی 
رودباری در  آذر 1327 به مسجد جامع كاسه فروشان منتقل گرديد و اداره مدرسه علميه مهدويه را نيز بر عهده 
گرفت. او در رشت به تدريس علوم دينی مشغول گرديد و نيز به فعاليت های اجتماعی روی آورد و ساخت مدارس، 
كتابخانه، بناهای خيريه، مساجد و كمك به مردم محروم از جمله اقدامات مهم اوست. بعد از رحلت آيت اهلل شيخ 
اسداهلل اخوان در سال 1336، آيت اهلل سيد محمود ضيابری در مسجد جامع كاسه فروشان رشت اقامه نماز جمعه 
را آغاز كرد و تا سال های نزديك پيروزی انقاب اس��امی كه توان داشت، به اقامه آن پرداخت؛ يعنی ايشان عمًا 
حدود 20 سال امام جمعه رشت بود و نيز به همراه آيت اهلل بحرالعلوم به عنوان دو زعيم دينی مردم گيان در دوران 
نهضت امام خمينی به شمار می روند. ايشان عالم بزرگی بود كه در نهضت امام خمينی در سال های 41 تا 43 حضور 
فعال داشت و در سال 41 در حمايت از امام دستگير شده و زندانی گرديد و در زندان قزل قلعه تهران در حبس بود 
و نيز در سال 42 بار ديگر در حمايت از امام خمينی و قيام 15خرداد در زمره علمای مهاجر به تهران رفت و برای 
آزادی امام تاش كرد. آيت اهلل ضيابری بعد از 7 سال بيماری و خانه نشينی، در روز چهارشنبه 17شهريور 1361 
درگذشت و در مسجد كاسه فروشان در كنار قبر آيت اهلل سيد مهدی رودباری مدفون گرديد. )شيخ محمد شريف 
رازی، گنجينه دانشمندان، اس��اميه، 1352، ج5، ص189-187؛ صادق احسان بخش، دانشوران و دولت مردان 
گيل و ديلم، رش��ت، صادقين، 1380، ص62؛ كيهان، ش11671، پنجشنبه 18ش��هريور 1361، ص1؛ آيت اهلل 
روح اهلل كمالوند به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، 1391، ص133؛ حسن 
شمس گياني، تاريخ علما و شعرای گيان، تهران، كتابفروشي و چاپخانه دانش، 1327، ص120؛ قيام 15خرداد 

به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، شهريور1378، ج3، ص44-45.( 
2. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، 

1389، ج1، ص2-1 و 76-77.
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اس��ت. با توجه به س��بك نگارش متن و نيز با توجه به قرائن، ترديدی نيس��ت كه اين 
قطعنامه توسط آيت اهلل بحرالعلوم نگارش يافته است. اولين امضای اين قطعنامه مربوط 
به آيت اهلل بحرالعلوم است و نه تنها در اين سند بلكه در تمام اعاميه هايی كه از اين تاريخ 
به بعد، امضای آيت اهلل بحرالعلوم پای آنها وجود دارد، حتی در كنار نام برجس��ته ترين 
مجتهدين شيعه، باز اولين امضايی كه به چشم می خورد امضای آيت اهلل بحرالعلوم است 
و اين حاكی از پيشگامی ايشان در عرصه جهاد و مبارزه بود. متن قطعنامه 11آبان رشت 

از اين قرار است:
نظر به اينكه اصول مشروطيت، جزئاً و كًا تعطيل بردار نيست و چون 
در تعطيل مجلسين قانونی و مورد اعتماد، هيچ مقامی حق قانون گذاری 
ن��دارد و ص��دور تصويبنامه هايی كه ب��ر خاف مذهب حق��ه جعفری 
اثنی عشری و همچنين خاف قانون اساس��ی كه خون بهای مجاهدين 
صدر اسام و فداييان انقاب مشروطه است، می باشد؛ و عالم روحانيت 
موظف اس��ت كه از ضالت ناس جلوگيری و برادران دينی را به س��وی 
صواب و صاح رهبری نمايد. بنابراين ما حاضرين كه در صبح روز جمعه 
يازدهم آبان ماه جاری در مسجد كاسه فروشان تجمع كرده ايم، به حكم 
تبعيت از احكام الهی و به حكم اعتقاد به قانون اساسی، قطعنامه زير را 

تأييد و تصويب می نماييم: 
اول. دولت موظف است كه در تمام مصوبات خود اصول مسلمه اسام 
و قانون اساس��ی را رعايت نمايد و از اج��رای تصويبنامه های مربوط به 
اصاحات ارضی و ش��ركت بانوان در انتخابات اعض��ای ايالتی و واليتی 

منصرف گردد.
دوم. تصويبنامه هايی كه برخاف اصول فوق الذكر صادر ش��ده باشد 
از درجه اعتبار س��اقط و برای ملت مس��لمان و آزاده ايران، الزم االتباع 

نخواهد بود.
س��وم. از دولت جداً انتظار داريم كه خود را مكلف به حمايت از افراد و 
حراست از حقوق اساس��ی و مدنی ايرانيان و رعايت دين حنيف اسام 
بداند و برای آنكه در مظان اتهام قيام بر عليه قانون اساسی، قرار نگيرد 
كليه تصويبنامه هايی كه برخاف اصول تصويب نموده اس��ت ابطال و 

القا نمايد. 
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چهارم. اين قطعنامه با حضور پانزده هزار نفر از مردم متدين و فهيم و 
بصير و مطلع از قوانين به تصويب رسيد. 

الحاج سيد حسن بحرالعلوم، الحاج سيد محمود ضيابری، الحاج شيخ 
محمد الكانی، حاج سيد ابوالقاسم عدنانی اشكوری، الحاج سيد حسين 
رودباری، الحاج سيد رضی رودباری موسوی، الحاج سيد شفيع واحدی، 
حاج حسين موسوی خلخالی، الحاج سيد حبيب اهلل موسوی، الحاج شيخ 
علی شريفی، الحاج شيخ محمدعلی زاهد، شيخ صادق احسان بخش،1 

سيد كاظم احدی، حاج اعتماد شمس گيانی.2
در 14آبان 1341 حضرات آيات سيد حسن بحرالعلوم، سيد محمود ضيابری و شيخ 
محمدكاظم صادقی فومنی به عنوان ب��زرگان جامعه روحانيت گيان، تلگراف هايی به 
امام خمينی، آيت اهلل خوانساری، آيت اهلل بهبهانی، آيت اهلل ميانی و آيت اهلل مرعشی در 
محكوميت تصويبنامه ارس��ال كرده و حمايت خود را در آغازين روزهای نهضت، اعام 

نمودند.3 آنها در 15آبان تلگرافی به اين شرح به آيت اهلل گلپايگانی ارسال كردند: 
محضر مقدس حض��رت آيت اهلل العظم��ی آق��ای گلپايگانی- دامت 

بركاته-!
پس از تقديم عرض سام و تش��كر از توجهی كه به حقوق اسامی و 
اساسی ملت ايران فرموده ايد؛ از طرف مردم متدين گيان كه مكرر به 
دعاگويان مراجعه می نمايند به عرض می رساند، نظر به اينكه ملت ايران 
در وضع حاضر به علت تعطيل مجلسين، نظارت الزم را بر اعمال دولت 
ندارند و دس��تگاه دولت در كمال بی پروايی، هم مرتكب اعمال خاف 
شريعت می ش��ود و هم اصول مقدس��ه قانون اساس��ی را كه خونبهای 
مجاهدين مش��روطيت اس��ت، علناً نقض كرده و اعام نم��وده اعاظم 
روحانيت كه ركن اساسی استقال كشور اس��ت، بی اعتنايی می نمايد 
و به فتوا و احكام مراجع محترم تقلي��د وقعی نمی دهند. بنابر اين چون 
نمی توان ملت را برای هميشه در باتكليفی گذاشت و مشروطيت، اصوالً 
تعطيل بردار نمی باش��د، تمنا داريم دولت را متوجه اي��ن امر بفرماييد 
كه رژيم س��لطنت مش��روطه كه مولود مس��اعی مراجعی چون آيات 

1. به اشتباه، در اصل گزارش ساواك »شيخ محمدصادق احسان بخش« نوشته شده بود.
2. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، همان، ص1-2.

3. همان، ص77.
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عظام حاج ميرزا حس��ين خليلی، آخوند خراس��انی، حاج شيخ عبداهلل 
مازندرانی و بهبهانی و طباطبايی- رحم��ت اهلل عليهم اجمعين- بوده، 
بدون مجلس��ين1 فاقد اعتبار و احترام الزم خواهد بود و كسانی كه ادعا 
می نمايند، می خواهند كشور ايران را با جهان مترقی هماهنگ نمايند 
نبايد با آزادی و حريت و قانون اساسی و حقوق اجتماعی و مدنی اجتماع 

مخالفت كنند. 
والسام عليكم و رحمه اهلل و بركاته.

الحاج بحرالعلوم- حاج شيخ محمدكاظم صادقی
الحاج سيد محمود ضيابری2
تقريباً هر ش��ب آيت اهلل بحرالعلوم جلس��ات متعددی را با حضور آي��ت اهلل ضيابری و 
بعضی از متدينين مخفيانه در منازلشان برگزار می كردند و درباره مسائل جاری مانند 

تصويبنامه و تقسيم اراضی مشورت و صحبت می كردند.3
آيت اهلل بحرالعلوم به همراه آيت اهلل ضيابری، آيت اهلل س��يد حسين رودباری و آيت اهلل 
محمد الكانی تلگرافی به اسداهلل علم نخست وزير فرستادند و او را به خاطر اين تصويبنامه 
مورد عتاب قرار دادند كه قوانين مخالف اس��ام را به تصويب رس��انده اس��ت. ايشان، 
نخست وزير را تهديد كردند كه اگر از اين تصويبنامه، عدول نكند علمای شيعه و مردم 
مسلمان ايران ساكت نخواهند ماند و اجازه نخواهند داد امور غير شرعی در كشور ايران 

به تصويب برسد: 
حضور مبارك جناب آقای نخست وزير!

با تقديم سام، دولت در تعطيل طوالنی مجلسين اقداماتی كه مخالف 
شرع مقدس اسام و قانون اساسی و قوانين موضوعه مجلسين و قانون 
انجمن بلديه اس��ت در نظر گرفته ]اس��ت[. دخالت زنان در انتخابات 
مجلسين4 و انجمن های ايالتی و واليتی و شهرداری مخالف قوانين اسام 
كه تشخيص آن به نص قانون اساس��ی منحصراً محول به علمای اعام 
است. و الغای شرط اسام در انتخاب و ]نيز[ تبديل قسم به قرآن مجيد 

1. منظور، مجلس شورای ملی و مجلس سنا است. 
2. اسناد انقاب اسامی، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1374، ج3، ص29؛ حضرت آيت اهلل العظمی حاج 
سيد محمدرضا گلپايگانی به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اس��ناد تاريخی وزارت اطاعات، 1385، 

ج1، ص16-17.
3. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، همان. 

4. مجلس شورای ملی و مجلس سنا.
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به كتاب آس��مانی، تخلف ديگری از قوانين مذكور و موجب خطرهای 
بزرگی برای اسام و استقال مملكت است. 

اگر به اصل دوم از متمم قانون اساسی1 و ماده 10 و 13 قانون انتخابات 
مجلس شورا2 و مواد 7 و 9 قانون انجمن های ايالتی واليتی3 و 15 و 17 

1. اصل دوم متمم قانون اساسی از اين قرار بود: »مجلس مقدس ش��ورای ملی كه به توجه و تأييد حضرت امام 
عصر عجل اهلل فرجه و بذل- مرحمت اعليحضرت شاهنشاه اسام- خلد اهلل سلطانه- و مراقبت حجج اساميه- كثر 
اهلل امثالهم- و عامه ملت ايران تأسيس شده است، بايد در هيچ عصری از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتی با قواعد 
مقدسه اس��ام و قوانين موضوعه حضرت خير االنام- صلی اهلل عليه و آله و سلم- نداش��ته باشد و معين است كه 
تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اساميه بر عهده علمای اعام- ادام اهلل بركات وجودهم- بوده و هست 
لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار، هيئتی كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهای متدينين كه 
مطلع از مقتضيات زمان هم باشند به اين طريق كه علمای اعام و حجج اسام مرجع تقليد شيعه- اسامی  بيست  
نفر از علما كه دارای صفات مذكوره باشند معرفی به مجلس ش��ورای ملی بنمايند، پنج نفر از آنها را يا بيشتر، به 
مقتضای عصر اعضای مجلس ش��ورای ملی باالتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده به س��مت عضويت بشناسند تا 
موادي كه در مجلسين عنوان مي شود به دقت مذاكره و غوررس��ی نموده هر يك از آن مواد معنونه كه مخالفت با 
قواعد مقدسه اسام داشته باشد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأی اين هيئت علما در اين باب 
مطاع و متبع خواهد بود. و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر-  عجل اهلل فرجه- تغييرپذير نخواهد بود.« 
)احمد كسروی، تاريخ مشروطه ايران، تهران، اميركبير، 1383، ص372؛ متمم قانون اساسی مورخ 14ذی القعده 

الحرام 1324، مندرج در مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانونگذاری مجلس شورای ملی، همان، ص15-16.(
2. ماده 10 قانون انتخابات مجلس ش��ورا مصوب س��ال 1304 درباره محرومان از انتخاب كردن و به اين شرح 
بود: »كس��انی كه از حق انتخاب كردن محروم اند: 1. نس��وان. 2. كسانی كه خارج از رش��د و آنهايی كه در تحت 
قيموميت شرعی هستند. 3. تبعه خارجه. 4. اشخاصی كه خروجشان از دين حنيف اسام در حضور يكی از حكام 
شرع جامع الشرايط به ثبوت رسيده باشد. 5. اشخاصی كه كمتر از بيست سال دارند. 6. ورشكستگان به تقصير. 7. 
متكديان و اشخاصی كه به وسائل بی شرفانه تحصيل معاش می نمايند. 8. مرتكبين قتل و سرقت و ساير مقصرينی 
كه مستوجب حدود قانونی اسامی شده اند. 9. مقصرين سياسی كه بر ضد اساس حكومت ملی و استقال مملكت 
قيام و اقدام كرده اند.« ماده 13 درباره محرومان از انتخاب شدن است كه به اين شرح است: »اشخاصی كه از انتخاب 
شدن محروم اند: 1. شاهزادگان بافصل ) ابناء و اخوان و اعمام پادشاه( 2. نسوان. 3. تبعه خارجه. 4. مستخدمين 
امنيه و نظميه و اهل نظام بری و بحری به استثناء صاحب منصبان افتخاری. 5. حكام كل و جزء و معاونين ايشان 
در قلمرو مأموريت خود. 6. مأمورين ماليه در قلمرو مأموريت خود. ) تبصره- ساير مستخدمين دولتی قابل انتخاب 
هستند به شرط آن كه پس از انتخاب برای مدت نمايندگی از شغل خود استعفاء دهند.( 7. ورشكستگان به تقصير. 
8. مرتكبين قتل و سرقت و ساير مقصرينی كه مستوجب حدود قانونی اس��امی شده اند. 9. متجاهرين به فسق 
و اشخاصی كه فساد عقيده دينی و خروجشان از دين حنيف اسام در نزديكی از حكام شرع جامع الشرايط ثابت 
و يا به شياع  رسيده باش��د. 10. مقصرين سياسی كه بر ضد اساس حكومت ملی و اس��تقال مملكت قيام و اقدام 
كرده اند.« )قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب 1304، مندرج در مجموعه قوانين موضوعه و مصوبات دوره 

پنجم قانون گذاری، از 22 دلو 1302 تا 21بهمن 1304، تهران، اداره قوانين مجلس، 1350، ص252-2532.(
3. ماده 7 قانون انجمن های ايالتی واليتی درباره شرايط انتخاب كردن است و از اين قرار است: »اشخاص ذيل 
حق انتخاب ندارند: اوالً اشخاصی كه به واسطه جنحه يا جنايتی مجازات قانونی ديده اند. ثانياً اشخاصی كه معروف 
به فساد عقيده  و به ارتكاب قتل يا س��رقت باشند. ثالثاً اشخاص ورشكس��ته به تقصير. رابعاً طايفه نسوان. خامساً 
اشخاص خارج از رشد.« ماده 9 هم درباره شرايط انتخاب شدن است كه از اين قرار است: »شرايط انتخاب شدن 
همان شرايط انتخاب كردن است به عاوه بايد انتخاب شدگان سواد فارسی كامل داشته باشند و سنشان كمتر از 
سی سال نباشد و داخل خدمت دولتی نباشند.« )قانون انجمن های ايالتی و واليتی مصوب ربيع الثانی 1325قمری، 

مندرج مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانون گذاری مجلس شورای ملی، همان، ص68.(
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قانون انجمن بلديه،1 ادنی توجهی می شد، خاطر پاك مسلمانان آزرده 
نمی گرديد. 

اكنون كه عواطف ملوكانه، درخواست علما را به دولت ارجاع فرموده اند، 
استدعا می شود به تقاضای مشروعه متكيه به قوانين مشروحه، ترتيب اثر 
]داده[ و كامًا مراقبت فرمايند كه امور مخالفه با قوانين اسام تصويب و 
عملی نگردد. زيرا فقهای ايران و اعتاب مقدسه و ساير مسلمين، در امور 
مخالفه با شرع مطاع، به مقتضای وظيفه س��اكت نخواهند ماند و هيچ 

امری كه مخالف با قوانين اسام است رسميت پيدا نخواهد كرد. 
والسام عليكم

الحاج بحرالعلوم- حاج سيد محمود ضيابری
حاج سيد حسين رودباری- شيخ محمد الكانی2 
اين فشارها باعث عقب نشينی رژيم شد و نخست وزير در 10آذر 1341 به صورت رسمی 
لغو اين تصويبنامه را اعام كرد.3 اين پيروزی جشن و شادمانی زيادی را در سراسر ايران 
به ارمغان آورد چرا كه اولين تقابل جدی نهضت امام خمينی و رژيم شاهنشاهی بود كه 
به پيروزی امام و عقب نشينی رژيم منتهی شد. خبر اين عقب نشينی، در ساعت 18 روز 
12 آذر توسط آيت اهلل بحرالعلوم به روحانيونی كه در منزل ايشان تجمع كرده بودند داده 

شد و بعد از آن در شهر رشت پيچيد.4

2. انقالب سفيد
اندكی بعد از شكست تصويبنامه دولت، شاه اين بار خودش وارد گود شد و در 19دی 
41 اصول ششگانه انقاب سفيد را رسماً اعام كرد كه بايد به زودی به رفراندوم گذاشته 

1. ماده 15 قانون انجمن بلديه درباره ش��رايط انتخاب كردن و به اين ترتيب بود: »اش��خاص ذيل حق انتخاب 
ندارند: اوالً اشخاصی كه به واسطه جنحه و جنايتی مجازات قانونی ديده اند. ثانياً اشخاصی كه معروف به ارتكاب 
قتل و سرقت باشند. ثالثاً ورشكسته به تقصير. اشخاصی كه از بابت عوارض بلديه بقايا دارند و بيش از نصف عوارض 
ساليانه را نپرداخته اند. خامساً طايفه نسوان. سادساً اشخاص خارج از رشد.« ماده 17 اين قانون درباره انتخاب شدن 
است و به اين ترتيب است: »شرايط انتخاب شدن همان شرايط انتخاب كردن است به عاوه بايد انتخاب شوندگان 
سواد فارسی كامل داشته باشند و سنشان كمتر از بيست و پنج نباشد و داخل در خدمت دولتی نباشند.« )قانون 
انجمن بلديه مصوب��ه ربيع الثانی 1325قمری، مندرج در مجموعه مصوب��ات ادوار اول و دوم قانونگذاری مجلس 

شورای ملی، همان، ص88.(
2. نهضت دو ماهه روحانيون ايران، ص150؛ اسناد انقاب اسامی، ج3، ص37؛ علی دوانی، نهضت روحانيون 

ايران، تهران، بنياد فرهنگی امام رضا)ع(، ج3، ص134. 
3. اطاعات، س37، ش10963، شنبه 10آذر 1341، ص1 و 17.

4. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، همان، ص77. 
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می شد. اصول ششگانه انقاب سفيد ش��امل اين بندها بود: 1. اصاحات ارضی 2. ملی 
شدن جنگل ها 3. فروش سهام كارخانجات دولتی 4. تشكيل سپاه دانش 5. اصاح قانون 

انتخابات 6. سهيم كردن كارگران در سهام كارخانه ها. 
سياست های اقتصاد س��رمايه داری باعث می شد تا قش��رهای ضعيف در هر كشوری 
دچار فشار و تنگنا شده و كش��ورها آماده انقاب و تغييرات اجتماعی و سياسی گردد. 
امريكايی ها درصدد انجام اصاحاتی در كش��ورهای تحت حمايتش��ان بودند تا از اين 
انقاب ها جلوگيری كنند. آنها به محمدرضاشاه هم دستور داده بودند تا اين اصاحات 
را در ايران پياده كند و او كه در انجام اين اصاحات جدی نبود، در س��ال 1338 اليحه 
اصاحات ارضی را به مجلس فرمايشی فرستاد و اين اليحه با مخالفت اكثر نمايندگان 
مجلس كه از زمين داران بودند مواجه ش��د و متوقف گرديد. اما با برنده شدن كندی در 
اواخر سال 1339 در انتخابات رياست جمهوری امريكا، اجرای فوری و جدی اين طرح در 
دستور كار دولتمردان امريكايی قرار گرفت و آنها علی امينی را كه از مهره های امريكايی 
بود با فشار به شاه، در ارديبهشت 1340 به نخس��ت وزيری گماردند تا اين اصاحات را 
پياده كند. اما شاه كه به خوبی می دانست امريكايی ها امينی را به عنوان رقيب وی نگه 
داشته اند از حضور او در نخست وزيری احس��اس خطر می كرد. شاه در اواخر فروردين 
1341 به امريكا س��فر كرد و به كندی اطمينان داد كه خودش انج��ام اصاحات را به 
عهده خواهد گرفت و 26 تير 1341 دولت امينی سقوط كرد. با اجرای اين رفرم قرار بود 
شاه حلقه استعمار را برای سال های بيش��تری بر گردن ملت ايران نگه دارد و اين ملت 
را به خوابی عميق و مرگ آور دچار كند كه به انقاب ضد استعماری فكر نكنند و دست 
استعمارگران برای بردن منافع اين ملت باز بماند. ش��اه با تدارك تبليغات گسترده در 
داخل كشور و امريكايی ها با عمليات مجيزگويی و اسطوره سازی رسانه هايشان از شاه، 
تاش كردند تا اين مسئله را به مردم ايران القا كنند كه اين اقدامات از نبوغ ملوكانه است 
و ايده هايی است كه از ذهن شاه تراوش كرده است! شاه اين اصاحات را »انقاب سفيد« 
ناميد و درصدد برآمد تا آن را به رفراندوم بگذارد تا بگويد كه اين اصول مورد تأييد مردم 
است. امام خمينی كه از پشت پرده وقايع خبر داشتند، عليه رفراندوم شاه موضع گرفتند 

و ساير مراجع نيز مواضع محكمی اتخاذ كردند.1

1. محمدرضا پهلوی، انقاب س��فيد، تهران، چاپخانه بان��ك ملی ايران، دی1345، ص17-16؛ س��يد حميد 
روحانی، همان، ص162-131 و 261-249؛ اطاعات، س36، ش10773، پنجشنبه 22فروردين 1341، ص1 
و 17؛ همان، س37، ش10851، چهارش��نبه 27تير 1341، ص1 و 17؛ همان، ش10995، چهارشنبه 19دی 

1341، ص1 و 13-16.
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انقاب س��فيد در گي��ان بازتاب ياف��ت و موجی از 
مخالفت به راه افتاد. در رشت بازارها بسته شد و آيت اهلل 
بحرالعلوم در 29دی 41 تلگرافی به 3 تن از علمای قم 
فرستاد و چند تن ديگر از علمای رشت نيز اين تلگراف 
را امضا كردند. دولت اجازه نداد اي��ن تلگراف، مخابره 
شود فلذا آيت اهلل بحرالعلوم آن تلگراف را از طريق قاصد 
به قم ارسال كرد و در حاشيه نامه به طعنه نوشت: »از 
فشار دولت دموكراس��ی!! اختناق به حدی رسيده كه 
ناچار اين تلگراف ]به[ وسيله قاصد، تقديم شد.«1 متن 

تلگراف به اين شرح است: 
محضر مبارك حضرت آيت اهلل العظمی آقای مرتضوی لنگرودی! 

رونوشت حضرت آيت اهلل العظمی آقای گلپايگانی 
رونوش��ت حضرت آيت اهلل العظمی آقای ش��يخ عبدالنبی عراقی-  مد 

اظالهم
دولت از سكوت فقهای مذهب، راجع به تصويبنامه های مخالف صريح 
قرآن مجيد كه امانت حضرت ختمی مرتبت- صلی اهلل عليه و آله- است، 
سوءاستفاده ]كرده و[ پا را فراتر نهاده. شنيده می شود ]رژيم[ راجع به 
شش ماده كه ش��ديداً مخالف با حكم ش��رع و قانون اساسی كه مبنای 
سلطنت مشروطه و نتيجه زحمات پرارزش مرحومين آيات عظام صدر 
مشروطيت، حاج ميرزاحس��ين خليلی، آخوند خراسانی و مازندرانی و 
بهبهانی و طباطبايی و غروی نائينی و غيرهم- قدس اسرارهم- ]است[ 
تصميم به رفراندوم دارد. مردم بی پناه، از علما كه هميشه مرجع و حامی 
قرآن و احكام ش��رع را نگهبانند، استغاثه می نمايند. به حكم ضرورت از 
محضر محترم استدعا می نماييم كه دولت را به وخامت امر آگاه فرموده 

كه كشور ايران مشروطه يا حسينقلی خانی يا ديوان بلخ است؟! 
اگر حكومت مردم به مردم، همين است و علی االسام السام! 

الحاج ]سيد حسن[ بحرالعلوم، الحاج ]سيد محمود[ ضيابری، الحاج 
]محمدكاظم[ صادقی، الحاج ]محمد[ الكانی، الحاج ]س��يد حسين[ 

1. حضرت آيت اهلل العظمی حاج سيد محمدرضا گلپايگانی به روايت اسناد ساواك، همان، ص21. 

حجت االسالم سيد حميد 
روحانی- مورخ انقالب- 
درباره سخنرانی آیت اهلل 
بحرالعلوم می نویسد: »ضمن 
حمله به رفراندوم، صریحًا 
اعالم کرد که: طراح لوایح 
ششگانه از طرف بيگانگان 
به شش ماده، آبستن است که 

معلوم نيست فردا چه بزاید!«
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رودباری، الحاج ]سيد ابوالقاسم[ عدنانی، الحاج ]شيخ علی[ بيانی، الحاج 
]سيد حبيب اهلل[ موسوی، الحاج ]شيخ علی[ شريفی.1

در اجتماع بزرگ مردم رش��ت در 2بهمن 1341 در مس��جد كاسه  فروشان، آيت اهلل 
بحرالعلوم و آيت اهلل ضيابری ش��خصاً به منبر رفته و درباره انقاب س��فيد به افشاگری 

پرداختند. گزارشگر ساواك درباره اين جلسه گزارش ناقص و مغلوطی می نويسد: 
41/11/2 در س��اعت 16:30 امروز، قريب به دويست نفر از مالكين و 
علمای رشت در مسجد كاسه فروش��ان جمع شده و آقای حاج ضيابری 
باالی منبر رفته و خطاب به مردم می گويد: ش��ما از خدا بی خبر شديد. 
خدا به ما ظلم كرد]![ بايستی دعا كرد تا قلب شاه نسبت به ما مهربان تر... 

]شود[!
س��پس حاج بحرالعلوم باالی منبر رفته و اظهار نموده كه من به رژيم 
س��لطنت مش��روطه، در حدود قانون و قرآن وفادارم. و مردم را به عدم 

شركت در رفراندوم دعوت می نمايد.2
حجت االسام سيد حميد روحانی- مورخ انقاب- درباره سخنرانی آيت اهلل بحرالعلوم 

می نويسد: 
ضمن حمله به رفراندوم، صريحاً اعام كرد كه: طراح لوايح شش��گانه 
از طرف بيگانگان به شش ماده، آبس��تن است كه معلوم نيست فردا چه 

بزايد!3
در همين روز اسداهلل علم نخست وزير، سخنرانی تندی انجام داد و روحانيون را تهديد 
كرد كه »دولت، قوای مخرب را به شدت س��ركوب می كند«4 و به اين ترتيب برای آنها 
خط و نشان كشيد. ولی اين سخنان هم باعث نشد كه آيت اهلل بحرالعلوم و مردم گيان 

از مواضعشان در حمايت از امام دست بكشند. 
ساواك كه از س��خنرانی آيت اهلل بحرالعلوم خشمگين ش��ده بود درصدد دستگيری 

1. همان.
2. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، همان، ص78. 

3. بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، ص268؛ سيد حميد روحانی، همان، ص291. مرحوم احسان بخش 
درباره سخنرانی آيت اهلل بحرالعلوم و آيت اهلل ضيابری چنين می نويسد: »با تعطيل بازار و و اجتماع مردم، به منبر 
رفتند و حرف های خودش��ان را زدند. آيت اهلل بحرالعلوم گفتند: قانون ش��ش ماده ای انقاب شاه و ملت بر طبق 
موازين شرع نيست و پس از انتقاد ش��ديد به عنوان مخالفت بر گفتار شاه اظهار داشت: مردم ايران بايد بدانند كه 
گاو اين مملكت پرخير و بركت است كه حاال شش قلو زاييده است!« )صادق احسان بخش، خاطرات صادق، رشت، 

صادقين، 1378، ص112.( 
4. اطاعات، س37، ش11006، چهارشنبه 3بهمن 1341، ص1 و 13-16.
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آيت اهلل بحرالعل��وم و آيت اهلل ضياب��ری برآمد ولی 
موفق نشد ايشان را در رشت دستگير نمايد چرا كه 
به منزل خود نرفتند و در خانه های مختلفی ماندند 
تا ساواك نتواند دستگيرشان كند. گزارشگر ساواك 

در روز 4بهمن چنين می نويسد: 
آقايان بحرالعلوم و ضيابری كه در 
مسجد جامع بر عليه لوايح ششگانه 
س��خنرانی نمودند... برای اينكه از 
ديد مأمورين مخفی باش��ند در اين 
دو، س��ه روزه مرتباً محل س��كونت 
خود را تعويض ]كرده اند[. و ساعت 
ده صبح امروز اطاع حاصل گرديد 

به قصد عزيمت به تهران، از رش��ت خارج گرديده اند. و طبق تحقيقاتی 
كه به عمل آمده معلوم گرديد اطاع مزبور صحيح می باشد و نامبردگان 

به اتفاق دو نفر ديگر از معممين به تهران رفته اند.1
قرار بود بزرگ ترين مجتهدين ايران از شهرها يشان به تهران بروند و در آنجا تجمعی 
قدرتمند را تش��كيل داده تا به حمايت از نهضت امام و نيز مقابله با رژيم شاه، بپردازند. 
آيت اهلل بحرالعلوم و آيت اهلل ضيابری راهی تهران ش��دند. در اين سفر دو نفر ديگر يعنی 
آيت اهلل ش��يخ مهدی مهدوی از علمای الهيجان و حجت االس��ام س��يد زكی فاطمی 

پيشكار آيت اهلل ضيابری نيز ايشان را همراهی می كردند.2 
ساواك درباره آيت اهلل بحرالعلوم چنين می نويس��د: »از روحانيون مخالف و طراز اول 
]مخالفين[ اصاحات ارضی بوده و اكثر تحريكات را باعث گرديده و روحانيون مخالف 

را برای حركت به تهران، آماده می كرد.«3
وقتی آيت اهلل بحرالعلوم و آيت اهلل ضيابری به س��مت تهران می رفتن��د در ميانه راه، 
در قزوين مأموران رژيم جلوی ماشينش��ان را گرفته و آنها را در 4بهمن دس��تگير و به 
زندان قزل قلعه تهران منتق��ل كردند. رژيم تمام علمايی را كه قصد داش��تند به تهران 
بروند دس��تگير كرد و حتی از كس��انی كه در ته��ران، احتمال مخالفت��ی از ناحيه آنها 

1. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، همان، ص23. 
2. همان، ص78. 

3. همان، ص7-5. 

وقتی آیت اهلل بحرالعلوم و آیت اهلل 
ضيابری به سمت تهران می رفتند 
در ميانه راه، در قزوین مأموران 
رژیم جلوی ماشينشان را گرفته 
و آنها را در 4بهمن دستگير و 
به زندان قزل قلعه تهران منتقل 
کردند. رژیم تمام علمایی را 
که قصد داشتند به تهران بروند 
دستگير کرد و حتی از کسانی 
که در تهران، احتمال مخالفتی از 
ناحيه آنها می رفت نيز نگذشت و 
همه را دستگير نمود و به زندان 

قزل قلعه منتقل ساخت



مقاالت
62

دوره سوم سال چهاردهم شماره  49و50  پاييز و زمستان 95

می رفت نيز نگذشت و همه را دستگير نمود و 
به زندان قزل قلعه منتقل ساخت. در جريان 
اين دستگيری، خبری از سيد زكی فاطمی و 
آيت اهلل مهدوی الهيجانی نيست و از ايشان 
به عنوان كس��انی كه در روز 3بهمن در خانه 
آيت اهلل غروی كاش��انی در ته��ران به همراه 
عده ای ديگر چون حسن ش��مس گيانی و 
شيخ فضل اهلل محاتی دس��تگير شده اند نام 
برده شده است. اين دس��تگيری ها در حالی 
رخ داد كه در روز 7بهمن، ماه مبارك رمضان 
س��ال 1382 قمری آغاز شده و اين علما اين 

ماه را در زندان آغاز كردند.1
آيت اهلل عبداهلل خائفی گيانی از شاگردان 
امام كه در زمان اين واقع��ه، در قم و نزد امام 
خمينی به سر می برد بازتاب قضيه دستگيری آيت اهلل بحرالعلوم و آيت اهلل ضيابری در 

قم و واكنش امام را چنين روايت می كند: 
]آنها[ برای حمايت بيش��تر از نهضت، راهی تهران و قم  ش��دند تا به 
امام)س( و مبارزان ملحق شوند. متأسفانه در راه، وقتي به شهر قزوين 
مي رسند ساواك آن دو بزرگوار را دستگير مي كند و به تهران می برد و 
زندانی می كند. ماه رمضان بود. حدود يك ماه يا بيشتر، زنداني بودند و 
از اولين زندانيان وقت به شمار مي آمدند. به ياد دارم امام)س( با شنيدن 

خبر زنداني شدن اين دو بزرگوار، سخت ناراحت بودند.2 
ما خبر دستگيری آيت اهلل بحرالعلوم و آيت اهلل ضيابری را شنيده بوديم. 
بنده با آقای ]سيد مجتبی[ رودباری به خدمت امام رفتيم. ماه مبارك 
رمضان بود و بعد از افطار به بيت امام رفتيم و به ايش��ان گفتيم كه شما 

1. زير نظر: غامرضا كرباس��چی، هفت هزار روز تاريخ ايران و انقاب اس��امی، قم، بنياد تاريخ انقاب اسامی 
ايران، اول، 1371، ج1، ص123؛ سيد حميد روحانی، همان، ص268-267؛ انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك 

)استان گيان(، همان، ص78. 
2. لحظه ها با آفتاب؛ گفت وگو با آيت اهلل عبداهلل خائفی پيرامون نكات و خاطرات سال ها تلمذ و همراهی با امام)ع( 
در قم و نجف، رشت، شورای هماهنگی تبليغات اسامی گيان، خرداد 1393، ص18-17؛ »آيت اهلل خائفی: مراجع 

عظام، همان طرح امام)س( را اجرا نمايند«، هفته نامه حريم امام، س3، ش 113، 28فروردين 1393، ص17. 

امام خمينی که نگران حال آیت اهلل 
بحرالعلوم و آیت اهلل ضيابری بود در 
14بهمن دو تلگراف کوتاه به مقصد 
زندان قزل قلعه به ایشان ارسال کرد 
و خواست که از سالمتشان مطلع 
شود. گفتنی است که در ميان تمام 
علمای دستگيرشده، این تنها آیت اهلل 
بحرالعلوم و آیت اهلل ضيابری بودند 
که امام خمينی نگران حالشان بود و 
از پيشامد ناگواری که برا یشان اتفاق 
افتاده ابراز ناراحتی کرده و در این 
مدت زندان، تنها همين دو تلگراف از 
سوی امام خمينی برای علمای در بند 
رژیم فرستاده شده است که از سوی 

آن دو تن نيز پاسخ داده شد
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يك ترتيبی بدهيد كه اين آقايان آزاد شوند. امام گفتند كه من با كسی 
ارتباطی ندارم و نمی توانم از آنها درخواست كنم.1

وقاحت رژيم در دستگيری علما و بزرگان شهرها كه اكثرشان پيرمردهايی در سنين 
70 سال يا 80 س��ال بودند همه را به تعجب و نيز نفرت واداشت چرا كه تا پيش از اين، 
دس��تگيری اين عده از بزرگان، س��ابقه نداش��ت. امام خمينی كه نگران حال آيت اهلل 
بحرالعلوم و آيت اهلل ضيابری بود در 14بهمن دو تلگراف كوتاه به مقصد زندان قزل قلعه 
به ايشان ارسال كرد و خواست كه از سامتشان مطلع شود. گفتنی است كه در ميان تمام 
علمای دستگيرشده، اين تنها آيت اهلل بحرالعلوم و آيت اهلل ضيابری بودند كه امام خمينی 
نگران حالشان بود و از پيشامد ناگواری كه برا يشان اتفاق افتاده ابراز ناراحتی كرده و در 
اين مدت زندان، تنها همين دو تلگراف از س��وی امام خمينی برای علمای در بند رژيم 

فرستاده شده است كه از سوی آن دو تن نيز پاسخ داده شد: 
تهران- زندان قزل قلعه

حضرت حجت االسام والمسلمين آقای بحرالعلوم- دامت بركاته-!
از پيشامد ناگوار متأثرم. از سامت خودتان مطلعم فرماييد.

خمينی2
امام عين همين تلگراف را برای آيت اهلل ضيابری هم فرس��تادند و اين دو بزرگوار يك 

تلگراف پاسخ به اين شرح برای امام خمينی فرستادند: 
حضرت آيت اهلل  العظمی آقای خمينی- مدظله العالی-!

تلگراف مورخ 14، ]در[ روز 16 زيارت ]شد[. از تفقدات و ادعيه خيريه 
كمال تشكر ]را داريم[. بحمداهلل  تعالی همگی سامت ]بوده[ و ملتمس 

ادعيه در مظان استجابت هستيم.
الحاج بحرالعلوم- سيد محمود ضيابری3
حجت االسام جعفر ش��جونی نيز كه در آن زمان از وعاظ زبردست و انقابی تهران به 
شمار می رفت، به جرم مخالفت با رفراندوم شاهانه دستگير و به زندان قزل قلعه برده شد. 

ايشان از علمای زندانی چنين ياد كرده است: 
بنده را گرفتند و ب��ه زندان قزل قلعه آوردند. آنجا ب��ود كه فهميدم به 
منزل آيت اهلل طالقانی و منزل آيت اهلل غروی كاشانی هم هجوم آورده اند 

1. گفت وگوی نگارنده با آيت اهلل عبداهلل خائفی گيانی. 
2. سيد حميد روحانی، همان، ص268؛ صحيفه امام، ج 21، ص485. 

3. همان دو منبع. 
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و آنها را دستگير كرده اند. من ديدم در حدود شصت، هفتاد نفر از علمای 
پير و افراد مسن در زندان قزل قلعه هستند؛ افرادی مثل آيت اهلل آشيخ 
جعفر خندق آبادی، مرحوم شيخ محمدحسين طالقانی، سيد فضل اهلل 
روحانی، شيخ محمد رازی، سيد محمد موسوی، آقای مهدی هسته ای 
واعظ، آقای شيخ حسن شمس گيانی، بعد هم آقای شيخ محمد نوقانی 
و آقای واعظ طبسی را از مشهد آوردند. خيلی جمعيت زياد بود. مرحوم 
آقای آيت اهلل بحرالعلوم را هم از رش��ت می آمد نزديك قزوين دستگير 
كردند. مرحوم آقاشيخ محمود ضيابری1 از علمای بسيار برجسته استان 

گيان هم بود.2
مرحوم آيت اهلل العظمی بهجت فومنی)ره( نيز درباره اين واقعه، به نكته بديعی اشاره 
كردند و آن اينكه اين دو عالم رشت، به قزوين رفتند تا به آيت اهلل سيد ابوالحسن رفيعی 
قزوينی بپيوندند و همراه ايشان به تهران بروند كه در قزوين دستگير شدند. اين سخن 
آيت اهلل بهجت زمانی كامل می ش��ود كه بدانيم بين آيت اهلل بحرالعلوم با آيت اهلل رفيعی 
قزوينی رفاقت تنگاتنگی برقرار بود.3 مرحوم آيت اهلل العظمی بهجت فومنی)ره( چنين 

می فرمايند: 
در جريان تقس��يم اراضی و اش��تراك زن ها، دو نفر از علمای رشت به 
قزوين رفتند تا آقای رفيعی- رحمه اهلل - را با خود نزد آقای خوانساری- 
رحم��ه اهلل - ببرند و همه ب��ا هم برای جلوگي��ری از اي��ن كار نزد آقای 
بهبهانی- رحمه اهلل - بروند، ولی در قزوين آنها را گرفتند و زندانی كردند.4
شيخ محمد شريف رازی از علمای تهران كه در زمره دستگيرشدگان بود و در زندان با 

آيت اهلل بحرالعلوم، مراوده داشت درباره ايشان چنين می نويسد: 
آيت اهلل بحرالعلوم، عالم��ی ظريف و خوش مجلس و مح��اوره و غيور 
و متعصب در دين مي باش��ند و حقير در حادثه ای چند ش��بانه روز در 
قزل قلعه تهران در خدمت ايشان و علمای ديگر مركز و شهرستان ها بوده 

1. صحيحش »آقا سيد محمود ضيابری« است.
2. عليرضا اس��ماعيلی، خاطرات حجت االسام جعفر ش��جونی، تهران، مركز اس��ناد انقاب اسامی، 1381، 

ص69-70.
3. گفت وگو با آقای سيد محمدحسين موسوی نوه آيت اهلل سيد حسن بحرالعلوم. 

4. محمدحسين رخش��اد، در محضر حضرت آيت اهلل العظمی بهجت، قم، مؤسسه فرهنگی سماء، 1389، ج3، 
ص169. 
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و از مطايبات و ظرافات معظم له استفاده نموده ام.1
خليل ساجدی2 از نزديكان آيت اهلل بحرالعلوم درباره اين زندان، نكاتی را بيان می كند:
در مدتی كه آيت اهلل بحرالعلوم در زندان قزل قلع��ه بود، من به همراه 
آقانوری فرزند كوچك آيت اهلل بحرالعلوم، در تهران بوديم و برای ايشان 
هر روز غذا می برديم. البته غذا برای چندي��ن نفر از علمای زندانی بود. 
پسر آقای بحرالعلوم ماشين داشت. ما منزل حاج آقا نورالدين شريعتمدار 
رش��تی3 می رفتيم كه در خيابان صفی علی ش��اه تهران، خانه داشت. او 
عمويی به نام قائم مقام الملك داش��ت كه با رضاش��اه و اين شاه خيلی 
نزديك بود. آقا نورالدين، امام جماعت مسجد سپهساالر بود و مدتی كه 
آقای بحرالعلوم زندانی بود، او غذا را درست می كرد و ما برايشان به زندان 
می برديم. ما هر وقت كه غ��ذا را می برديم، تقريباً از يك كيلومتری بايد 
ماشين می ايستاد و بقيه را بايد پياده توی برف با چه زحمتی می برديم 
دم در زندان تحوي��ل می داديم و خودمان برمی گش��تيم. در زندان كه 
علمای باد، طلبه ها و آخوندهای زيادی از سراس��ر ايران بودند آنجا آقا 

1. شيخ محمد شريف رازی، گنجينه دانشمندان، همان، ج5، ص185. شيخ محمد شريف رازی درباره آيت اهلل 
مهدوی الهيجانی نيز چنين می نويسد: »آيت اهلل مهدوی الهيجانی از دانشمندان روشن و دارای محامد و محاسن 
آداب و آثار بزرگی در الهيجان و آستانه و حومه آن مي باشد. در ماه رمضان سال 1382 قمری با معيت آيت اهلل حاج 
سيد حسن بحرالعلوم و آيت اهلل حاج سيد محمود ضيابری مقيمين در رشت، سفری قهراً و اكراهاً به طهران نموده  
و يك ماهی با عده ای از علمای بزرگ مركز، در يكی از منازل شمالی طهران اقامت ]كرديم[ و نگارنده چند شبی 

در خدمتشان مفتخر و درك فيض نمودم . )شيخ محمد شريف رازی، همان، ج7، ص15.(
2. رئيس فعلی كتابخانه اميرالمؤمنين)ع( رشت و از نزديكان آيت اهلل سيد مجتبی رودباری.

3. آيت اهلل حاج آقا نورالدين شريعتمدار رشتی فرزند ميرزا ابوالحسن شريعتمدار فرزند ميرزا مهدی شريعتمدار 
فرزند فقيه بزرگ حاج ما رفيع شريعتمدار رودباری اس��ت. او از خاندانی بود كه بزرگان زيادی در تاريخ معاصر 
گيان از آن خاندان به وجود آمدند. وی در سال 1318ق در رشت متولد شد و مقدمات دروس دينی را در مدرسه 
مستوفی رش��ت و تهران فراگرفت. سپس در سال 1343ق به نجف اش��رف رفت و تحصيات دينی را در آنجا پی 
گرفت و در درس خارج اس��اتيدی چون آيات نائينی، آقاضياء عراقی و سيد ابوالحسن اصفهانی شركت كرد و بعد 
از اينكه از آنها اجازه نامه هايی گرفت به تهران بازگشت و در خيابان صفی علی شاه سكونت اختيار كرد. او در تهران 
دارای جايگاه بااليی ميان علما و مجتهدين پايتخت بود و تا پايان عمر به امامت جماعت مسجد سپهساالر تهران 
پرداخت. وقتی در فروردين 1341شمسی سفری زيارتی به عراق و س��وريه كرده بود، روزنامه ها خبر بازگشت او 
به تهران را درج كردند. از او آثاری چون تقريرات دروس اساتيدش و همچنين اشعاری از وی باقی مانده كه بعضی 
در مدح و مرثيه معصومين)ع( و بعضی ديگر تكمله ای بر كتاب الدره المنظومه نوشته عامه بحرالعلوم است. او در 
سال 1386ق )مصادف با سال 1345 و 1346( در تهران درگذش��ت و پيكرش به مقبره خانوادگی اش در صحن 
مطهر اميرالمؤمنين)ع( در نجف اشرف منتقل شد. از او فرزندی روحانی به نام شيخ مرتضی رفيع بر جای ماند كه 
وارث جايگاه پدر شد. )آغابزرگ طهرانی، نقباءالبشر، ج5، مكتبه و متحف و مركز وثائق مجلس الشوری االسامی، 
1430ق، ص520-519؛ شيخ محمد شريف رازی، همان، ج4، ص471-470؛ اطاعات، س36، ش10759، 6 

فروردين1341، ص2.( 
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سيد حسن بحرالعلوم پيشنماز بوده است. آقای ضيابری و علما و آقايان 
تمام شهرها به ايشان اقتدا می كردند و اين به معنای آن است كه ميان 

آنها تك بوده است.1
زندانی كردن علما و بزرگان، هزينه زيادی برای رژيم داشت و از جای جای ايران صدای 
اعتراض ها را بلند كرد. عاوه بر آن، صدای وقايع ايران را به گوش مراجع نجف رساند و 
آنها تلگراف هايی را برای محكوميت اين حركت، كس��ب اخبار جديد و نيز تاش برای 
آزادی زندانيان، انجام می دادند. آيت اهلل العظمی سيد محسن حكيم مرجع تقليد ساكن 
نجف به حاج ميرزا احمد آش��تيانی يكی از علمای تهران تلگرافی فرستاد تا از سامت 
علمای زندانی و اوضاع ايران مطلع شود. آيت اهلل آشتيانی در جوابش از دو مجتهد گيانی 

ياد كرده است: 
حضرت آيت اهلل  معظم آقای حاج س��يد محس��ن طباطبايی حكيم- 

 متع اهلل  المسلمين بطول بقائه
بيشتر افرادی كه از علمای مركز دستگير و محبوس بودند آزاد ]شدند[ 
و]لی[ جماعتی از آنها، با بعضی از اشراف و وعاظ و طاب و اهل بازار در 
زندان به سر می برند. انتظار می رود تلگرافی از ناحيه حضرتعالی در باب 
استخاص ايشان و همچنين دو نفر از علمای رشت حجت االسام آقای 
سيد حسن بحرالعلوم و حجت االسام آقای حاج سيد محمود ضيابری 

مخابره شود.
آشتيانی2

همين تلگراف ها و نامه ها و اعاميه ها باعث شد تا موجی ايجاد شود و رژيم بعد از مدتی 
بر اثر فشارهای عمومی ناچار شد دو مجتهد رشت را هم در 22بهمن 1341 آزاد كند.3 

گويا آيت اهلل مهدوی الهيجانی كه بيمار بود زودتر از بقيه آزاد شده بود. 
نورالدين شريعتمدار رشتی نيز برای آزادی اين علما تاش كرده بود، و وقتی دو مجتهد 
رشت آزاد ش��دند به خانه او رفتند و مدت يك هفته مهمان او بودند.4 آيت اهلل ضيابری 
راهی رشت شد ولی آيت اهلل بحرالعلوم در تهران ماند و كسی از غرضش مطلع نشد. سه 

1. گفت وگوی نگارنده با خليل ساجدی. 
2. سيد حميد روحانی، همان، ص284.

3. آيت اهلل سيد مرتضی پسنديده به روايت اسناد س��اواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، 
1380، ص230؛ آيت اهلل روح اهلل كمالوند به روايت اسناد ساواك، همان، ص128. 

4. »يكی از كسانی كه برای آزادی اينها تاش كرده بود همين شريعتمدار رشتی بود. بعد هم آقايان آزاد شدند 
آمدند به خانه شريعتمدار و چند روزی، شايد يك هفته، در خانه او ماندند.« )گفت وگوی نگارنده با خليل ساجدی.(
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اتوبوس از روحانيون، بازاريان و مردم رشت راهی تهران شدند و از آنجا با آيت اهلل ضيابری 
همراه شدند و عده ای نيز در مبادی ورودی گيان به استقبال ايشان رفتند و در نهايت 

ايشان در ميان خيل عاقه مندان در 4اسفند 41 وارد رشت شد.1
آيت اهلل بحرالعلوم مخفيانه راهی قم ش��د تا با امام خمينی ديدار كند و آمادگی اش را 
برای ادامه مبارزه اعام كند. اين اعام آمادگی ب��ه معنای آن بود كه اين زندان چندان 
تأثيری در اراده اش بر جای نگذاش��ت بلكه او را محكم تر و مصمم تر برای ايس��تادن بر 
هدفش كرده است. البته او از نسل جهاد و شهادت بود و خود، فرزند شهيد و برادر شهيد 
بود، و تعجبی نداشت كه در راه اسام تمام قد آماده فداكاری باشد و نه تنها از بايا نهراسد 
بلكه اين چنين به استقبال خطر برود. يكی از نزديكان آيت اهلل بحرالعلوم كه در اين سفر، 

ايشان را همراهی كرده بود چنين می گويد: 
آقای بحرالعل��وم به ما گفت ك��ه می خواهم بروم قم ب��رای زيارت بی 
بی)س(. ولی ما فهميديم كه به قصد ديدن آقای خمينی می خواهد برود. 
من و دو پسر آقای بحرالعلوم به نام های عبداالمير و نوری با ايشان بوديم. 
احتمال اينكه ايش��ان را دوباره دس��تگير می كردند زياد بود مخصوصاً 
اگر متوجه می شدند كه ايش��ان به ديدن آقای خمينی می رود. ماشين 
گرفتيم و آقا را برديم قم. رفتيم منزل آيت اهلل آقا سيد مرتضی لنگرودی 
در محله عشقعلی. آقای بحرالعلوم با آقا سيد مرتضی از سابق رفيق بود 

و گويا در درس مرحوم نائينی هم درس بودند.2
آيت اهلل خائفی گيانی نيز آيت اهلل بحرالعلوم را در اين سفر در قم ديد و در ديداری كه 
ميان امام خمينی و آيت اهلل بحرالعلوم رخ داد، حضور داش��ت. ايشان درباره اين ديدار 

چنين می گويد: 
آقای بحرالعلوم و آقای ضيابری با هم زندان بودند. وقتی آزاد می شوند 
آقای ضيابری به رشت می رود و آقای بحرالعلوم به قم می آيد و به منزل 
آقای سيد مرتضی لنگرودی وارد می ش��ود و می خواسته آقای خمينی 
را ببيند. امام خمينی به همراه ش��يخ حسن صانعی- كه هميشه همراه 
امام بود- به منزل آقای لنگرودی آمد. در اين ديدار، امام، ش��يخ حسن 
صانعی، آقای بحرالعلوم و آقای لنگ��رودی بودند و بنده هم نمی دانم به 

1. صادق احسان بخش، خاطرات صادق، همان، ص115؛ انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، 
همان، ص79.

2. گفت وگوی نگارنده با خليل ساجدی.
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چه مناسبتی در اين جلسه بودم. بعد از تعارفات مرسوم، آقای بحرالعلوم 
به امام گفت: 

من سخنرانی هايتان را شنيدم و در نوارها گوش دادم. اعاميه هايتان را 
هم خواندم. كتاب اصولتان1 را هم ديدم و مطالعه كردم. االن آمدم اينجا، 

تا فقط شما را ببينم. 
امام هم لبخند زدند. آقای بحرالعلوم در نجف درس خوانده بود و امام 
را تا آن وقت نديده بود. ايشان بيست سال از امام خمينی بزرگ تر بود و 
سابقه مبارزاتش از مشروطه آغاز شده بود، پدرشان در مشروطه شهيد 

شده بود. با اين اوصاف، آمده بود امام را ببيند.2
اين ديدار به منزله بيعت آيت اهلل بحرالعلوم با امام خمينی برای ادامه مبارزات بود و امام 
خمينی نيز در اين ديدار، احساس قرابت فكری با آيت اهلل بحرالعلوم می كنند و سخنان 

امام و نامه نگاری هايی كه بين ايشان رد و بدل شده اين ادعا را تأييد می كند. 
امام خمينی در ديداری كه در 7اسفند 1341 با عده ای از متدينين تهران داشتند به 
مجاهدت دو مجتهد رشتی اشاره كرده و از ايشان به عنوان »بهترين و ارزنده ترين مردان 

دانشمند و روحانيت« ايران ياد می كند كه به ناحق آنها را دستگير و زندانی كردند: 
در مملكت��ی كه به ج��رم اظهارنظر بر سرنوش��ت ملت��ش، بهترين و 

1. اش��اره به كتاب تهذيب االصول اس��ت كه تقريرات درس خارج اصول امام خمينی به قلم شاگردش آيت اهلل 
جعفر سبحانی است كه در 3 جلد به زبان عربی در قم منتشر شده بود. مقدمه ای كه امام خمينی بر آن نوشته اند به 
تاريخ 24ربيع االول 1375ق است اما اين كتاب در حدود سال 1382ق مصادف با سال 1340 يا 1341 شمسی با 
تصحيح امام خمينی، برای اولين بار منتشر شد. )شيخ جعفر سبحانی، تهذيب االصول، تقريرات درس امام خمينی، 

تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار االمام الخميني قدس سره، شهريور 1381، ج1، ص5-6.(
2. گفت وگوی نگارنده با آيت اهلل عبداهلل خائفی گيانی. آيت اهلل خائفی در خاطراتش��ان به اين مس��ئله چنين 
اشاره كرده است: »حضرت آيت اهلل بحرالعلوم پس از آزاد ش��دن به قم آمدند و در منزل حضرت آيت اهلل العظمي 
سيد مرتضي لنگرودی)قده(، امام)س( را ماقات كردند. به امام)س( گفتند: كتب علمی )فقهی و اصولی( شما را 
ماحظه كردم، سخنرانی های شما را شنيدم، اعاميه های شما را خواندم، آمدم فقط شما را زيارت كنم.« )لحظه ها 
با آفتاب، همان، ص18؛ »آيت اهلل خائفی: مراجع عظام، همان طرح ام��ام)س( را اجرا نمايند«، حريم امام، س3، 

ش113، 28فروردين1393، ص17.(
روايت خليل ساجدی از اين ديدار- كه او نيز در اين ديدار حضور داشت- با آنچه از آيت اهلل خائفی نقل كرديم، 
كمی تفاوت دارد. ساجدی درباره اين ديدار چنين گفته است: »يك روز صبح بود كه آقای خمينی با آقا مصطفی 
برای ماقات با آقای بحرالعلوم به منزل آقا سيد مرتضی آمد؛ اين ديدار خيلی مخفی بود فلذا زمانی انجام شد كه 
منزل آقا سيد مرتضی غير از ما، شخص ديگری نبود. در آن جلسه آقای خمينی و آقا سيد مرتضی لنگرودی و آقای 
بحرالعلوم بودند. غير از اينها هم آقا مصطفی خمينی بود و من و ن��وری و عبداالمير. بعد از اينكه حرف های اوليه 
انجام شد و آقای بحرالعلوم ما را معرفی كرد، فضا به سمتی رفت كه ما سه نفر احساس كرديم بهتر است جلسه را 
ترك كنيم تا آنها با خيال راحت صحبت كنند فلذا ما جلسه را ترك كرديم ولی آقا سيد مصطفی خمينی تا پايان 
در جلسه بود. تقريباً دو ساعتی ش��د و بعد، آقای خمينی خداحافظی كرد و رفت.« )گفت وگوی نگارنده با خليل 

ساجدی.(
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ارزنده ترين مردان دانش��مند و روحانيت را برای نيل ب��ه مقاصد خود 
دس��تگير و مضروب می نمايد چون دو تن از علمای برجس��ته رشت و 
چندين نفر از علمای قم و تهران و شهرستان ها ]كه[ خود، گواه بر ضعف 

دستگاه ]است[...1
آيت اهلل بحرالعلوم بعد از ديدار امام، با خيالی آسوده، راهی رشت شد. گزارش نويسان 
ساواك كه ورود او به رش��ت را خطرناك ارزيابی می كردند لحظه به لحظه اين واقعه را 
گزارش كردند. ايشان در 11اسفند 1341 ساعت 15:45 وارد منطقه سنگر شد. از قبل 
آقايان ضيابری، رودباری، صادقی، شيخ هدايت انصاری، سيد زكی فاطمی، احسان بخش 
و دو نفر بازاری با ماش��ين تا سنگر به اس��تقبال ايش��ان رفته بودند و به اتفاق آيت اهلل 
بحرالعلوم در ساعت 16:15 وارد رشت شدند. در نزديك منزل ايشان مردم و مغازه داران و 
عاقه مندان ايشان جمع شده بودند و تا غروب مردم به منزل ايشان می رفتند و بازگشت 

ايشان را تبريك می گفتند.2

3. فاجعه حمله به مدرسه فيضيه 
با نزديك ش��دن عيد نوروز سال42، امام خمينی در 22اس��فند 41 اعاميه ای صادر 
كرد كه »دستگاه حاكمه می خواهند با تمام كوشش، به هدم احكام ضروريه اسام قيام 
كنند و به دنبال مطالبی است كه اسام را به خطر می اندازد.«3 همين مسئله باعث شد 

تا ايشان نوروز را عزای عمومی اعام كنند. 
رژيم كه نهضت��ی را در برابر خود می دي��د و روز به روز با جلوه ه��ای جديدتری از آن 
مواجه می ش��د درصدد برآمد تا حركت امام و حوزه قم را س��ركوب كند. مأموران رژيم 
در 2فروردين 42 زمانی كه مراس��م ش��هادت امام صادق)ع( در مدرسه فيضيه منعقد 
بود حمله كردند و طاب بی دفاع را مورد ضرب و ش��تم قرار دادند. در اين واقعه يكی از 
شاگردان امام و از طاب جوان و فعال حوزه علميه قم به نام حجت االسام سيد يونس 
رودباری به شهادت رسيد و عده زيادی مجروح شدند. اين شهيد گيانی، اولين شهيد 
نهضت امام بود كه خونش باعث رونق مبارزه و گرم ش��دن تنور نهضت گرديد و بركات 

بسياری داشت كه از جمله آنها قيام 15خرداد است.

1. سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد به روايت ساواك، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)س(، تهران، 
عروج، 1386، ج1، ص160. 

2. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، همان، ص5 و 79.
3. قيام 15خرداد به روايت اسناد ساواك، ج1، همان، ص523. 
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روزی كه رژي��م به مدرس��ه فيضيه حمله 
كرد، در رشت نيز آيت اهلل بحرالعلوم، آيت اهلل 
ضيابری، آي��ت اهلل صادقی و آيت اهلل س��يد 
حسين رودباری از عموم مردم دعوت كرده 
بودند تا در مساجد ش��هر، مراسم عزاداری 
شهادت امام صادق برپا كنند و اين مراسمات 
كه وجه سياسی نيز داش��ت، در جای جای 

شهر برقرار شده بود.1
هدف رژيم از اين جنايت وحشيانه و حمله 
به مدرس��ه فيضيه آن بود كه م��وج رعب و 
وحش��ت را بر حوزه علميه قم حاكم كند تا 
نه امام خمينی و نه س��ايرين جرئت افشاگری و س��خن گفتن پيدا نكنند. امام خمينی 
فضای حوزه قم را به خوبی مديريت كرد و با س��خنانی كه در جمع مردم و طاب بيان 
می كردند، رژيم نتوانست فضای قم را به دست بگيرد. آيت اهلل بحرالعلوم تلگرافی به امام 
خمينی ارسال كرد و اين جنايت را محكوم كرده و به امام تسليت گفت. امام خمينی در 

7فروردين 1342 پاسخ ايشان را چنين داد:
حضرت حجت االسام والمسلمين آقای بحرالعلوم- دامت بركاته -!

از اظهار همدردی در فاجعه وارده بر اس��ام، متش��كرم. خداوند قاهر 
كافی است. 

خمينی2
آيت اهلل العظمی حكيم در پی ضرب و ش��تم طاب جوان ح��وزه علميه قم و حمله و 
بی حرمتی به روحانيت، تلگرافی در 14فروردين 42 به 32 تن از بزرگترين علمای ايران 
ارسال كرد و در رش��ت برای آيت اهلل بحرالعلوم و آيت اهلل ضيابری فرس��تاد و از ايشان 
خواست كه در اعتراض به حركت رژيم ايران، بهتر است به عراق هجرت كنيد تا در اينجا 

درباره رژيم ايران، تصميم اساسی بگيريم: 
حوادث مولمه، پی در پی و فجايع محزونه به س��احت علمای اعام و 

1. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، همان، ص79.
2. صحيفه امام، ج 1، ص173؛ سيد حميد روحانی، همان، ص402؛ س��ير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد 
به روايت ساواك، همان، ص239؛ امام در آيينه اسناد- سير مبارزات امام خمينی)س( به روايت اسناد شهربانی، 

تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)س(، 1383، ج1، ص55.

آیت اهلل العظمی حکيم در پی ضرب 
و شتم طالب جوان حوزه علميه قم 
و حمله و بی حرمتی به روحانيت، 
تلگرافی در 14فروردین 42 به 32 تن 
از بزرگترین علمای ایران ارسال کرد 
و در رشت برای آیت اهلل بحرالعلوم و 
آیت اهلل ضيابری فرستاد و از ایشان 
خواست که در اعتراض به حرکت 
رژیم ایران، بهتر است به عراق 
هجرت کنيد تا در اینجا درباره رژیم 

ایران، تصميم اساسی بگيریم
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روحانيت قم، قلوب مؤمنين را جريحه دار و موجب تأثر شديد اينجانب 
گرديده است. »و س��يعلم الذين ظلموا ای منقلب ينقلبون« اميد است 
علما، دسته جمعی مهاجرت به عتبات عاليات بنمايند تا بتوانم رأی خود 

را درباره دولت، صادر نمايم. 
محسن طباطبايی حكيم
8ذی القعده 1382 1

بعد از فاجعه حمله به مدرسه فيضيه، امام با عزمی راس��خ درصدد براندازی رژيم بود 
چرا كه راه هاي��ی كه برای اصاح رژي��م و اتمام حجت در پيش گرفته بود، با شكس��ت 
مواجه شد و رژيم تغييرپذير نبود. از جمله اقدامات امام خمينی كه برای براندازی رژيم 
برنامه ريزی كردند اين بود كه »نامه های سرگش��اده و پرمحتوايی در پاسخ تلگراف ها، 
تومارها و نامه های پش��تيبانی علما و مردم انتشار می دادند. اين نامه های سرگشاده هر 
يك »انقاب نامه« ای بود كه می توانست دگرگونی فكری و فرهنگی شگرفی پديد آورد 
و مردم ايران را بر ضد رژيم ش��اه به خيزش و خروش وادارد.«2 اين قبيل نامه ها را امام 
خطاب به معدود كسانی كه بيشترين هماهنگی را با ايشان داشته و آمادگی تام و تمام 
برای هر گونه جانفشانی برای اهداف انقاب داشتند می نوشت. يكی از اين نامه ها را امام 
در چهلمين روز شهادت سيد يونس رودباری، در جواب نامه آيت اهلل بحرالعلوم نگاشت 
و خط سرخی كه پيش روی مبارزه می ديد را به صراحت برای آيت اهلل بحرالعلوم نوشته 

و راهكارهای مبارزات نرم را در گيان به ايشان بيان كرد: 
بسم اهلل  الرحمن الرحيم

42/2/12
رشت- خدمت ذی شرافت حضرت مستطاب س��يدالعلماءالعالمين و 

حجت  االسام والمسلمين آقای بحرالعلوم- دامت بركاته!
به عرض عالی می رس��اند، مرقومه محترم كه حاكی از سامت وجود 
مبارك و تفقد از دعاگو بود، موجب تش��كر گرديد. س��امت و سعادت 
جنابعالی را از خداوند متعال خواس��تار]م[، اميد است با بركات ادعيه 
شريفه و احترامات، به قدر ميسور نگذاريم دستگاه به مقاصد شوم خود 

برسد.

1. اسناد انقاب اسامی، همان، ج1، ص83-84.
2. سيدحميد روحانی، همان، ص436. 
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اينجانب عازم هس��تم تا آنجا كه ممكن اس��ت اقدام كنم و از هر چه 
پيشامد كند هراسی نكنم، تا بلكه تكليف شرعی خود را ادا كرده باشم. 
اگر ]در[ ش��مال نش��ريه هايی به عنوان پش��تيبانی از مقاصد اسامی 

]منتشر[ شود ظاهراً مؤثر است. 
حضور محترم مستطاب، حجت االس��ام والمسلمين آقای ضيابری- 
  دامت بركاته  - سام می رساند، و از جنابعالی و معظم له اميد دعای خير 

دارم. والسام عليكم و رحمه اهلل .
روح اهلل  الموسوی الخمينی1
اوج اين نامه در آنجا است كه امام می فرمايد: »اينجانب عازم هستم تا آنجا كه ممكن 
است اقدام كنم و از هر چه پيشامد كند هراسی نكنم.« امام به اين طريق پرده از اسراری 
برداشت و غرض از اين مبارزه را براندازی رژيم عنوان نموده است. همچنين پيشنهادی 

كه امام درباره انتشار مجات اسامی در گيان می دهد بسيار قابل توجه است.2
وقتی نامه امام به رشت رسيد روح مبارزه دوباره در ميان مردم و روحانيون دميده شد. 
اين بار آيت اهلل بحرالعلوم و علمای رشت به مناسبت چهلمين روز شهادت سيد يونس 
رودباری و شهدای فيضيه، اعاميه ای را در 16ارديبهشت 1342 )12ذی الحجه 1382( 
خطاب به مراجع تقليد و مردم منتشر كردند و در نهايت حمايت تام و تمامی خود را از 
نهضت و ش��خص امام خمينی بار ديگر با صراحت اعام كردند و رژيم را تهديد كردند 
كه در صورتی كه كوچكترين توهينی به مقام مرجعيت خصوصاً امام خمينی شود، هر 

اتفاقی كه بعد از آن بيفتد، مسئولش خود رژيم خواهد بود: 

1. همان، ص438؛ صحيفه امام، همان، ص 202؛ س��ير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد به روايت ساواك، 
همان،ص294-295.

2. آيت اهلل بحرالعلوم نيز در اين راه به حمايت از نشريات اسامی و نيز نويسندگان اين قبيل مقاالت پرداختند. 
يكی از فضای حوزه علميه رشت كه از نويسندگان فعال در نوش��تن مقاالت اسامی و دينی بود و سال ها در اين 
زمينه انجام وظيفه می كرد، آيت اهلل بحرالعلوم او را مورد تشويق و تكريم قرار داده و در تأييد آثار قلمی اش، تقريظی 
بر يكی از كتاب های وی نوشته كه اين مسئله باعث تش��ويق وی و نيز تأييدش در گيان شده بود. تقريظ آيت اهلل 
بحرالعلوم به اين شرح است: بسمه تعالی. انصافاً جناب دانشمند گرامی آقای حاج ميرزامحمدعلی انشايی- رئيس 
محترم اداره ثبت اسناد استان گيان- با تراكم اش��تغاالت اداری، از قيام به اهم تكاليف كفائيه كه ارشاد و روشن 
نمودن اذهان عامه، خصوص جوانان نسل آينده است؛ مس��تدالً بالّتی هی احسن برای رفع اوهام و اشتباهات كه 
منتشر می شود به هيچ وجه كوتاهی نفرمود و كامًا از عهده برآمده ]است[. و اين راهرو استاد، به چاالكی باری از 
ِ يُْؤتيِه َمْن يَشاُء. َفلِلّه تعالی دّره و عليه سبحانه  دوش نازنين جهان برداشته و گوی سبقت ربوده است. ذلَِك َفْضُل اهللهَّ
اجُره. َفلَيش��ُكر اهللَ عزوجل بهذه النهمه و نحن نشكر بنعمه وجودِه و نَس��ئل اهللَ تعالی اَن يَزيد فی تاييداتِه موافقاً 
بمايُحب و يَرضی. و الس��ام عليه و علی اخواننا المومنين و رحمه اهلل و بركاته. آذرماه 1345- الحاج بحرالعلوم.« 
)محمدعلی انشايی، اطفای ش��رر يا پاسخ پندارها، ش��ماره 6 از نشرات جمعيت قرآن رش��ت، با  تقريظ: آيت اهلل 

سيدحسن بحرالعلوم، رشت، چاپ حقيقت، آذر 1345، ص1.(
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بسمه تعالی
خدمت با سعادت حضرات مراجع و برادران ايمانی با تقديم سام اعام 

می دارد:
به مناسبت چهلم فاجعه مؤلمه قم و تسليت برادران و مادران داغديده 
كه از جگرگوش��ه های مفقودش��ده خود خبر ندارند، تصميم داش��تيم 
مجلس فاتحه ای در مسجد جامع رش��ت منعقد و به عنوان دعای ندبه 
متوسل شويم. خوف از اينكه مبادا شعبه همان دستگاهی كه مجروحين 
بی پناه و كبوتران حرم حضرت معصومه)ع( را در بيمارستان راه نداده، 
در مقام مزاحمت اهالی و توده مسلمان رشت برآيند؛ عليهذا به تبعيت از 
حضرت ابی عبداهلل)ع( كه حج را به عمره مفرده بدل فرمود؛ شب جمعه 
كه شهادت حضرت مسلم)ع( بود با حضور جمع انبوه از حجج اسام و 
طبقات مختلف و غيرهم به ختم اَمن يُجيب مشغول و متضرع شديم كه 
خداوند قهار، خودسران را متوجه به اش��تباهات خود نموده و آنان را به 

صراط مستقيم هدايت فرمايد.
گرچه حضرت سبحان بر حسب وعده ای كه با تأكيدات زياد در قرآن 
مجيد فرموده: »و اِنّا لَُه لَحافُِظوَن«1 خود، قرآن و احكام آن را حافظ است. 
هدف ما اين است كه به قدر ميسور از قصور مسئوليت تقصيری نداشته 
باش��يم. خاصه تظلمات ملت بی پن��اه، اينكه دولت خود را مش��روطه 
دموكراسی و تابع مذهب جعفری معرفی می نمايد در حالی كه رعايت 
هيچ يك را ننموده و بايد به آنها گفت به فرمايش حضرت ابی عبداهلل)ع(: 
»اْن لَْم يَُكْن ديٌن َفُكونُوا اَحراراً فی ُدنياُكم«2 اگر برای قرآن و اهل قرآن 
كه اكثريت ملت ايران را تش��كيل می دهد، احترامی قائل نيست الاقل 
به قانون اساسی و اعاميه جهانی حقوق بشر و اصول اخاقی و انسانی 
احترام بگذارد. آيا راهنمايی دانشمندان و آزادی خواهان و فتوای فقها 
كه در رفراندوم رأی مخالف بدهن��د، روی كدام يك از قوانين دنيا جرم 
محسوب ]می شود؟[ و يا تا جرمی به وسيله دستگاه قضايی صالحی ثابت 

1. و قطعاً نگهبان آن خواهيم بود. )حجر/9(
2. »إِْن لَْم يَُكْن لَُكْم ِديٌن َو ُكْنُتْم اَل تََخاُفوَن الَْمَعاَد َفُكونُوا أَْحَراراً فِي  ُدنَْياُكْم.« به معنای: اگر شما دين نداريد و از 
حساب روز قيامت نمی ترسيد، پس دست كم در دنيای خود آزادمرد باشيد. )بحاراالنوار، محمدباقر بن محمد تقی  

مجلسی، بيروت، دار إحياء التراث العربي ، 1403ق، ج45، ص51.( 
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نشود، حبس و زجر و شكنجه و باتكليف گذاشتن اشخاص ]تا[ چند ماه 
صحيح است؟ آيا حمله مسلحانه به مكتب جعفری و سوزانيدن قرآن و 
كتب دينی و قتل و ضرب و جرح و مفقود نمودن محصلين بی پناه علوم 
دينی و غارت اثاثيه آنان و تخريب حجرات و شكس��تن درب و پنجره و 
بردن طابی كه كارت معافی از خدمت سربازی داشتند به سربازخانه ها 

و توهين به اساتيد و مراجع تقليد با چه قانونی تطبيق می كند؟ 
هموطنان عزيز، مسلمانان غيور »اِْن تَنُصُروا اهلل يَُنُصُركم«1 كراراً گفته و 
چون عاقمند به استقال مملكت اسامی هستيم مجدداً تذكر می دهيم 
تا دولت تغيير رويه ندهد و مطيع قانون نگردد ملت ايران ساكت نخواهند 
نشس��ت؛ و تا ملت راضی نش��ود دولت نمی تواند به پا باشد. »تو خواه از 

سخنم پند گير، خواه مال.«2
در خاتمه بدين وسيله پش��تيبانی خود را از حضرات آيات عظام قم و 
مش��هد و غيرهم باألخص حضرت آيت اهلل معظم آقای خمينی- مدت 
اظالهم- اعام ]كرده[ و تذكر می دهيم كه كوچك ترين توهين به مقام 
مقدس هر يك از مراجع، اهانت به همه علما ]خواهد بود[ و خدای نكرده 

هر مفسده ای متوجه شود دستگاه دولت، مسئول است. 
»والسام علی من التبع الهدی«3

رشت 12ذی الحجه 1382
الحاج سيد حسن بحرالعلوم، الحاج سيد محمود ضيابری، الحاج شيخ 
محمدكاظم صادقی، الداعی س��يد رضی رودباری، حاج س��يد حسين 
رودباری، الحاج سيد ش��فيع ]واحدی[، الحاج سيد حبيب اهلل موسوی، 
ابوالمكارم ربانی املشی، االحقر محمدحسن رهبری املشی، االحقر شيخ 

صادق احسان بخش، االحقر ]طاهر[ شرفی.4
با اينكه ظاهراً اوضاع آرام شده بود ولی در پش��ت پرده، فعاليت ها عليه لوايح ششگانه 
شاه جاری بود به طوری كه آيت اهلل بحرالعلوم و آيت اهلل ضيابری در حدود 28ارديبهشت 
1342 استشهاديه ای درباره مخالفت لوايح شش��گانه مخالف اسام و مشروطيت امضا 

1. اگر خدا را ياری كنيد ياريتان می كند. )محمد/7(
2. مصراعی از يك قصيده سعدی شيرازی است.

3. و بر هر كس كه از هدايت پيروی كند درود باد. )طه/47(
4. نهضت روحانيون ايران، همان، ج3، ص358-360.
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كرده و برای امام خمينی فرستادند.1 يك روز بعد از امضای استشهاديه، سرلشگر پاكروان 
رئيس ساواك كل كشور دستور داد كه »آيت اهلل ضيابری را مراقبت كامل نماييد و اگر 

به تحريك بپردازد، نامبرده را دستگير نماييد.«2 

1. قيام 15خرداد به روايت اسناد ساواك، همان، ج2، ص227؛ سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد به روايت 
ساواك، همان، ج1، ص136. 

2. سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد به روايت س��اواك، همان، ج1، ص313. كتاب گيان درباره قضيه 
دس��تگيری آيت اهلل بحرالعلوم و آيت اهلل ضيابری دو نقل آورده اس��ت كه يكی صحيح و ديگری اشتباه است. در 
نقل صحيح، چنين اشاره شده است: »پس از انتشار اصول ششگانه انقاب سفيد محمدرضا پهلوی، وی ]آيت اهلل 
ضيابری[ به مخالفت برخاس��ت كه به همين دليل برای مدتی همراه با سيد حس��ن بحرالعلوم دستگير و زندانی 
گرديد.« )به سرپرستی: ابراهيم اصاح عربانی، كتاب گيان، گروه پژوهشگران ايران، تهران، 1384، ج2، ص709( 
اما همين كتاب در جايی ديگر قضيه دس��تگيری اين دو مجتهد را به اشتباه مربوط به پس از وقايع 15خرداد 42 
دانسته است در حالی كه اين دستگيری ها مربوط به بهمن سال 1341 بوده است: »پس از وقايع 15خرداد 1342 
در گيان چند تن از روحانيون سرشناس از جمله آقايان آيت اهلل حاج سيد محمود ضيابری و سيد حسن بحرالعلوم 
به مخالفت با اقدامات شاه برخاستند و در سخنرانی های خود اقدامات دولت را مورد انتقاد قرار دادند. چون مسئولين 
امنيتی از طريق اقدامات مسالمت آميز و دعوت آنان به س��كوت نتيجه ای نگرفتند آقايان بحرالعلوم و ضيابری را 

بازداشت و زندانی كردند.« )همان، ج2، ص117(
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شيعيان جهان اسالم و رهبري انقالب اسالمی ایران 

دکتر بهزاد قاسمي1
نرگس سادات اصفا2

چکيده
انقاب اس��امی باعث شد مذهب ش��يعه مورد توجه قرار گرفته و به جهانيان معرفی 
شود؛ جوامع ش��يعی در جهان اس��ام به خصوص در خاورميانه در اثر انقاب اسامی 
احساس خودباوری كرده، در جهت رشد و ارتقای سياسی گام بردارند. هدف اصلی اين 
مقاله تحليل جايگاه و موقعيت رهبری ايران در ميان ش��يعيان جهان اس��ام بر اساس 
رويكرد سيس��تمی خصوصاً بهره مندی از نظريات ديويد ايستون می باشد. سؤال اصلی 
اين است كه بر اساس رويكرد سيستمی چه عواملی در حفظ و ثبات جايگاه رهبری ايران 
در شيعيان خاورميانه مؤثر است؟ به نظر می رسد پاس��خ مناسب به تقاضاهای محيط 
خارجی منطقه ای يعنی محيط جغرافيايی شيعه نش��ين و همين طور ديگر مسلمانان 
و مقابله با فش��ارهای ناش��ی از محيط خارجی بين المللی يعنی غرب و امريكا و محيط 

1. عضو هيئت علمی دانشگاه جامع امام حسين)ع(
2. كارشناس ارشد روابط بين الملل
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خارجی منطقه ای يعنی برخی كشورهای عربی در راستای مقابله با جايگاه محوری ايران 
در محيط جغرافيايی شيعه، خصوصاً از طريق جامعه پذيری سياسی در محيط داخلی 
جامعه ايران جهت هماهنگ نمودن مردم خصوصاً نسل جوان با آرمان ها و ارزش های 
انقاب می تواند به اين مهم تحقق بخش��د و باعث ثبات و تعادل نظام سياسی ايران در 
ژئوپليتيك ش��يعه گردد؛ ثبات و تعادلی كه در گرو نقش مؤثر و رهبری در ژئوپليتيك 

شيعه تعريف می گردد.
کليدواژه ها: مقاومت اسامی، ژئوپليتيك شيعه، صدور انقاب، جنبش های اسامی، 

مطالعات منطقه ای. 

1. مقدمه 
نظريات متفاوتي در مورد نقش و جايگاه ش��يعيان در خاورميان��ه وجود دارد. گراهام 
فولر معتقد است كه شيعيان منطقه خاورميانه، مسلمانان فراموش شده اي هستند كه 
هيچ گاه در تاريخ سياسي خود، نقش مؤثري ايفا نكرده اند. آنان نتوانسته اند بنيان هاي 
مبارزه درون ساختاري را در نظام هاي سياسي خود ايجاد كنند. به همين دليل، مي توانند 
با نيروهاي فراملي پيوند سياسي و سازماني برقرار كنند. فولر تأكيد مي كند كه اگر امريكا 
پيوند مؤثرتري با شيعيان ايجاد كند، در آن شرايط، گرايش آنان به همكاري امنيتي با 

ايران كاهش خواهد يافت.1 
مناطق ش��يعي جهان از گذش��ته هاي دور تاكنون، هميش��ه كانون بحران و آبستن 
چالش ها و فرصت هاي مختلف بوده است. اين وضعيت در يك قرن اخير به دليل نمايان تر 
شدن اعتقادات مذهبي ش��يعيان حالتي ويژه به خود گرفته است؛ به طوري كه بررسي 
ژئوپوليتيك مناطقي كه شيعيان در آن حضور دارند، بدون در نظر گرفتن مؤلفه تشيع، 

نتيجه محاسبات را با اشتباه همراه خواهد كرد. 
هر چند ش��يعيان در اغلب كشورهاي اس��امي در شرايط نامناس��بي هستند، اما در 
دهه هاي اخير تحقق انقاب اسامي ايران و شكل گيري نظام جمهوري اسامي نقشي 
تعيين كننده در بازيابي هويت شيعي در مقياسي جهاني و ميان كل مسلمانان ايفا كرده 

است.2 به همين دليل مي توان ايران را كانون و مركز ژئوپوليتيك تشيع دانست. 
ايران به عنوان كشوری كه از نقش محوری در محيط جغرافيايی شيعه برخوردار است 

1. گراهام فولر، قبله عالم؛ ژئوپوليتيك ايران، ترجمه عباس مخبر، تهران، مركز، 1377، ص23.
2. همان، ص311. 
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نيازمند حفظ جايگاه و موقعيت خود در اين خصوص می باشد. لذا هدف اصلی اين مقاله 
تحليل جايگاه و موقعيت رهبری ايران در ميان شيعيان است كه در اين خصوص می توان 
از رويكرد سيستمی خصوصاً آرای ديويد ايستون، سود جست. بر اين اساس سؤال اصلی 
اين است كه بر اساس رويكرد سيستمی چه عواملی در حفظ و ثبات جايگاه رهبری ايران 
در ميان شيعيان جهان اسام مؤثر است؟ به نظر می رس��د پاسخ مناسب به تقاضاهای 
محيط خارجی منطق��ه ای يعنی محيط جغرافيايی شيعه نش��ين و همي��ن طور ديگر 
مسلمانان و مقابله با فشارهای ناش��ی از محيط خارجی بين المللی يعنی غرب و امريكا 
و محيط خارجی منطقه ای يعنی برخی كشورهای عربی در راس��تای مقابله با جايگاه 
محوری ايران در بين شيعيان، خصوصاً از طريق جامعه پذيری سياسی در محيط داخلی 
جامعه ايران جهت هماهنگ نمودن مردم خصوصاً نسل جوان با آرمان ها و ارزش های 
انقاب می تواند به اين مهم تحقق بخشد و باعث ثبات و تعادل نظام سياسی ايران در عالم 
تشيع گردد؛ ثبات و تعادلی كه در گرو نقش مؤثر و رهبری ايران انقاب اسامی در بين 
شيعيان جهان اسام به خصوص خاورميانه می باشد. با پيروزی انقاب اسامی ايران، در 
سراسر جهان اسام، جنبش های اسامی جهان اسام و شيعيان مختلف جلوه گر شد. 
پيروزی انقاب اسامی ايران به احيای عظمت و قدرت شيعيان جهان اسام انجاميد. 

2. رويکرد سيستمی و نظريه ديويد ايستون به مثابه چهارچوب تئوريک 
مفهوم سيستم رابطه ميان واحدها را به ذهن متبادر می سازد. واحدهای يك سيستم 
از يك دس��ت اند يعنی دارای ويژگی های مشتركی هس��تند كه رابطه خاصی را ممكن 
می سازند. هر سيستم در پی آن است كه به تعادل دست يابد. آن را حفظ كند و پس از به 
هم خوردن تعادلش به آن بازگردد. هر سيستم مرزهايی دارد كه آن را از محيطش متمايز 
می سازد. هر سيستم درون دادها و برون دادهايی دارد. برون داد يك سيستم ممكن است 
بار ديگر به عنوان درون داد يا به اصطاح بازخورد به آن سيس��تم وارد شود. سيستم ها 
الگوهايی فرضی از كنش متقابل اند. همراه با باال رفتن سطح وابستگی متقابل و افزايش 
ميزان كنش متقابل، بر ميزان پيچيدگی سيس��تم نيز افزوده خواهد ش��د. دانشمندان 
متعددی در رشته علوم سياسی نظريه سيستم ها را توسعه بخشيده اند. نگاه اين محققان 

متوجه »سيستم سياسی« است.1 

1. جيمز دوئرتی و رابرت فالتزگراف، نظريه های متعارض در روابط بين المل��ل، ترجمه وحيد بزرگی و عليرضا 
طيب، تهران، قومس، 1384، ص224-237.
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می توان از سه گرايش در نظريه سيستم ها نام برد. گرايش اول از علوم طبيعی و فيزيكی 
سرچشمه گرفته و در علم سياست در آثار ديويد ايستون به اوج خود می رسد. گرايش 
دوم كه به كاركردگرايی ساختاری معروف است از دو سنت عملی مايه می گيرد. سنت 
اول آثار دو انسان شناس به نام مالينوفسكی و رادكليف براون و يك جامعه شناس به نام 
پارسونز و سنت دوم آثار دو دانشمند علم سياست به نام آرتور بنتلی و ديويد ترومن را در 
برمی گيرد. اين دو سنت در آثار مهم گابريل آلموند با هم تلفيق می شوند. گرايش سوم 

برداشت های انتقادی و ماركسيستی از نظريه سيستم ها را در برمی گيرد.1 
تعريف ايستون از سيستم سياسی عبارت است از »نظامی از كنش و واكنش كه در هر 
جامعه ای كه به وسيله آن توزيع های الزام آور يا مقتدرانه ايجاد و اجرا می شود«. از نظر 
وی سيستم سياسی خرده نظام اجتماعی است. ايستون كار سيستم های سياسی را بر 
حسب درون داد و برون داد توضيح داده است. درون دادها، خواسته ها و حمايت هايی است 
كه نظام از جامعه دريافت می كند. برون دادها تصميمات و اقدامات مقامات حكومتی اند.2 
تقاضاها يا از محيط برمی خيزند و يا از درون سيستم. تقاضاها به مثابه مسائلی هستند 
كه اعضای سيستم سياسی برای آنها اهميت قائل شده و از طريق مجاری شناخته شده 
در سيس��تم می كوش��ند تا به آنها رس��يدگی كنند. حمايت ها عبارت اند از كنش ها يا 
جهت گيری هايی كه نقش برانگيزنده و بازدارنده را برای سيس��تم سياسی بازی كنند. 
برون دادها به صورت تصميمات و كنش های سياست گذارانه از سيستم سياسی خارج 
می شوند. اين برون دادها وارد محيط ش��ده و دو پيامد می توانند داشته باشند. اگر اين 
برون دادها تقاضاهای برخی از اعضای سيس��تم را برآورده سازند اين اعضا به حمايت از 
سيستم می پردازند. ولی برون دادها می توانند پيامد منفی هم داشته باشند كه در اين 
صورت سيس��تم با تقاضاهای جديدی روبه رو می شود. ايستون اس��تدالل می كند كه 
زندگی سياسی يك سيستم باز است و از محيط خود تأثير می پذيرد. مرزها سيستم های 
سياسی را از سيس��تم های ديگر جدا می كند. وی توانس��ت رابطه سيستم سياسی را با 
محيط بررسی كند )نمودار مدل جريانی ايستون برای يك سيستم سياسی(. محيط به 

محيط درون اجتماعی و محيط برون اجتماعی تقسيم می شود.3 
از نظر ايستون محيط درون اجتماعی بخش��ی از محيط اجتماعی و فيزيكی است كه 

1. رونالد چيلكوت، نظريه های سياست مقايس��ه ای، ترجمه وحيد بزرگی و عليرضا طيب، تهران، رسا، 1378، 
ص232-233.

2. عبدالرحمن عالم، بنيادهای علم سياست، تهران، نی، 1383، ص150-151. 
3. رونالد چيلكوت، همان، ص237-238. 
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در خارج از مرزهای نظام سياسی ولی در همان جامعه قرار دارد كه شامل سيستم های 
بوم ش��ناختی )فيزيكی و غير انسانی(، زيست ش��ناختی )ژنتيك انسان ها(، شخصيتی 
)روان شناختی( و اجتماعی )فرهنگی، ساختار اجتماعی، اقتصادی، جمعيتی( می باشد. 
اما محيط برون اجتماعی همان محيط بين المللی است كه از سيستم های بوم شناختی، 

اجتماعی و سياسی )مانند كشورها، سازمان ها( تشكيل می شود.1 
مدل جريانی ايستون برای يك سيستم سياسی2

3. مفهوم شيعه و تشيع 
شيعه در لغت به معنای پيرو اس��ت و به كسانی گفته می ش��ود كه جانشينی پيامبر 
اس��ام را حق اختصاصی خانواده رس��الت می دانند و در معارف اسام پيرو مكتب اهل 
بيت هستند.3 در يك تعريف كلی نام عمومی فرقه هايی است كه قائل به امامت و خافت 
بافصل امام علی بعد از پيامبر)ص( بوده و اعتقاد دارند كه امامت از اوالد ايش��ان خارج 
نمی شود. بر اين اساس اسم شيعه به دوستداران علي)ع( و اهل بيت)ع( گفته مي شود؛ 

به نحوي كه در طول تاريخ به اسم خاص آنها مبدل شده است. 
هسته اوليه تشيع در شهر مدينه شكل گرفت و دست كم تا چندين سال در اين شهر 
باقي ماند. به دنبال فتوحات مس��لمانان در ش��رق و غرب و مهاجرت و سكونت برخي 

1. David Easton, (1965), A Framework for Political Analysis, Englewood Cliffs, New 
Jersey: Prentice Hall, p71, 73, 110.

2. Ibid. 
3. عامه سيد محمدحسين طباطبايی، شيعه در اسام، قم، دارالتبليغ اسامی، 1360، ص4. 

سيستم بوم شناختي
سيستم زيست شناسي
سيستم هاي شخصيتي

سيستم هاي اجتماع

سيستم سياسي 
بازخوران اطاعات 

تبديل تقاضا

بازخوران اطاعات

در وندادها

سيستم هاي سياسي بين المللي
سيستم هاي بوم شناختي بين المللي

سيستم هاي اجتماعي بين المللي

تقاضاها

حمايت ها

بروندادها به بروندادها

محيط درون 
اجتماعي

محيط برون 
اجتماعي
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اصحاب نام آشناي امام علي)ع( در نواحي تازه فتح شده، 
زمينه براي راهيابي تش��يع به اين مناطق فراهم شد. تا 
پايان قرن نخست  هجري، ش��يعيان چندان از مرزهاي 
عراق فراتر نرفتند بلكه تنها در حجاز و چند شهر معدود 
عراق محصور ماندند. علت آن حضور دايم امامان معصوم 
در حجاز، اقليت نس��بي جمعيت ش��يعه  مذهب، از بين 
رفتن بسياري از شيعيان در حوادث و تحوالت گوناگون 
)قيام ها، س��ركوب ها و ترورها( و اختناق حاكم از جانب 
حكومت اموي بود كه خود موج��ب محدوديت فعاليت 
شيعيان مي ش��د. در س��ده دوم هجري، برخي تحوالت 
سياسي و اجتماعي، تغييراتي در اين وضعيت ايجاد كرد. استبداد و ستم امويان در كنار 
حضور عناصر ايراني ناراضي از اوضاع اجتماعي موجود، ايرانيان را به قيام كنندگان علوي 
و شيعي- كه عليه حاكميت بني اميه دست به قيام مي زدند- متمايل كرد.1 عامل ديگري 
كه در همين زمان به اين جهت گيري هاي مذهبي و سياسي دامن  زد، نهضت بني عباس 
بود. قيام موفقيت آميز عباسيان در دهه هاي نخست اين قرن، گرچه حركتي شيعي نبود، 
اما از دو جنبه به توسعه تشيع كمك كرد: نخست آنكه جنبش عباسيان برخي شعارهاي 
ش��يعيان- مثل دعوت به آل محمد- را در نواحي گوناگون پراكند؛ ديگر آنكه دستيابي 
بني عباس به اريكه قدرت زمينه ساز قيام هاي ديگري از جانب علويان و شيعيان شد. اين 
امور كمك كردند كه تشيع از اختناق به وجودآمده در دوران امويان خارج شود و بيش 
از پيش رواج يابد.2 عاوه بر اين، آنچه بيش از همه در اين عصر به انتش��ار تش��يع ياري 
رساند، مهاجرت شيعيان به نواحي گوناگون باد اسامي بود. تا آغاز غيبت امام دوازدهم، 
شيعيان در نواحي گوناگون جهان اسام پراكنده شدند و تشيع به مناطق دور و نزديك 

سرزمين هاي پهناور اسامي راه يافت. 

4. وضعيت شيعيان خاورميانه 
شيعيان حدود 15 درصد جمعيت مسلمانان را تشكيل می دهند. البته با توجه به اينكه 
سال هاست سرشماری دقيقی از شيعيان كشورهای عربس��تان، لبنان، عراق و بحرين 

1. حسن حسين زاده ش��انه چی، »تش��يع در عصر غيبت صغری تداوم و تحول«، تاريخ اسام، دوره دوم، ش2، 
تابستان 1380، ص40. 

2. همان، ص41. 

در دهه هاي اخير تحقق 
انقالب اسالمي ایران و 
شکل گيري نظام جمهوري 
اسالمي نقشي تعيين کننده 
در بازیابي هویت شيعي در 
مقياسي جهاني و ميان کل 
مسلمانان ایفا کرده است. 
به همين دليل مي توان 
ایران را کانون و مرکز 

ژئوپوليتيک تشيع دانست
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صورت نگرفته است مشكل بتوان آمار دقيقی از آنها به دست داد. 
آخرين آمار كه از سوی پايگاه الكترونيكی »ويكی پديا« انتشار يافته، حكايت از روند 
رو به رشد تعداد شيعيان در سراسر جهان دارد. اين روند به ويژه از سال 2005 ميادی 
و بعد از جنگ 33روزه حزب اهلل لبنان با رژيم اش��غال گر قدس، سرعت بيشتری يافت. 
به گزارش البرز اين در حاليست كه گسترش تعاليم اين مذهب در جهان باعث شده در 
بسياری از كشورهای غربی نيز تشيع گسترش يابد. به  رغم تبليغات گسترده دشمنان 
مذهب تش��يع به  ويژه وهابيت عليه اين مذه��ب و نيز مش��كات و ضعف هايی كه در 
برنامه های تبليغی شيعيان وجود داشته، آمار شيعيان روزبه روز در جهان رو  به افزايش 

است.1
اما طبق جديدترين آمار اي��ن پايگاه الكترونيكی، حدود 90 درص��د مردم ايران، 85 
درصد مردم آذربايجان، 80 درصد مردم بحري��ن، 65 درصد مردم عراق، اكثريت مردم 
لبنان )55 درصد(، 45 درصد مردم يمن، 35 درصد مردم پاكس��تان، 36 درصد مردم 
كويت، 36 درصد مردم قطر، 20 درصد مردم تركيه، 18 درصد مردم افغانس��تان، 17 
درصد مردم س��وريه، 16 درصد مردم ام��ارات متحده عربی و 10 درص��د مردم هند را 
شيعيان تشكيل می دهند.2 با اين حال ايران، عراق، بحرين، هند، آذربايجان و پاكستان 
بيشترين جمعيت شيعيان را در خود جای داده اند. در سال 2000 وزارت امور خارجه 

امريكا شيعيان سعودی را 900 هزار نفر اعام كرده است.3 

5. انقالب اسالمي و شيعيان خاورميانه
وقوع انقاب اسامي ايران نه تنها الگويي جديد از تشيع و هويت شيعي به وجود آورد، 
بلكه موجب ارتقاي جايگاه شيعيان در جهان اس��ام و شكل گيري جغرافيای سياسی 
تشيع شد. در واقع، شيعيان، پس از وقوع انقاب اسامي ايران و شوك هايي كه به نظام 
بين الملل وارد كرد، قدرت و اثرگذاري خود را بيش از هر زمان ديگري نشان دادند. روي 
كار آمدن حكومتي شيعي در ايران، واقعه اي بود كه عوامل مؤثر بر منطقه را دگرگون كرد 
و موجب تغيير زاويه نگاه غرب به منطقه و عناصر سياس��ی آن شد. انقاب ايران موازنه 

1. حسن مجيدی، »از جنبش تا نهاد بازخيزی ش��يعيان خاورميانه«، مطالعات جهان اسام، س1، ش1، بهار 
1391، ص34-54. 

2. (24/7/87) mouood.org 
3. فواد ابراهيم، شيعيان در جهان مدرن )عربستان سعودی(، دانشگاه امام صادق و پژوهشكده مطالعات فرهنگی 

و اجتماعی، 1387، ص30.
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قوا را در منطقه به هم زد و به شدت سياس��ت هاي قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي 
را در خاورميانه دگرگون كرد و حساسيت ها و واكنش هايي نسبت به كشورهاي داراي 

جمعيت شيعه برانگيخت. 
يك��ي از پيامدهاي انقاب اس��امي توجه به قدرت تش��يع در ايج��اد دگرگوني هاي 
اساسي در جغرافياي سياسي منطقه و جهان اسام بود. پيش از آن، مذهب شيعه ميان 
تحليل گران سياسي، مذهبي ناشناخته بود و بيشتر به عنوان بخشي از ظرفيت مذهبي 
اسام در دگرگوني هاي سياسي به شمار مي آمد؛ اما حوادثي كه در پي پيروزي انقاب 
ايران رخ داد، كم كم توجه ناظران سياس��ي را به پديده اي جديد جلب كرد. تشيع كه تا 
آن زمان، بيشتر به عنوان نيروي بازدارنده مذهبي به حساب مي آمد، با ايجاد يك نظام 
سياسي فراگير و فعال، به صورت الگويي قابل تقليد براي اصول گرايان مسلمان درآمد؛1 
در حالي كه پيش از انقاب اسامي، دين اسام ديني فاقد كاركردهاي سياسي محسوب 
مي ش��د. انقاب ايران جنبه هاي بالقوه سياسي اس��ام را بالفعل كرد و تفكر شيعي با 
انسجام س��اختاري در ايران نشان داد كه توانايي به ظهور رس��اندن يكي از بزرگ ترين 
انقاب هاي تاريخ را دارد. اين توانايي باعث شد كه بسياري از نهضت هاي رهايي بخش و 

جنبش ها توجه خود را معطوف ايران كنند.2 
در اين راستا جمهوري اس��امي ايران در ارتباط با ساير جوامع ش��يعه از نقشي ويژه 
برخوردار است و به عنوان مهم ترين كشور شيعي مي تواند به كمك ساير شيعيان جهان 
بش��تابد. ايران مي تواند با اصاح عقب ماندگي ها، تأس��يس مدارس مذهبي و گسترش 
مراودات فرهنگي تأثير مهمي بر شيعيان در كش��ورها و مناطق ديگر بگذارد. بي شك 
تبادل فرهنگي، دانشگاهي و حوزوي ميان ايران و ساير مناطق از نقشي مهم در تحول 
فرهنگي ش��يعيان اين منطقه برخوردار اس��ت. همچنين افزاي��ش اطاعات مذهبي و 
حمايت از شيعيان منطقه مي تواند ميزان تأثيرگذاري آنها بر جوامع خود را افزايش دهد. 
شيعيان حوزه خليج فارس؛ نشانه هاي دموكراتيك بيان مي كند كه تغييرات جمعيتي 
مشهودي در گروه هاي قومي و مذهبي شهروندان خليج فارس ايجاد شده است. از سوي 
ديگر، ويژگي هاي عمومي كشورهاي منطقه خاورميانه را بايد در سنت گرايي و تركيب 
آن با مؤلفه هايي از دين گرايي دانس��ت. ش��هروندان حوزه جنوبي خليج فارس همانند 
بس��ياري ديگر از گروه هاي اجتماعي، پناه��گاه خود را در دين جس��ت وجو مي كنند؛ 

1. ياسين رسولي، »كمربند آبی در ژئوپوليتيك تشيع«، علوم سياسی، ش46، بهمن 1382، ص77. 
2. نفيسه فاضلي نيا، »علل نگرانی غرب از انقاب اسامی؛ با تأكيد بر عنصر ژئوپوليتيك شيعه«، علوم سياسی، 

دانشگاه باقرالعلوم)ع(، ش36، زمستان 1385، ص112. 
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بر اس��اس قالب ها و قواعد ديني هوي��ت مي يابند و 
تجارب، عقايد و رويكردهاي نظري خود را بر مبناي 
شاخص هاي ديني سازماندهي مي كنند. بدون در 
نظر گرفتن »هويت  دين��ي« هيچ جامعه اي قادر به 
ايفاي نقش نيس��ت. موج جديد اسام گرايي عامل 
اصلي تحول در قواعد سياسي خاورميانه محسوب 

مي شود. 
شيعيان طي سال هاي گذشته با معضل مشروعيت 
مواجه بوده ان��د. گروه هاي ناسيوناليس��م عرب كه 
عموماً جلوه هايي از راديكاليسم سياسي سني را بر 
منطقه حاكم كرده بودند، شيعيان را يكي از عناصر 

اصلي »معماي امنيتي«1 منطقه مي دانس��تند. به همين دليل، رژيم هاي حوزه خليج 
فارس از ناحيه مردم كشور خود احساس تهديد مي كردند. در بين گروه هاي اجتماعي 
كه نگراني هاي امنيتي ايجاد مي كردند، ش��يعيان از جايگاه وي��ژه اي برخوردار بودند. 
رژيم هاي سياس��ي حوزه خليج فارس از اين موضوع نگران بودند كه آيا انقاب اسامي 
ايران مي تواند احساس��ات انقابي ضد حكومتي در منطقه ايج��اد كند؟ اين نگراني در 
ش��رايطي اوج مي گرفت كه از يك سو، شكنندگي ساختار سياس��ي كشورهاي منطقه 
افزايش مي يافت و از سوي ديگر، تحرك ش��يعيان به گونه چشمگيري ارتقا يافته و در 

نتيجه، جلوه هايي از مبارزه جويي اسامي با رويكرد شيعي را به وجود آورده بود.2 
عمان: بيش از يك چهارم جمعيت عمان شيعه هستند. بيشتر شيعيان عمان در مسقط 
متمركزاند. بخشی از شيعيان عمان خوجه يعنی از حيدرآباد هند هستند. پس از انقاب 
اسامی و رويكرد سياسی شيعيان، شيعيان عمان نفوذ زيادی پيدا كردند و توانستند به 

مركز حكومتی نفوذ كنند.3
شيعيان عراق: شيعيان كشور عراق از اهميت و محوريت خاصي برخوردارند. شواهد 
نشان مي دهد كه شيعيان عراقي هم از نظر تعداد و هم از نظر تأثير انديشه و ايدئولوژي، 
مهم ترين گروه شيعه در جهان عرب به ش��مار مي روند. بيش از 60 درصد جمعيت 22 

1. Security Dilamma
2. Barry Buzan, New Security Model in 21 th Century, New York: Norton, 2003, p65-66. 

3. زينب متقی زاده، جغرافيای سياس��ی ش��يعيان منطقه خليج فارس، تهران، مؤسسه شيعه شناسی، 1384، 
ص103. 

ثبات و تعادلی که در گرو نقش 
مؤثر و رهبری ایران انقالب 
اسالمی در بين شيعيان جهان 
اسالم به خصوص خاورميانه 
می باشد. با پيروزی انقالب 
اسالمی ایران، در سراسر جهان 
اسالم، جنبش های اسالمی جهان 
اسالم و شيعيان مختلف جلوه گر 
شد. پيروزی انقالب اسالمی 
ایران به احيای عظمت و قدرت 

شيعيان جهان اسالم انجاميد
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ميليوني عراق را شيعيان تش��كيل مي دهند كه 
تعداد آنان به دوازده  ميليون نفر مي رسد. شيعيان 
عراق هم اكنون به عنوان مركز تأثيرگذار در هويت 
و رفتار سياسي س��اير ش��يعيان عرب محسوب 
مي شوند. پس از انقاب اسامی شيعيان عراق با 
الهام گيری از انقاب اس��امی در قدرت سياسی 

مشاركت فعالی داشته اند. 
شيعيان بحرين: شيعيان كشور بحرين وضعيت 
مش��ابهي با عراق دارند. اگرچه هم اكنون بحرين 
يك��ي از پايگاه هاي سياس��ي و امنيت��ي امريكا 
در خليج فارس محس��وب مي ش��ود، بر اس��اس 
واقعيت ه��اي موجود، در ص��ورت ناديده گرفتن 
انتظ��ارات ش��يعيان در اين كش��ور، زمينه براي 
ظهور بحران هاي سياس��ي وجود دارد. شيعيان 
بحرين در وضعيت بسيار ناگواري به سر مي برند 
و براي سركوب آنان از سيستم هاي امنيتي اردن 
و عربستان سعودي نيز استفاده مي ش��ود.1 پس از انقاب اسامی شيعيان توانستند به 
موازات هويت گرايي تأسيسي، ش��كل ديگري از هويت را كه ماهيت مشاركتي داشت، 

به وجود آورند. 
شيعيان کويت: كويت به دليل شرايط جغرافيايي و همچنين ساختاري خود، هم در 
برابر نيروهاي اجتماعي و هم كنش كشورهاي منطقه اي و بين المللي آسيب پذير است. 
شيعيان كويت احساس تبعيض كمتري نس��بت به هم كيشان خود در ساير كشورهاي 
حوزه خليج فارس مي كنند. علت آن انعطاف پذيري ساختار سياسي و اجتماعي كويت 

است. 
ش��يعيان كويت در زمره گروه هاي اجتماعي ای قرار گرفتند كه از نظام سياسي خود 
حمايت مي كردند و الهام گيری از انقاب اسامی و رهبری ايران در منطقه نشان مي دهد 
كه آنان از اولين حقوق اجتماعي برخوردارند. بر اساس شواهد، شيعيان كويت از موقعيت 

1. Mansoor Al-Jamri, "Propect of a Moderate Islamic Discourse",the Case of Bahrain", 
November 22, Published in BFM Bulletin, 1997: p22.

وقوع انقالب اسالمي ایران 
نه تنها الگویي جدید از تشيع 
و هویت شيعي به وجود آورد، 
بلکه موجب ارتقاي جایگاه 
و  اسالم  جهان  در  شيعيان 
شکل گيري جغرافيای سياسی 
تشيع شد. در واقع، شيعيان، 
پس از وقوع انقالب اسالمي 
ایران و شوک هایي که به نظام 
بين الملل وارد کرد، قدرت و 
اثرگذاري خود را بيش از هر زمان 
دیگري نشان دادند. روي کار 
آمدن حکومتي شيعي در ایران، 
واقعه اي بود که عوامل مؤثر بر 
منطقه را دگرگون کرد و موجب 
تغيير زاویه نگاه غرب به منطقه و 

عناصر سياسی آن شد
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اقتصادي و فرصت هاي ش��غلي بهتري در مقايسه با ساير ش��يعيان حوزه خليج فارس 
برخوردارند. به اين ترتيب، مي توان به اين جمع بندي رسيد كه آنان در ساختار سياسي 

و اجتماعي كشور جذب شده اند.1 
شيعيان عربس�تان: گراهام فولر، شيعيان عربستان س��عودي را به عنوان مسلمانان 
فراموش شده جهان عرب مي نامد. آنها نه تنها گرفتار تبعيض قانوني هستند، بلكه بر اثر 
فشار علماي وهابي، هر گونه هويت يابي شان سركوب مي شود. اگرچه شيعيان عربستان 
سعودي، فعاليت  سياس��ي مؤثري انجام نداده اند و اهداف سياسي- اجتماعي متعادلي 
دارند، اما گروه هاي متعصب مذهبي در عربستان، آنان را بدعت گذار در دين و مشرك 
مي دانند. به همين دليل، امكان جذب شيعيان در ساختار قدرت عربستان وجود ندارد.2 
شيعيان عربستان س��عودي با محدوديت هاي سياسي فراگيري روبه رو هستند؛ اما اين 

امر هم  اكنون با جلوه هايي از تغيير و دگرگوني مواجه شده است. 
ش�يعيان در حوزه مديترانه: لبنان و سوريه در زمره كش��ورهاي حوزه مديترانه قرار 
دارند. گفتني اس��ت ش��يعيان در اين دو كش��ور از نقش، كاركرد و مطلوبيت ويژه اي 
برخوردارند. انقاب اسامي ايران از يك  س��و باعث افزايش هويت گرايي شيعيان لبنان 
شد و از سوي ديگر، زمينه را براي راديكاليزه شدن ش��يعيان سوريه فراهم كرد. تغيير 
سياست ايران در قبال مثلث »لبنان، سوريه، اسراييل«، بيشترين فشار استراتژيك را بر 
منافع و موقعيت منطقه اي امريكا در خاورميانه وارد آورد. در اين دوران، »ايران آرمان 
ش��يعيان لبنان را مورد تأييد قرار داد و براي مدت كوتاهي نيز به تش��كيل يك جنبش 
سياسي راديكال در اين كشور كمك كرد... شيعيان لبنان براي اولين بار فعاالنه و احتماالً 
براي هميشه در فهرست مبارزه ضد اسراييلي به ثبت رس��يدند. اسراييل بازنده اصلي 
بود... ايران بر پايه يك دستورالعمل مشترك ضد ميانه روانه به بسط رابطه استراتژيك 
خود با سوريه پرداخت... ايران آرمان ش��يعيان لبنان را كه يكي از موفقيت هاي عمده 
امام خميني در خارج از كشور است، به راحتي رها نخواهد كرد. اين روند بعد از انقاب 
اسامي ايران گسترش يافت... احساس ش��اه اين بود كه هر كجا با »برگ شيعه« بازي 
كند، فقط به تقويت مخالفان روحاني خود كمك خواهد كرد... بنابراين، سياس��ت هاي 
شيعه، ابزاري نبود كه شاه بتواند در خط مشي خاورميانه اي خود به آن توسل جويد.«3 

وقوع انقاب اسامی نه تنها باعث احساس عزت و قدرت شيعيان و تبديل شدن آنان 

1. Middle East Mirror, «Government and Identity Groups in Kuwait», October 15, 1996.
2. Saudi Arabia Handbook, Washington D.C, Federal Research Division, 1999, P.5

3. گراهام فولر، همان، ص141.
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به عنصری تأثيرگذار در تحوالت منطقه ای و جهانی شد، بلكه با رويكرد اسام سياسی، 
نقشی اساسی در بيداری تمامی جامعه  اسامی ايفا كرد.1 تأثير الهام بخش انقاب اسامی 
كه به افزايش آگاهی پويايی جوامع اس��امی منجر شد، باعث شد فعاليت جنبش های 
سياسی، چه در ميان شيعيان و چه در ميان اهل تسنن گسترش يابد؛2 با اين حال آنچه 
مشخص است اينكه بيشترين تأثيرگذاری انقاب اسامی در ميان جوامع شيعی اتفاق 
افتاده است. شيعيان در حقيقت پس از يك دوره فترت و سستی با ظهور انقاب اسامی 
از خواب بيدار ش��ده، هويت تازه ای يافتند؛ زيرا پيروزی انقاب اي��ران آنان را با الگوی 
عينی يك جنبش شيعی آشنا نمود و اميدهای تازه ای به روی آنان گشود؛3 به اين ترتيب 
انقاب ايران نقطه عطفی در احيای هويت دينی شيعيان و حتی در نگاهی كلی تر، هويت 
دينی مسلمانان پديد آورد و تشيع و اسام را در قلب حوادث و اخبار جهانی قرار داد.4 اين 

انقاب نظريه  واليت فقيه را با عنوان فرآورده  الگوی شيعی اسام سياسی معرفی كرد.5

6. پيروزی انقالب اسالمی ايران و محور مقاومت اسالم
محور مقاومت اس��ام پس از قرن نوزدهم و مربوط به پيروزی انقاب اس��امی ايران 
است. توضيح اينكه در دوران حكومت پهلوی استعمارگران با اقدامات مختلفی درصدد 
اضمحال و تخريب پايه های فرهنگ اسامی ايرانيان برآمدند و شوك و ضربه شديدی بر 
هويت اسامی ايرانيان وارد نمودند كه در واكنش به اين وضعيت انقاب اسامی رخ داد. 
با پيروزی انقاب ايران، در سراسر جهان اسام، از يوگساوی و مراكش در غرب گرفته تا 
اندونزی و فيليپين در شرق، يك جنبش مردمی نضج گرفت. اين تجديد حيات اسامی 
به شكل های مختلف در حركت های مردمی در عراق، تسخير مسجدالحرام در مكه در 
سال 58، جهاد مسلمانان در افغانستان اشغال شده توسط شوروی، ترور انورسادات در 
مصر و مقاومت ش��ديد در لبنان، بروز ناآرامی در كويت، بحرين، قيام مردم در الجزاير، 
مصر، تونس، مراكش و قيام اس��امی فلس��طين و... تجلی يافت. در انقاب اس��امی 
ايران، مردمی كه از عظمت قدرت خود بی اطاع بودند، با برداش��تی نوين از اس��ام به 
1. علی اشرف نظری، »غرب، هويت اسام سياسی: تصورات و پنداشت های غرب از اسام«، سياست، دوره 18، 

1387، ش1، ص317. 
2. مرتضی شيرودی، »انقاب اسامی و بيداری اس��امی )تأثيرگذاری و نمونه ها(«، مطالعات انقاب اسامی، 

س5، ش16، 1388، ص5. 
3. زينب متقی زاده، همان، ص200. 

4. حميد پارسانيا، حديث پيمانه، قم، معارف پارسانيا، 1376، ص377. 
5. سيد علی مير موسوی، اسام سنت دولت مدرن؛ نوسازی دولت و تحول انديشه سياسی معاصر شيعی، تهران، 

نی، 1384، ص407. 
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حركت درآمدند. اين حركت، نه فقط شيعيان، بلكه 
طرفداران اهل س��نت را نيز در بر می گرفت؛ چراكه 
پيام امام، پيام وحدت مس��لمانان و يك پيام فراگير 
و جهانی ب��ود. هدف اهتزاز »پرچ��م ال اله اال اهلل« در 
سراسر جهان، نفی تمامی قدرت ها و تكيه بر قدرت 

اليزال الهی و توده های مردم بود.1 
بنابراين پيروزی انقاب اس��امی ايران نه تنها به 
احيای عظمت و قدرت ش��يعيان انجاميد بلكه كل 
شيعيان جهان اسام را دچار تحول و بيداری نمود.2 
در واقع اس��امی بودن انقاب اي��ران، اين ويژگی 
و امتي��از خ��اص را ب��ه آن داد ك��ه دارای جنب��ه  
جهان شمولی باشد و تمام جهانيان را مورد خطاب 

پيغام خود قرار دهد.3 انقاب اسامی ايران در بعد جهان شمولی مانند انقاب صدر اسام 
از يك سو تمام جهانيان را در تمام زمان ها و دوره ها مخاطب قرار داده و از سوی ديگر بر 

فطرت الهی انسان ها تأكيد نموده است.4 
در ادامه به نقش و جايگاه جمهوری اسامی ايران در پراكندگی شيعيان جهان اسام 
پرداخته می شود كه در اين خصوص از رويكرد سيس��تمی و به طور مشخص از نظريه 

ديويد ايستون استفاده می گردد. 

7. تحليل جايگاه ايران در رهبری شيعيان بر اساس نظريه ايستون
اگر بپذيريم كه هدف رويكرد سيس��تمی حفظ ثبات و تعادل نظام است، بنابراين بر 
اين اساس نظام سياس��ی ايران بر طبق تئوری سيس��تمی همواره در پی ثبات و تعادل 
خود در رهبری و مديريت شيعيان بوده اس��ت. ثبات و تعادل، زمانی با بی ثباتی مواجه 
نمی گردد كه سيستم سياسی به ارزش ها و مؤلفه های شكل دهنده آن يعنی آرمان ها و 
اهداف انقاب اسامی ايران پايبند باشد و آن را به نحو احسن اجرا نمايد زيرا ويژگی های 

1. جميله كديور، رويارويی انقاب اسامی ايران و امريكا، تهران، اطاعات، 1374، ص98-99. 
2. مصطفی امه طلب، »غفلت غربی و بيداری اس��امی دو حركت متعارض در جهان كنونی )جستارهايی برای 

نوسازی جهان در عصر پساغرب گرايی(«، پانزده خرداد، دوره سوم، س4، ش12، تابستان 1386، ص142. 
3. محسن مجرد، تأثيرات انقاب اس��امی بر سياست بين الملل، تهران، مركز اس��ناد انقاب اسامی، 1386، 

ص101. 
4. مجيد صفاتاج، انقاب اسامی و استعمار فرانو در منطقه، سفير اردهال، 1387، ص36.

پيش از انقالب اسالمي، دین اسالم 
دیني فاقد کارکردهاي سياسي 
محسوب مي شد. انقالب ایران 
جنبه هاي بالقوه سياسي اسالم 
را بالفعل کرد و تفکر شيعي با 
انسجام ساختاري در ایران نشان 
داد که توانایي به ظهور رساندن 
یکي از بزرگ ترین انقالب هاي 
تاریخ را دارد. این توانایي باعث 
شد که بسياري از نهضت هاي 
رهایي بخش و جنبش ها توجه 

خود را معطوف ایران کنند
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ايدئولوژيك و ارزشی ناش��ی از انقاب اس��امی ايران يكی از داليل محوريت ايران در 
ژئوپليتيك شيعه محسوب می شود. 

از مهم ترين اهداف و آرمان های انقاب اسامی ايران عبارت است از: گسترش عدالت، 
نفی ظلم و ستم، حمايت از ستمديدگان و مظلومين و نفی اس��تكبار و... در اين زمينه 
مسئله حمايت از مستضعفين در قبال مستكبرين جهان بسيار اساسی می باشد و مورد 
توجه اساسی رهبر انقاب اسامی بوده؛ به طوری كه ايشان چند ماه بعد از به ثمر رسيدن 
انقاب، لزوم تأسيس حزب جهانی به نام »حزب مستضعفين« را مطرح كردند.1 در اصل 
154 قانون اساسی نيز در خصوص حمايت از مستضعفين آمده است: »جمهوری اسامی 
ايران... در عين خودداری كامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت های ديگر از مبارزه 
حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت می كند.« در 
واقع انقاب اسامی ايران حمايت از تمام مستضعفين و مسلمانان و رهايی آنان از دست 
استكبار را در سرلوحه كار خود قرار داده و درصدد بوده است آن چيزی كه در ايران يعنی 
رهايی از سيطره قدرت های استكباری واقع شد را به ديگر كشورها انتقال و صادر نمايد. 

امام خمينی)ره( در اين خصوص فرموده اند:
ما می خواهيم اي��ن چيزی كه در ايران واقع ش��د و اين بيداری كه در 
ايران واقع شد و خودشان را از ابر قدرت ها فاصله گرفتند و دست آنها را 
از مخازن خودشان كوتاه كردند، اين در همه ملت ها و در همه دولت ها 
بشود. معنی صدور انقاب ما اين است كه همه ملت ها بيدار بشوند و همه 
دولت ها بيدار بشوند و خودشان را از اين گرفتاری كه دارند و از اين تحت 
سلطه بودنی كه هستند... نجات بدهد. معنای صدور انقاب اين است كه 

معنويت موجود در ايران را گسترش دهيم.2 
سيستم سياسی ايران با چنين ويژگی منحصر به فردی از ظرفيت تأثيرگذاری بر محيط 
پيرامون برخوردار بوده كه در اينجا به سه محيط داخلی، منطقه ای و بين المللی اشاره 

می گردد. 
محيط داخلي: در سطح محيط داخلی از جمله تأثيرات عبارت است از برقراری وحدت 
و اعتماد ملي، توسعه دانايي محور كه نوانديشي ديني را تشويق نموده، جنبش نرم افزاري 

با ويژگي هاي نفي تقليدپذيري، رعايت ارزش هاي ديني است. 

1. منوچهر محمدی، سياست خارجی ايران در جمهوری اسامی ايران؛ اصول و مسائل، تهران، دادگستر،1377، 
ص34.

2. صحيفه امام، ج13، ص281. 
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محي�ط منطقه اي: در س��طح منطقه ای يعنی 
منطقه شيعه نشين و اسامی اين تأثيرات عبارت 
اس��ت از: 1. بازسازي تمدن اس��امي و ارتقاي 
خودب��اوري فرهنگي ب��ه ملت هاي مس��لمان؛ 
2. ارتقاي بيداري اس��امي و تأكي��د بر وحدت 
جهان اسام. اين امر موجب ايستادگي آنان در 
برابر استبداد داخلي و استعمار خارجي گرديد؛ 
3. احياي هويت جهان اس��ام با شاخص هايي 
همچون حماي��ت از مس��تضعفان، حق گرايي، 
نفي گرايش ه��اي غرب؛ 4. محوري��ت ايران در 
ثب��ات منطق��ه اي و 5. جهاني ك��ردن مبارزه با 
صهيونيس��م با اعام روز جهاني قدس از سوي 

امام خميني)ره(. 
محيط بين المللي: در س��طح بين المللی اي��ن تأثيرات عبارت اس��ت از: 1. به چالش 
كش��يدن س��لطه فرهنگي غرب از طريق تفكرات رهايي بخش و استكبارستيز، اعطاي 
خودباوري به ملت ها و معرفي اسام به عنوان يك شيوه زندگي؛ 2. گشايش جبهه ثالث 
در نظام بين الملل، از طريق حمايت از حركت هاي اس��تقال طلبانه و تش��ويق ملت ها 
به معنوي��ت؛ 3. پرچمداري انقاب فرهنگي جهاني با ش��اخص هايي همچون تأكيد به 

معنويت، وحدت اسام، فرهنگ استقالي و بومي و غيره.1 
در خصوص محيط منطق��ه ای يعنی محيط جغرافيايی ش��يعيان باي��د گفت از نظر 
جغرافيايی پس از ايران بيش��ترين شيعيان در كش��ورهايی زندگی می كنند كه عمدتاً 
در اطراف ايران هستند و بيشتر آنها با ايران پيوستگی جغرافيايی دارند. عراق، بحرين، 
آذربايجان، عربستان، تركيه، پاكستان، افغانستان، امارات، كويت، قطر و عمان از جمله 
اين كش��ورها به ش��مار می آيند. عاوه بر اينها كشورهايی هس��تند كه جمعيت قابل 
ماحظه ای از شيعيان در آنها زندگی می كنند اما در پيوستگی بافصل ايران قرار ندارند. 
اين گروه از كش��ورها نيز از اين نظر كه همگی در قاره آسيا واقع اند، با هم وجه اشتراك 
دارند. لبنان، يمن، سوريه، هند، تاجيكستان و ازبكستان از جمله اين كشورها هستند. 

1. محمدرضا دهشيری، بازتاب مفهومی و نظری انقاب اس��امی ايران در روابط بين الملل، علمی و فرهنگی، 
1388، ص112-136. 

نظام سياسی ایران همواره در پی 
ثبات و تعادل خود در رهبری و 
مدیریت شيعيان بوده است. ثبات 
و تعادل، زمانی با بی ثباتی مواجه 
نمی گردد که سيستم سياسی به 
ارزش ها و مؤلفه های شکل دهنده 
آن یعنی آرمان ها و اهداف انقالب 
اسالمی ایران پایبند باشد و آن 
را به نحو احسن اجرا نماید زیرا 
ویژگی های ایدئولوژیک و ارزشی 
ناشی از انقالب اسالمی ایران 
یکی از دالیل محوریت ایران در 
ژئوپليتيک شيعه محسوب می شود



مقاالت
92

دوره سوم سال چهاردهم شماره  49و50  پاييز و زمستان 95

به اين مناطق شيعه نشين بايد شيعيان پراكنده در ساير نقاط جهان را نيز اضافه نمود؛ 
شيعيانی كه در خارج از قاره آسيا و عمدتاً در آفريقا، اروپا و امريكا زندگی می كنند.1 ايران 

در مركز ژئوپليتيك شيعه قرار دارد كه به صورت شكل زير نشان داده می شود: 

مدل مركز- پيرامون قلمروهای شيعی جهان2

شيعيان ساكن در مناطق فوق انتظار پاس��خگويی مناسب جمهوری اسامی ايران از 
آنها را به عنوان رهبر ژئوپليتيك شيعه داشته اند. اين امر خصوصاً در زمان های بحرانی 
مانند جنگ، حمات تروريستی، جنبش ها و قيام ها حائز اهميت می باشد. اين امر محور 
تقاضای مورد نظر محيط خارجی از سيستم سياسی به تعبير ايستون می باشد. زمانی 
كه جمهوری اس��امی ايران با كمك های مادی و معنوی خود به تقاضاهای آنها پاسخ 
مثبت دهد بالطبع بر روند حمايت آنان از جمهوری اسامی ايران افزوده می گردد و ثبات 
و تعادل نظام در ژئوپليتيك ش��يعه كه مبتنی بر عمل به ارزش ها و اصول انقابی است 

پابرجا می ماند. 

1. سيد عباس احمدی، »نقش مذهب در گسترش حوزه نفوذ مطالعه موردی: تشيع و ايران«، ژئوپوليتيك، س6، 
ش1، بهار 1389، ص48. 

2. همان. 

شيعيان پيرامون ايران

شيعيان نيمه پيرامون ايران

عراق- آذربايجان- بحرين- پاکستان-
افغانستان- عربستان- ترکيه- کويت

قطر- امارات- عمان

لبنان- يمن- سوريه- هند- تاجيكستان- 
ازبكستان

ايران
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در خصوص بعد سياسی نيز سرشت سياسی 
شيعه در چند دهه اخير احيا شده و شيعه در 
نقش آفرينی سياس��ی به عنوان ي��ك بازيگر 
سياس��ی در صحنه جهانی و منطقه به شمار 
می رود. همچنين در خص��وص مؤلفه قدرت 
نيز شيعه با نقش آفرينی سياسی خود پيوندی 
با مفهوم قدرت برقرار می كند. مكتب تش��يع 
برای بازيابی حقوق از دس��ت رفت��ه خود در 
تكاپوی قدرت اس��ت. نمود سياس��ی شدن 
شيعه را می توان در پديده انقاب اسامی به 
وضوح مش��اهده كرد.1 از نظر بصيری، در آن 
سرزمين هايی كه ش��يعه اكثريت دارد يا در 
آنها حضور دارد و نقش سياسی و قدرت شيعه 
را در منطقه باال می برد، ژئوپليتيك ش��يعه يا 
جغرافيای سياسی شيعه نام دارد. از نظر وی 
انقاب اسامی ايران بيش��ترين تأثير را روی 

سياسی شدن ديگر جوامع شيعی گذاشته است.2 
دولت های مختلفی كه پس از پيروزی انقاب اس��امی اي��ران روی كار آمده اند با دو 
مسئله مواجه بوده اند: پاس��خ مناس��ب به تقاضاهای محيط خارجی يا داخلی. اولويت 
قرار دادن يكی از اي��ن دو می تواند به بهای از دس��ت دادن حمايت ديگری منجر گردد 
و می تواند ثبات و تعادل نظام را با بحران مواجه نمايد. در واقع همان گونه كه پاس��خ به 
تقاضاهای شيعيان و ساير مسلمانان جهت كمك های مادی و معنوی ضروری است پاسخ 
به تقاضاهای محيط داخلی يعنی مردم ايران نيز ضروری می باشد. سيستم سياسی ايران 
برای گذار از اين دو راهی ها می بايست با اقدام در جهت جامعه پذيری بهتر و ترويج بيشتر 
و مؤثرتر ارزش ها و اهداف انقاب اسامی ايران جهت حمايت از ملت های مظلوم منطقه، 

افكار مردم را در اين زمينه با سيستم سياسی هماهنگ تر نمايد. 
به طور كلی می توان گفت سيس��تم سياس��ی ايران از فردای پ��س از پيروزی انقاب 

1. »همايش ژئوپليتيك شيعه«، اخبار شيعيان، ش84 و 85، آبان و آذرماه 1391، ص16-17. 
2. محمدعلی بصيری، »شيعيان در حال تثبيت نقش ژئوپوليتيك خود در منطقه هستند«، تراز، ش9، نيمه اول 

شهريورماه 1392، ص72. 

با پيروزی انقالب اسالمی، شيعيان در 
کشور های مختلف احساس کردند 
در ایران حکومتی شيعی به قدرت 
رسيده که توان باالیی برای حمایت از 
آنان در سطح داخلی و خارجی و در 
ميان جوامع سنی مذهب دارد. شيعيان 
با توجهی که به هویت فراموش شده  
خویش کردند، در مقابله با مشکالت 
سياسی اجتماعی موجود، نيرویی 
مضاعف کسب کردند. آنان مفاهيم 
ارزش هایی چون ایثار، تالش برای 
آزادی و استقالل، والیت، شهادت، 
زیر بار ظلم نرفتن، مبارزه با هواهای 
نفسانی و بسياری از ارزش های دیگر 
را در ابعاد وسيع تر و معنای واقعی آن، 

از مردم انقالبی ایران آموختند
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اسامی ايران تاكنون از سطح مناسبی از ميزان پاسخگويی مناسب به محيط جغرافيای 
شيعه و همين طور جغرافيای اسام برخوردار بوده اس��ت. دليل اين امر را می توان در 
حمايت پايدار و گسترده شيعيان و مسلمانان از آرمان ها و اهداف انقاب اسامی ايران 
جست وجو نمود زيرا زمانی حمايت وجود دارد كه پاسخ مناسبی به تقاضاهای آنها داده 

شده است. در اين زمينه روزنامه تركی زمان می نويسد: 
در كش��ورهای حوزه خليج ]فارس[ و شبه جزيره عرب، جمعيت قابل 
توجه شيعی به سر می برد كه ايران، از نزديك، مسائل آنان را مورد توجه 
قرار می دهد... به نظر می رسد كه سياست های ايران در راستای تشكيل 
هال شيعی در جغرافيای جهان اسام اس��ت... پس از مداخله امريكا، 
شيعيان در عراق قدرتمندتر شدند. پس از درگيری حزب اهلل- اسراييل 
در سال 2006 ميادی در لبنان شيعيان حزب اهلل احترام و محبوبيت 
وافری كس��ب كرده اند. حاكميت رافضی ها در س��وريه كه متحد ايران 
اس��ت، نمونه عينی و مهمی برای تشكيل هال شيعی در منطقه است. 
قيام شيعيان در يمن، ارتقاء تأثيرگذاری شيعه تباران پاكستانی و افغانی 
در حكومت هايشان، از نشانه های توسعه شيعه و هال شيعی است... به 
واسطه كمك های غرب در افغانستان، اقليت شيعی هزاره ها، به صورت 
نيروی متعادل حاكميت درآمدند. در پاكس��تان با وج��ود جامعه اكثراً 
سنی مذهب، ش��يعيان در موقعيت كليدی حاكميت قرار گرفته اند. در 
قيام های اخير يمن نيز شيعيان پيشگام اند و ايران نيز در پشت صحنه 
است. در ميان شيعيان كشورهای حاشيه خليج ]فارس[ نيز حركت های 

اجتماعی جدی وجود دارد.1 
بنابراين خروجی نظام سياس��ی ايران در جغرافيای سياس��ی ش��يعه در جهت توجه 
به خواسته ها و تقاضاهای ش��يعيان اس��ت و در واقع بازخورد آن در اغلب موارد مثبت 

می باشد. 
لذا با توجه به بازخورد مثبت سيس��تم سياس��ی ايران در تبديل تقاضا به پاسخ گويی 
مناس��ب، محيط پيرامونی خارجی خصوصاً در حوزه بين المللی يعنی امريكا و غرب و 
همين طور محيط داخلی يعنی برخی كشورهای عربی درصدد برآمده اند تا با اقدامات 

1. شيعه نيوز )1390/4/8(، »ايران به دنبال هال شيعی است؟«؛
 http://www.shia-news.com/fa/news/22034
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مختلفی مانع از پاسخگويی مناسب سيستم سياسی ايران در ژئوپليتيك شيعه و همين 
طور اس��ام ش��وند. بدون ترديد يكی از مهم ترين اقدامات آنها گسس��ت مرزهای بين 
سيستم سياسی ايران و محيط داخلی اس��ت تا بدين طريق متعاقباً به گسسته نمودن 
مرزهای بين سيس��تم سياس��ی و محيط خارجی مبادرت نمايند. زمانی كه اين مرزها 
گسسته گردد تعادل و ثبات سيستم سياس��ی ايران در رهبری و مديريت ژئوپليتيك 

شيعه با اختال مواجه می شود.
فشارهای وارده بر سيس��تم سياسی ايران از س��وی غرب و امريكا و برخی كشورهای 
عربی منطقه با اين هدف صورت می گيرد كه شكاف بين سيستم سياسی ايران و محيط 
داخلی و خارجی اش تشديد گردد و سيستم سياسی ايران نتواند بازخورد مثبتی در برابر 
درون دادهای ناش��ی از تقاضای محيط خارجی خصوصاً ژئوپليتيك شيعه داشته باشد 

و بدين طريق رهبری و جايگاه محوری آن در ژئوپليتيك شيعه با بحران مواجه گردد. 

نتيجه گيری 
با پيروزی انقاب اس��امی، شيعيان در كشور های مختلف احس��اس كردند در ايران 
حكومتی شيعی به قدرت رسيده كه توان بااليی برای حمايت از آنان در سطح داخلی و 
خارجی و در ميان جوامع سنی مذهب دارد. شيعيان با توجهی كه به هويت فراموش شده  
خويش كردند، در مقابله با مشكات سياسی اجتماعی موجود، نيرويی مضاعف كسب 
كردند. آنان مفاهيم ارزش هايی چون ايثار، تاش برای آزادی و استقال، واليت، شهادت، 
زير بار ظلم نرفتن، مبارزه با هواهای نفس��انی و بس��ياری از ارزش های ديگر را در ابعاد 

وسيع تر و معنای واقعی آن، از مردم انقابی ايران آموختند. 
بر اساس نظريه ايستون مشخص گرديد كه شيعيان ساكن در محيط خارجی انتظار 
پاسخگويی مناسب از جمهوری اس��امی ايران را به عنوان رهبر شيعيان جهان اسام 
داش��ته اند. اين امر خصوصاً در زمان ه��ای بحرانی مانند جنگ، حمات تروريس��تی، 
جنبش ها و قيام ها حائز اهميت می باشد. اين امر محور تقاضای مورد نظر محيط خارجی 
از سيستم سياسی به تعبير ايستون می باشد. با توجه به تأثيرات گسترده نظام جمهوری 
اسامی ايران بر شيعيان و گرايش اكثر شيعيان به نظام جمهوری اسامی ايران می توان 
گفت كه خروجی نظام سياسی ايران در پراكندگی شيعه در جهت توجه به خواسته ها 
و تقاضاهای ش��يعيان بوده و در واقع بازخورد آن در اغلب موارد مثبت بوده است. لذا با 
توجه به بازخورد مثبت سيستم سياس��ی ايران در تبديل تقاضا به پاسخ گويی مناسب، 
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محيط پيرامونی خارجی خصوصاً در حوزه بين المللی يعنی امريكا و غرب و همين طور 
محيط داخلی يعنی برخی كشورهای عربی درصدد برآمده اند تا با اقدامات مختلفی مانع 
از پاسخگويی مناس��ب سيستم سياسی ايران در پراكندگی ش��يعه و همين طور اسام 
شوند. فشارهای وارده بر سيستم سياسی ايران از سوی غرب و امريكا و برخی كشورهای 
عربی منطقه با اين هدف صورت می گيرد كه شكاف بين سيستم سياسی ايران و محيط 
داخلی و خارجی اش تش��ديد گردد و سيستم سياس��ی ايران نتواند بازخورد مثبتی در 
برابر درون دادهای ناش��ی از تقاضای محيط خارجی در جغرافيای شيعه داشته باشد و 
بدين طريق رهبری و جايگاه محوری آن و در واقع ثبات و تعادل آن در ژئوپليتيك شيعه 
با بحران مواجه گردد؛ روندی كه مقتضی اس��ت با اقدامات مختل��ف خصوصاً از طريق 
جامعه پذيری سياسی و جلب افكار عمومی داخلی نسبت به اهداف و آرمان های انقاب 

اسامی ايران از شدت فشارهای وارده از محيط خارجی بين المللی كاسته گردد.
تاريخ سياس��ي معاصر خاورميانه نش��ان مي دهد كه انقاب اس��امي اي��ران، نقش 
تعيين كننده اي در تهييج و فعال شدن شيعيان اين منطقه دارد. اسام گرايي توانست 
فضاي اجتماعي و انتظ��ارات منطقه اي را متحول س��ازد. همچنين نيروهاي اجتماعي 
كه داراي س��نت هاي ايدئولوژيك بودند، در فضاي احياگرايي ق��رار گرفتند و مبارزات 
سازماني به شكل جديدي از مقاومت اجتماعي تبديل شد. در اين روند، نه تنها گروه هاي 
اسام گراي سني توانس��تند هويت راديكال و مبارزاتي پيدا كنند، بلكه مي توان به اين 
جمع بندي رسيد كه شيعيان نيز موقعيت خود را ارتقا بخشيدند. شيعيان خاورميانه در 
فضايي ظهور كردند كه موج هاي سياسي و هويتي براي مقابله با ساخت هاي سياسي، 
از فضاي حاش��يه اي عبور كردند و در نتيجه، بين اين نيروه��ا و گروه هاي مرجع و نيز 
مجموعه هاي اعمال كننده اقتدار چالش و تعارض به وجود آمد. به اين ترتيب، مي توان 
آينده اجتماعي شيعيان خاورميانه را مطلوب و در جهت حداكثرسازي جايگاه هويتي و 
اجتماعي آنان دانست. موقعيت شيعيان خاورميانه نسبت به گذشته ارتقا يافته است و 

آنان از نقش منطقه اي و منزلت اجتماعي مؤثري برخوردار شده اند.
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منادیان شوم تجزیه آذربایجان از ایران )2(
گاموح، جاماح، يئنی گاموح، ديَرنيش و گاسپ

اصغر حيدری1
اشاره

در كتاب انقاب اسامی و گروه های تجزيه طلب كه توسط بنياد تاريخ پژوهی منتشر 
ش��ده، برخی از جريانات و گروه های تجزيه طلبی كه ندای ش��وم تجزيه آذربايجان از 
ايران اس��امی را س��ر می دهند، معرفی و اهداف و فعاليت هايش��ان توضيح داده شده 
اس��ت. در بخش اول اين مقاله به معرفی و تحليل اه��داف تجزيه طلبان ديگری چون 
گردانندگان گوناز تی وی، داك و ياران داخلی تجزيه طلبان )تجزيه آذربايجان از ايران 
و پيوستن به جمهوری آذربايجان( و عقبه های پشتيبان آنها پرداختيم. در اين بخش به 
معرفی و تحليل ديگر تشكيات مناديان ش��وم تجزيه آذربايجان از ايران يعنی گاموح، 
جاماح، يئنی گاموح، گاس��پ و ديَرنيش و نيز عقبه های پشتيبان آنان )تركيه، امريكا و 
اسراييل( می پردازيم. اميد است كه اين مقاالت به آگاهی و بصيرت جوانان ايرانی به ويژه 

آذربايجانی های غيور و حماسه آفرين در طول تاريخ ايران بيفزايد. 

1. مدرس دانشگاه و كارشناس ارشد ايران شناسی 
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1. چهرگانی و تشکيالت گاموح
معرفی چهرگانی 

محمودعل��ی چهرگان��ی )چهره گانی( 
متولد سال 1336 در روستای چهرگان 
شبس��تر )آذربايجان ش��رقی( است. در 
سال 1371 از دانش��گاه تربيت مدرس 
تهران مدرك ف��وق ليس��انس گرفت و 
پايان نامه ارشد خود را با موضوع »واژگان 
تركی در زبان فارس��ی« به دانشگاه غير 

انتفاعی »س��ليمان نظامی اف« در باكو ارايه داد. با دفاع از اين پايان نامه ارشد توانست 
مدرك دكتری از اين دانش��گاه غير انتفاعی به صورت افتخاری دريافت نمايد كه مورد 

تأييد وزارت علوم ايران قرار نگرفت.
چهرگانی كه در دانش��گاه تربيت مدرس در سمت رئيس بسيج اس��اتيد نيز فعاليت 
می كرد، در سال 1373 به دانشگاه تربيت معلم آذربايجان در تبريز منتقل گرديد. وی 
در چهارمين دوره انتخابات مجلس شورای اسامی در سال 1374 شركت كرد ولی رأی 
نياورد و با توهم اينكه آرای وی به حساب ديگران گذاشته شده، دست به تبليغات سوئی 

زد و طرفداران خود در تبريز را تحريك نمود. 
چهرگانی در س��ال 1375 به هنگام خروج غير قانونی از كش��ور دستگير گرديد. اين 
بازداشت وسيله ای برای وی جهت بزرگ نمايی وی و مصاحبه با رسانه های خارج كشور 
شد. صاحيت نامزدی چهرگانی در س��ال 1377 جهت انتخابات شورای شهر تبريز به 
علت س��وابق منفی تأييد نگرديد. در پی اين امر، وی در محله 42متری در جنوب شهر 

تبريز غائله ای به پا نمود كه با دستگيری عده ای پايان يافت. 
چهرگانی در اين مدت تشكيات گسترده پان تركی راه اندازی كرد و هواداران خود را در 
قالب كميته های مختلف با خط گيری از رژيم باكو و ارتباط هايی كه از زمان ايلچی بيگ 
)رئيس جمهور وقت جمهوری آذربايجان(1 به دس��ت آورده بود، سازماندهی كرد. گويا 

1. ابوالفضل ايلچی بيگ )1993-1992(. اياز مطلب اوف اولين رئيس جمهور آذربايجان )1992-1991 رهبر 
حزب يگانگی اجتماعی مدنی( طی يك كودتا در ژوئن 1993 از قدرت كنار رفت و انتخابات رياست جمهوری جديد 
در ژوئن 1992 برگزار شد كه ايلچی بيگ سياست مدار آذربايجانی و يكی از مخالفان اتحاد جماهير شوروی سابق 
به عنوان دومين رئيس جمهور جمهوری آذربايجان و نخستين رئيس جمهور غير كمونيست جمهوری آذربايجان 

طی انتخابات آزاد اين مقام را در 16 ژوئن 1992 احراز كرد.

محمودعلي چهرگاني
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تاش هايی برای مسلح شدن و طرحی برای خروج از كشور )و احتماالً ورود به جمهوری 
آذربايجان( همراه با سر و صدای زياد تدارك ديده شده بود.

ايلچی بيگ رئيس جمهوری احساساتی و غير عادی رژيم باكو پيش از خاندان علی اف ها 
)حيدر و پسرش الهام(،1 به منظور ارتباط بيشتر با چهرگانی كميته دفاع از وی تشكيل 

داد و چهرگانی نيز خود را مطيع بی چون و چرای ايلچی بيگ دانست.
از طرف ديگ��ر چهرگانی با جميل اون��ال از عوامل ميت )س��رويس اطاعات تركيه( 
پيوندهايی داش��ت و برخی دس��تورات را از وی اخذ می كرد. هنگامی كه چهرگانی در 
كش��ور بود، پيروز ديلنچی )رئيس جاماح، در ادامه توضيح داده خواهد شد( به عنوان 
كمك مالی به چهرگانی لوازم آرايشی و بهداشتی به ارزش چهارهزار دالر ارسال كرد كه 
به علت قاچاق بودن وسايل، كاالها توقيف و چهرگانی به اتهام قاچاق بازداشت گرديد. 
يكی از نشريات محلی تبريز به نام ميثاق فاش ساخت كه چهرگانی مبالغ زيادی پول از 
خارج دريافت كرده است و رونوشتی از فيش بانكی اين پول را ارايه داد. اين پول از سوئد 

به حساب شخصی چهرگانی در ايران واريز شده بود و مربوط به سال 1378 می شد.2

1. الهام علی اوف )2008-2003، 2013-2008(. او متولد 24 دس��امبر 1961 در شهر باكو، فرزند حيدر علی 
اوف و رئيس جمهور كنونی جمهوری آذربايجان است كه از تاريخ 31 اكتبر 2003 قدرت را پس از درگذشت پدرش 
در دست گرفت. وی در دانشگاه دولتی مسكو در رشته روابط خارجی تحصيل كرده و دكترای تاريخ گرفته است. 

2. www.cloob.com/user/memoirs/one/username/babak_emreh/memid/3143920

واريز پول از خارج كشور به حساب چهرگاني، 1378/9/17 
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چهرگانی و تشکيالت جاماح 
 Cənubi:چهرگانی از سال 1999م رهبر جاماح بود. منظور از جاماح )به تركی آذربايجانی
Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı جنوبی آذربايجان ميلی آزادليق حركتی. مخفف 

از حروف اول كلمات: جاماح( جنبش آزادی بخش ملی آذربايجان جنوبی، اولين تشكيات 
ملی گرای تجزيه طلب است كه برای جدايی آذربايجان ايران از ايران و اتحاد آن با جمهوری 
آذربايجان يا تشكيل »آذربايجان واحد« فعاليت می كند. اين گروه سياسی در سال 1991م 
توسط پيروز ديلنچی بنيان گذاری شد. فعاليت جاماح كه پايگاه اصلی آن در شهر باكو قرار 

دارد در ايران ممنوع اعام شده  است. 
از سال 1991 تا 1999م رهبری جاماح به عهده پيروز ديلنچی بود. در 1999 وی به 
سمت معاونت نزول و محمودعلی چهرگانی رهبری تشكيات را برعهده گرفت. پس از 
نزديك به سه سال در تاريخ 21 ژانويه 2002م به دليل اختافات درونی هيئت رهبری 
تشكيات، چهرگانی توس��ط پش��تيبانان ديلنچی با اكثريت آرا از جاماح اخراج شد و 

ديلنچی برای بار دوم رهبری جاماح را به دست گرفت. 

سال 1999م- كميته جاماح در باكو
ايستاده از چپ به راست: جواد اسماعيلی )معاون مطبوعاتی جاماح(، ح.بابايی )عضو كميته تبريز، 
خواننده(، محرم )عضو تيم ويژه جاماح(، آصان خالدی )معاون اول جاماح(، پيروز ديلنچی )رهبر 

جاماح(، بولود قاراپاپاق )عضو جاماح- كانادا(، رضا )عضو جاماح(
نشسته از چپ به راست: باريش جال اوغلو )رئيس مركز تحليلی- خبری جاماح(، بابك آذر اوغلو 

)معاون ويژه و رابط چهرگانی با كميته باكوی جاماح(، خالق اميرآصانوف )عضو جاماح(
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تأسيس گاموح 
پس از اخراج چهرگانی و دوستانش 
از جام��اح، وی ابت��دا گروهك قبلی 
خ��ود را ك��ه »جبهه ملی اس��امی 
آذربايجان« نام داشت، منحل نمود 
و گروهك ديگ��ری را با ن��ام گاموح 

تأسيس كرد. 
گام��وح )مخف��ف عب��ارت تركی 
 Azərbaycan Milli :آذربايجان��ی

Oyanış Hərəkatı Güney گونِ��ی آذربايجان ميلی اويانيش حركتی( كه به فارس��ی: 

»جنبش بيداری ملی آذربايجان جنوبی« خوانده می ش��ود، درست مانند جاماح گروه 
سياسی تجزيه طلبی است كه برای جدايی آذربايجان ايران از كشور ايران و اتحاد آن با 

جمهوری آذربايجان يا تشكيل »آذربايجان واحد« فعاليت می كند. 
جاماح و گاموح اهداف مش��تركی دارند و توس��ط جريان ها و حكومت های مشتركی 
نيز پشتيبانی می شوند. اما در اين ميان اعضا و س��ران هر دو می كوشند خود رياست و 
فرماندهی را به دست بگيرند، ديگری را وادار به اطاعت نمايند و پول های كثيف را خود 
در اختيار گيرند! يعنی رقابت و دشمنی بر س��ر بردن و خوردن است و درد نان دارند نه 
دين!! چهرگانی برای پيشبرد اهداف پان تركيستی و تجزيه طلبانه اش روابط ويژه ای با 

اعضای داك )كنگره آذربايجانی های جهان( در باكو نيز ايجاد كرده است! 
چهرگانی در اوايل سال 2002م/ 1381ش ايران را به قصد اروپا ترك نمود. پس از چند 
ماه از آنجا به جمهوری آذربايجان و تركيه سفر كرد. هنگامی كه در تركيه بود، با مراجعه 

به سفارت امريكا تقاضای پناهندگی نمود و اكنون مقيم امريكاست.1

شناخت چهرگانی از نوشته های سايت گاموح
در سايت اينترنتی تشكيات چهرگانی، پيرامون معرفی وی دروغ های عجيبی منتشر 
شده كه برای شناخت وی قابل دقت می باشند. در سايت مذكور روابط و مذاكرات وی با 
مراكز قدرت امريكايی- اروپايی و تركيه ای- آذربايجانی كه از اصلی ترين مراكز دسيسه 
و توطئه چينی عليه يكپارچگی كشور ايران و تأمين كنندگان تجزيه طلبان آذربايجان 

1. سايت اينترنتی ويكی پديا، با جست وجوی محمودعلی چهرگانی.

چهرگاني )سمت راست( و صفدر 
رحيمي از اعضاي داك در باكو
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و ساير مناطق ايران هستند، آشكارا در اين مطلب مورد اش��اره قرار گرفته و تصاويری 
از ديدارهای چهرگانی با اعضای آن مراكز درج ش��ده است. بخشی از معرفی چهرگانی 

چنين است:

چهرگانی دوره كارشناسی رش��ته زبان و ادبيات فارسی را در دانشگاه 
تبريز به پايان رس��اند. تحصياتش را در دوره فوق ليس��انس در رشته 
زبان شناسی عمومی در دانشگاه تهران مقطع دكترا و مدرسی دانشگاه 
در دانش��گاه تربيت م��درس تهران به پاي��ان برد. عض��و هيئت علمی 
دانشگاه های تهران و تبريز بود. رس��اله وی »مقايسه مورفيم ]هر كلمه 
س��اده ای در زبان مانند: كوه، برای[ و فنونيم ]صداهای س��ازنده زبان[ 
لغات تركی و فارسی« در آكادمی علوم ملی جمهوری آذربايجان تحت 
مذاكره قرار گرفت و چهرگانی به درجه پروفس��وری علمی فيلولوژی- 
زبان شناس��ی ارتق��ا ياف��ت. از س��ال 1990-1989 وارد فعاليت های 
ملی- فرهنگی گرديد. اولين كاس ه��ای زبان و ادبيات تركی را وی در 
سال های1990 با زحمات بسيار و تحت فشارهای شديد در دانشگاه های 
تهران و تبريز گش��ود. ولی اين رش��ته ها پس از اندكی به دستور رژيم 
بسته شد. در سال 1995 در انتخابات مجلس شورا شركت نمود و حين 
تبليغات انتخاباتی اش برای اولين  بار به صورت علنی و عمومی به بيان 
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حقايق آذربايجان و ملل محروم ايران پرداخ��ت. وی برای اولين بار به 
صورت گسترده مشكل ملت ها را مطرح نمود و خواستار اجرای ماده های 
معوقه قانون اساسی گرديد. ماده هايی چون اصل پانزده و نوزده كه در 
اين اصول بر برابری ملت ها و خلق های ايران اندكی اشاره گرديده است. 

وی می گفت: »من با چكمه های ستارخان به مجلس خواهم رفت.«
وی با بيش از 600 ه��زار رأی، برنده انتخابات از ح��وزه تبريز گرديد، 
ولی رژيم توس��ط راديو تلويزي��ون و مطبوعات به تبلي��غ اخبار دروغ 
درباره انصراف وی نمود. ]پرداخت![ وی در روز انتخابات... دس��تگير و 
راهی زندان گرديد... تظاهرات های صدهزار نفری در تبريز و شهرهای 
آذربايجان در دف��اع از وی، اعتراضات مجامع بين الملل��ی، اعتراضات 
آذربايجاني ها در خارج از كشور، اعتراض كميسيون حقوق بشر سازمان 
ملل متحد و سازمان عفو بين الملل س��بب گرديد كه رژيم به ناچار وی 
را كه در وضعيت بسيار وخيمی بود روانه زندان خانگی كند... پس از آن 
بارها زندانی گرديد و برای دومين بار دچار س��كته مغزی شد. در زندان 
تبريز 35 روز اعتصاب غذا نمود و وقتی آزاد گرديد كه خونريزی شديدی 
در معده اش ش��روع ش��ده بود. خانواده و فرزندانش نيز به شدت تحت 
تعقيب و فش��ار رژيم بودند. ولی وی تا آخر گفت: »ئولمك وار دؤنمك 
يوخ« مي ميرم ولی از راهم برنمی گردم! رژيم شئونيس��ت ايران مجبور 

رديف اول فرد نشسته در وسط چهرگانی
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شد برای معالجه جس��می اش به وی اجازه خروج از كشور دهد. وی از 
اوايل سال 2002 در سفر است.

در ادامه به سفرهای خارجی چهرگانی و ماقات و گفت وگوهايش با مقامات سياسی 
خارجی اشاره و آن را از فعاليت های بسيار مهم! وی محسوب داشته اند كه نتايج گهرباری! 

داشته است: 
سفر تاريخی وی به خارج از كشور همچون مبارزه اش در داخل تبديل 
به يك حركت بس��يار قدرتمن��دی گرديد. مس��ئله آذربايجان جنوبی 
توسط وی به صورت يك مسئله حساس بين المللی مطرح گرديد. وی با 
نمايندگان پارلمان اروپا، نمايندگان پارلمان كشورهای اروپايی از جمله 
آلمان، س��وئد، دانمارك، فرانس��ه و نمايندگان دولت های فوق، وزرای 
خارجه و معاونين وزرای خارجه كشورهای اروپايی، دبير كل شورای اروپا 
جناب والتر ش��وويمر، نمايندگان اتحاديه اروپا، نمايندگان كشورهای 
آذربايجان و توركي��ه، رهبران اح��زاب حاكم و مخالف اين كش��ورها، 
نمايندگان رس��می اياالت متحده امريكا، با بي��ش از50 نفر از اعضای 
كنگره و سنای امريكا، با معاونين و مشاورين رئيس جمهوری امريكا در 
كاخ سفيد، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع امريكا، سازمان ملل متحد، 
رؤسای سازمان حقوق بشر و عفو بين الملل ديدارهای مثمرثمری انجام 
داد و مسئله ملت های تحت ستم رژيم ايران را به يك مسئله روز، مهم 
و حساس مبدل نمود. مسئله ای كه حتی تشكيات ها و احزاب به ظاهر 
دموكراسی و آزاديخواه! خارج نش��ين نيز تاش بسياری برای سرپوش 
گذاشتن به اين مس��ئله صرف نموده بودند و مي نمايند. پروفسور دكتر 
محمودعلی چهرگانی رهبر حركت مل��ی آذربايجان جنوبی و جنبش 

بيداری ملی آذربايجان جنوبی مي باشد.1 
در اينجا بايد پرس��يد اگر واقعاً چهرگانی درصدد كسب حقوق آذربايجانی ها بود، چرا 
مانند دوره گردهای هرزه سياسی عمل كرده و می نمايد؟! مكان مبارزه در داخل كشور 
است نه بيرون مرزها و در دامان نرم و پرش��هوت خارجی ها! دشمنی بسياری از مراكز 
و س��ازمان هايی كه چهرگانی مدعی حضور در آنها و گفت وگو با اعضا و سرانشان شده 
با دين اس��ام، ايران واحد و تماميت ارضی آن و نيز با انقاب اس��امی آشكار و بسيار 

1 .www.arshiv.gamoh.info/farsi/doktor_farsi.html.)معرفی چهرگانی( 
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روشن اس��ت. از اين مراكز و 
س��ازمان ها چه عايد او شده 
و می شود؟! تازه قبل از همه 
اينها بايد بررسی و بحث نمود 
كه كدام حقوق آذربايجانی ها 
در جمهوری اس��امی مورد 
غفلت واقع شده و داده نشده 
كه كوتوله های شيرين عقلی 
چ��ون چهرگان��ی مدافع آن 
ش��وند؟! اگر ه��م م��ورد يا 
مواردی ب��رای اعت��راض يا 

درخواس��ت وجود دارد، آنها را بايد در چهارچوب ظرفيت های داخلی، قانون اساس��ی، 
مجلس شورای اسامی و... جست نه بيرون از مرزها! 

ما آذربايجانی ها عجب گيری كرده ايم كه از سرزمين های شمالی )جمهوری آذربايجان(، 
غربی )تركيه( و آن طرف آبها )امريكا( برای ما حزب تراشی و رهبرسازی می شود و بر روی 
امواج و سايت ها نسخه می پيچند كه راه رستگاری ش��ما در پيروی از امثال اين احزاب و 
سرانشان است!! مغزهای الكلی و پوسيده اين ناكسان و نامردان، قدرت فهم اين حقيقت را 
ندارند كه مردم فهيم و بصير آذربايجان شيطان های بزرگ تر و پرزورتر از اين شيرين عقل ها 
)مانند فرقه دمكرات و رهبر آن و نيز تشكيات حزب خلق مسلمان و رهبر و پشتيبان آن( 

را از خود رانده اند. آيا غير از اين 
اس��ت كه خون پاك و مطهر 
فرزندان آذربايجان )همچون 
فرزندان و سلحش��وران ساير 
مناطق و نواحی ايران اسامی( 
در جنگ تحميلی با ساح ها 
و گازهای اهدايی اروپاييان و 
امريكايی ها بر زمين ريخت و 
سال ها جراحت و مصدوميت 

را به جان خريدند؟ 
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در عوام فريبی و رجزخوانی چهرگانی همين بس كه جيغ می كش��يد: »با چكمه های 
س��تارخان به مجلس خواه��م رفت!« بايد پرس��يد مگر مجلس ش��ورای اس��امی )و 
وزارتخانه ها و ادارات كشور( ميدان جنگ بوده و هست كه يكی با چكمه های ستارخان 
)به يقين روح مرحوم ستارخان از چنين ديوانگی هايی در عذاب افتاده است!(، ديگری 
با ساح سردار اسعد و صمصام السلطنه و سومی با سبيل های چخماقی سپهدار تنكابنی 

و... به مجلس بروند؟ 

فعال در قاچاق انسان و تجارت فحشا
چهرگانی در مسافرت به تركيه بازداشت شد. خودشيفتگی وی به اندازه ای اوج گرفته 
كه در مصاحبه تلويزيونی با شبكه آذری صدای امريكا )VOA azari( دستگيری اش را 

طرح مشترك رؤسای ايران و روسيه دانست و گفت:
وقتی به تركيه رفتم، احمدی نژاد به اردوغان زنگ زد و خواستار تحويل 
من شد. پيرو همين امر نيروهای امنيتی تركيه مرا در حال مصاحبه با 
يكی از روزنامه ها دستگير كردند و هفده ساعت مورد بازجويی قرار دادند. 
در نهايت م��را آزاد و از تركيه اخراج كردند. م��ن از تركيه به جمهوری 
آذربايجان رفتم. در آنجا هم بازداشت شدم. اين بار عاوه بر احمدی نژاد، 
پوتين و س��رگی ايوانف هم به الهام علی اف زنگ زده بودند و خواس��تار 

بازداشت من شدند.1
اين در حالی است كه اخبار رسانه های وقت از دس��تگيری چهرگانی صورت ديگری 
دارد. در س��ال 1382 پليس تركيه وی را در ارتباط با شبكه قاچاق انسان و تجارت غير 
قانوني فحشا در تركيه و در يكي از مراكز فساد بازداشت و از تركيه اخراج كرد. چهرگانی 
در مدت اقامت در خارج از ايران به بهانه دفاع از حقوق ملت ترك، از ايرانيان و ترك زبانان 

مقيم خارج هزاران دالر پول دريافت كرد ولي به مصارف شخصي رساند.2

تصرف ارمنستان تا مسکو!
سخنرانی چهرگانی در نشست داك در اوكراين با جنجال همراه بود. گاف های او در اين 
س��خنرانی به حدی بود كه فيلم آن از يوتيوب )معروف ترين وبگاه بارگذاری و تماشای 

1 .www.azariha.org/?lang=fa&muid=53&item=579
2. همان. 
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ويدئو( پس از مدت كمی به 
وس��يله خ��ود تجزيه طلبان 
ح��ذف ش��د. از جمل��ه اين 
گاف ها می توان به موارد زير 
اش��اره كرد: حمله شديد به 
ارامنه و تهديد آنها به قتل عام 
و پيش��روی تا مسكو، تهديد 
كردها به كش��تار و پيشروی 
ت��ا اربيل، فحاش��ی های تند 
و نژادپرس��تانه ب��ه كردها و 
ارامنه، فحاشی های خارج از 

عرف به شخص خود و خودزنی هايی كه محصول جوگيری های معمول شخص چهرگانی 
است و انتقاد تند از الهام علی اف! 

بخشی از سخنان چهرگانی در نشست داك در اوكراين چنين بود:
به ش��ما وعده می دهم كه رژيم ايران تغيير خواهد كرد. من از داخل 
]امريكايی ها[ به شما خبر می دهم. با پاكستان مشكل دارند و آن را هم 
تجزيه خواهند كرد. ما هم شانس آورديم. قرار است يك كشور مستقل 
بلوچس��تان متش��كل از بلوچ های ايران و پاكستان تش��كيل شود، بعد 
از آن نوبت عرب ها ]خوزس��تان[ اس��ت. هفتاد درصد نفت ايران از اين 
منطقه است. كشورهای عربی ]اش��اره به قطر و عربستان[ هم حمايت 
می كنند. من دقيق در جريانش هس��تم. آنجا ]امري��كا[ نخوابيده ايم، 
فعاليت می كنيم. خواستم ش��ما هم بدانيد. ما هم داريم آزاد می شويم. 
الهام هم بايد تكليفش را مشخص كند. اگر مس��ئله قراباغ را حل نكند 
ما خودمان پس از آزادی حلش می كنيم. م��ن خودم در تبريز به مردم 
خواهم گفت بياييد برويم قراباغ را آزاد كنيم. ده ميليون نفر با پای پياده 
به مرز ارمنستان می رويم. ارمنستان را نابود می كنيم، با خاك يكسان 
خواهيم كرد. حتی يك ارمنی هم زنده نمی ماند. تا مسكو می رويم... اين 

اجتناب ناپذير است و محقق خواهد شد.1

1. همان. 
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چهرگانی در نشست اوكراين به ديدار و ارتباط با يك البی يهودی جهت تجزيه ايران 
اشاره كرده و گفت: 

من در امريكا با يك البی يهودی ماقات كردم. من را از طرف جی.آی.
اس1 دعوت كرده بودند. قدرتمندترين البی يهودی با من ديدار كرد. من 
هم سعی كردم از پرنسيب های ديپلماتيك استفاده كنم و آنها را برادر 
خطاب ك��ردم و گفتم»قارداش« ]برادر[! خزره��ای يهودی2 هم ترك 
بودند...3 ]البته چهرگانی و يارانش با يهوديان صهيونيست برادر هستند 

و حساب آنها از آذربايجانی های مسلمان كامًا جداست![ 

 Geographic 1. سيس��تم اطاعات جغرافيايی، س��امانه اطاع��ات مكانی، ي��ا جی آی اس )ب��ه انگليس��ی
Information System -GIS( يك سيستم اطاعاتی )معموالً كامپيوتری( است كه به توليد، پردازش، تحليل، 
و مديريت اطاعات جغرافيايی )اطاعات مكانی( می پردازد. به عبارت ديگر جی آی اس يك سيستم كامپيوتری 
برای مديريت و تجزيه و تحليل اطاعات مكان��ی بوده كه قابليت جمع آوری، ذخي��ره، تجزيه و تحليل و نمايش 
اطاعات جغرافيايی )مكانی( را دارد. مؤسسه تحقيقات سيستم های محيطی در كاليفرنيا از ارايه دهندگان اصلی 

سيستم  جی آر اس در جهان است. 
2. خزران، قومی ترك نژاد و ترك زبان بودند كه در سده های هفتم تا دهم ميادی/ اول تا چهارم هجری در شمال 
شرقی دريای سياه و ش��مال غربی دريای مازندران حكومتی مستقل و مقتدر داشته اند. در منابع كهن اسامی از 
شهرهای اتل، بلنجر و س��مندر به عنوان تختگاه خزران ياد شده است. طبق منابع عبری در 122ق/ 740م طبقه 
حاكم خزران به آيين يهود گرويدند و بدين گونه دين يهود، دين رس��می خزرها گرديد. خزران دريافته بودند با 
پذيرش مسيحيت يا اسام، استقال خود را از دست خواهند داد، زيرا قبول هر يك از اين دو دين، مستلزم پذيرش 
سلطه امپراتور روم يا خليفه بغداد بود. حفظ دين اوليه آنها كه صورتی از صور ابتدايی حيات دينی )شمنيزم( بود در 
مقايسه با اديان توحيدی مسيحيت و اسام نه تنها فرسوده و مندرس تلقی می شد، بلكه سران خزر را از نفوذ معنوی 
و قانونی محروم می ساخت، زيرا مقام خاقانی در ميان خزران بيشتر جنبه معنوی و آيينی داشت تا جنبه سياسی. 
آيين يهود از شهرت كافی برخوردار بود و به عنوان دينی آسمانی مورد احترام هر دو گروه مسيحی و مسلمان قرار 
داشت. گروهی از مسلمانان در كشور خزران زندگی می كردند. درباره چگونگی رفتار و روابط خزران يهودی با اتباع 
مسلمان چنان كه از اندك روايات منابع موجود برمی آيد، مس��لمانان در اين سرزمين از وضع مطلوبی برخوردار 
بودند. دست كم گزارشی از س��ختی يا پريشانی امور مسلمانان گزارش نشده اس��ت. به نظر می رسد مسلمانان و 
پيروان ساير اديان در انجام مناسك و آداب دينی خويش از آزادی كامل برخوردار بوده اند. منابع اسامی از وجود 

تعداد زيادی مسجد در سرزمين خزر ياد كرده اند. 
در سده اول هجری تاريخ روابط خزران و مسلمانان در دو سوی شمال و جنوب كوه های قفقاز، شامل جنگ های 
مكرر و بی سرانجامی است كه در سده دوم پس از تغيير كيش سران خزر و برقراری برخی روابط دوستانه با خلفای 
عباسی، از شدت درگيری ها كاسته ش��د اما همچنان تا فروپاشی دولت خزران به دس��ت روس ها در قرن چهارم 
ادامه داشت. با حمله روس ها به فرماندهی سوويا توساو امير كيف به سال 354ق/ 965م، خزران قدرت و شوكت 
پيشين را از دست دادند. ترك تباری خزران در ميان بسياری از پژوهشگران فرض مسلم و مورد تأكيد فراوان است. 
نگار ذيابی، »مسلمانان و خزرها«، تاريخ اسام، 1381، ش9. به صورت خاصه اين مقاله در اينترنت منتشر شده 

است از جمله در سايت حوزه:
http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/6443/8091/106387/  مسلمانان و خزرها
3 .www.azariha.org/?lang=fa&muid=53&item=579
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طرفداری از تجزيه طلبان پيشين
تش��كيات گاموح در س��م پراكنی های خود به قلب آش��كار حقايق تاريخی در مورد 
آذربايجان پرداخته و آشكارا از تجزيه طلبان پيشين و مزدوران اجنبی طرفداری می كند 
و می خواهد اذهان جوانان را بفريبد، غافل از اينكه هنوز بسياری از معاصران و شاهدان 
تجزيه طلبان پيش��ين زنده و از حافظه تاريخی خود بهره مند هستند و روزهای خونين 
و ظلم و جنايت های آنان را به ياد دارند و تجربيات گرانقدر خود را در صفحه های دل و 
اوراق، زرنگاری نموده اند و به يقين فريب نخورده جوانان خود را نيز پاس خواهند داشت. 

گاموح در يكی از مقاالت خود می نويسد: 
تا سال 1813 ميادی آذربايجان به صورت كشوری واحد بر ممالك 
محروس��ه قاجار حاكم بود. در كش��وری كه سيس��تم فدرال س��نتی- 
حاكميت خانات- بر آن حكم مي راند مملكتی وليعهدنش��ين بود. پس 
از امضای قراردادهای گلس��تان و توركمانچای آذربايجان به دو قسمت 
تقسيم گرديد. 280 هزار كيلومتر مربع از اراضی اش همچنان در تركيب 
دولت قاجار ماند و 130 هزار كيلومتر مربع از اراضی اش به روسيه تزاری 

الحاق گرديد... 
پس از س��ال 1925 و لغو كش��ور ممالك محروس��ه قاجار و تشكيل 
دولت ايران توسط رضاخان پهلوی، آذربايجان به زور سرنيزه به كشور 
شاهنشاهی ايران الحاق گرديد- نام دولت ايران برای اولين بار در سال 
1936 توسط به اصطاح مجلس ملی رضاخان تصويب شد- آذربايجان 
جنوبی 300-280 هزار كيلومتر مربع مس��احت دارد. پس از تشكيل 
رژيم شونيستی رضاخان در ايران و تدوين قانون اساسی جديد و تصويب 
آن در مجلس فرمايش��ی، ملت آذربايجان از كمترين حقوق انس��انی و 
ملی اش محروم گرديد. پس از الحاق آذربايجان جنوبی، رژيم به تقسيم 
اراضی آذربايجان و پيش كش��ی آن به اياالت ديگر پرداخت. آذربايجان 
جنوبی تدريجاً به استان های آذربايجان غربی، شرقی، زنجان و همدان 
تقسيم گرديد. قزوين و س��اوه از آذربايجان جدا گرديد. نام های توركی 
شهرها و روستاها حتی اسامی كوه ها و رودخانه ها به فارسی تغيير يافت 
و سخن گفتن به زبان توركی در مدارس و شهرها ممنوع گرديد. تحقير 
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و استثمار ملت آذربايجان شروع گرديد. سياست آسيمياسيون1 رژيم 
شاهنشاهی موجب شد كه مردم آذربايجان پس از انقاب های مشروطه 
و ]ش��يخ محمد[ خيابانی ]عليه قرارداد استعماری 1919م كه ايران را 
مستعمره انگليس می كرد[ به قيام های ملی در سال 1945 ]حكومت 
پيش��ه وری[ و 1979 ]حزب خلق مس��لمان[ بپردازند. در هر دو مورد 
آذربايجان موفق به تشكيل حكومت ملی گرديد ولی حكومت های فوق 

با كمك نيروهای خارجی توسط رژيم سرنگون گرديد...
در س��ال 1979 نيز آذربايجان ب��ه قيام عليه رژيم دس��ت زد و تحت 
رهبری حزب خلق مسلمان آذربايجان موفق به تشكيل حكومت تقريباً 
خودمختار گرديد ]؟! اين ادعا واقعاً حماقت آشكار و كاملی است[ ولی 
اين بار نيز نظاميان جمهوری اسامی توانستند به زور اسلحه حق تعيين 

سرنوشت آذربايجان را پايمال نمايند. 
ش��مار جمعيت آذربايجان جنوبی توسط س��ازمان آمار رژيم تهران 
تحريف مي گ��ردد. رژيم، جمعيت ملل غير ف��ارس را محدودتر و كمتر 
از رقم واقعی نش��ان مي دهد. ولی حقايق تاريخ��ی ثابت مي كند كه در 
حال حاضر بيش از نيمی از اهالی ايران را تورك ها تش��كيل مي دهند. 
آذربايجاني ه��ا 32-30 ميلي��ون نفر مي باش��ند. بيش��ترين جمعيت 
آذربايجانی در تهران سكنی گزيده است و تقريباً نيمی از جمعيت تهران 

را تورك های آذربايجان تشكيل مي دهند. 
آذربايجان جنوبی عبارت است از: استان همدان، استان زنجان، استان 
آذربايجان شرقی، استان آذربايجان غربی، استان اردبيل، استان قزوين، 
ساوه، آستارا و كرج. نقشه های جغرافيايی آذربايجان در قسمت »نقشه« 

نشان داده شده است.2
تش��كيات پوس��يده گاموح پرچمی برای آذربايجان مورد ادعای خود ترسيم نموده 
كه در آن از نماد ماه و س��تاره )مانند پرچم جمهوری آذربايجان( اس��تفاده شده است. 

1. آسيمياسيون در لغت به معنای متشابه سازی اس��ت و در علوم انسانی پروسه ای است كه موجب مستحيل 
شدن 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. 
2 .http://archive.is/K7to
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همچنين اين تش��كيات اقدام به پخش نقش��ه آذربايجان كرده كه كرانه های جنوبی 
آن تا تهران را نيز دربرمی گيرد! گام��وح در توضيح اهداف و آرمان های خويش كه ضلع 
اصلی آن تجزيه آذربايجان از ايران و پيوستن به جمهوری آذربايجان است، تحت عنوان 
»مختصری درباره حركت بي��داری ملی آذربايجان جنوبی يا حرك��ت ملی آذربايجان 

جنوبی )GAMOH(« چنين می نويسد:
در قرنی كه گذش��ت آذربايجان جنوبی شاهد چندين حركت ملی در 
جهت احقاق »حق تعيين سرنوش��ت ملی« خود ب��ود. حركت انقابی 
مشروطيت )1911-1905( به رهبری س��تارخان، قيام فرقه دمكرات 
آذربايجان به رهبری ش��يخ محمد خيابان��ی )1920-1917(، نهضت 
انقابی 21آذر به رهبری سيد محمد جعفر پيشه وری )1945-1946(، 
]نام كوچك پيشه وری، جعفر بود نه محمدجعفر![ حركت ملی مذهبی 
خلق مسلمان به رهبری آيت اهلل شريعتمداری )1979(. شوونيسم فارس 
در مقابله با حركات ملی فوق كه انسانی ترين و ابتدايی ترين خواسته های 
ملت ترك آذربايجان را مطرح می نمود، با خشن ترين اشكال به مقابله 
برخواست ]برخاست![. هر بار با كشتارهای وحشيانه، تبعيدهای گسترده 
و زندان و ش��كنجه صباحی ديگر بر استعمار و اس��تثمار خويش ادامه 
داد... چنين شرايط دشوار كه به ظاهر همه چيز بر وفق شوونيسم حاكم 
می چرخيد در انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسامی در ايران در 
اواخر سال 1995 و اوايل 1996 پديده جديد در عرصه سياسی ايران به 

نام حركت ملی آذربايجان جنوبی به معادالت سياسی اضافه می گردد.
حركت اخير ملی آذربايجان جنوبی از سال 1991 به صورت تحركات 
ملی گرايانه گروهی در دانشگاه ها و مراكز علمی، فرهنگی و از سال 1995 
به صورت يك حركت عمومی تحت عنوان حركت ملی آذربايجان جنوبی 
آغاز به فعاليت نمود. ش��ركت دكتر محمودعلی چهرگانی در انتخابات 
دوره پنجم مجلس )1996-1995( و علی رغم حمايت مردم تبريز )600 
هزار نفر رأی( از كانديدای واقعی خويش كه دردهای تاريخی ملت ترك 
آذربايجان را به زبان می آورد، با ممانعت و تقلب و ضرب و شتم و زندان 
رژيم شوونيستی حاكم روبه رو ش��د. وقتی نماينده واقعی آذربايجان از 
امكان بلندگوی مجلس محروم شد به شكل طبيعی اين مبارزه، به كوچه 
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و خيابان ها كشانده ش��د و در مدت زمانی كوتاه حركت ملی آذربايجان 
جنوبی به رهبری دكت��ر محمودعلی چهرگانی در ش��هرهای مختلف 
آذربايجان به شكل وسيعی گس��ترش يافت و بدنه جوان و دانشجويی 
حركت ملی، نويدگر آينده روش��نی از رشد شعور ملی مردم آذربايجان 

در آينده نزديك شد. 
حركت مل��ی امروز در مرحله بي��داري اس��ت و GAMOH با توجه به 
مرحله بي��داری تاكتيك های خود را در جهت هدف اس��تراتژيك خود 
يعنی حق تعيين سرنوشت ملی پيش می برد، لذا كلمه »اويانيش« يعنی 

بيداری را در اين مرحله به كار می برد.1

تشکيل ايرانستان! 
در ادامه مقاله ذكر ش��ده با اش��اره به اينك��ه »آذربايجان با معاهده های گلس��تان و 
تركمانچای به دو نيمه تقسيم شده و نيمه ش��مالی وطنمان امروز مستقل است و نيمه 
جنوبی وطنمان تحت استعمار شوونيست ها است«، نويسنده خواستار تقسيم ايران بر 

اساس اقوام و ملل ساكن شده و می نويسد: 
حق تعيين سرنوشت ملی از كانال دولت مداری در آذربايجان جنوبی 
می گذرد و می تواند به ش��كل مشترك و متس��اوی الحقوق با دول ملل 
ساكن در ايران پيش رود. دولت تمركزگرای كنونی در ايران كه حافظ 
منافع ملت فارس در ايران هس��ت، آن گونه كه در 80 سال اخير ثابت 
شده است، تنها با ديكتاتوری خشن می خواهد اكثريت ملل غير فارس را 
آسيميله )ذوب كردن ملی اقوام ساكن در ايران در قوم فارس( كنند. لذا 
پايه حكومتشان شوونيستی بوده است. جناحين رژيم در اشكال مختلف 

كثيرالمله بودن ايران را به رسميت نمي شناسند.
از نظ��ر گاموح )GAMOH( تنها ب��ا تكيه به قوانين كنوانس��يون های 
حقوق بشری و به ش��رط دمكراسی اس��ت كه می توان بين شش ملت 

1. سايت اينترنتی گاموح: www.arshiv.gamoh.info/farsi/about_farsi.html، مختصری درباره حركت 
بيداری ملی آذربايجان جنوبی يا حركت ملی آذربايجان جنوبی )GAMOH(، بازديد مرداد 1391. 
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ساكن در ايران: ترك، فارس، كرد، عرب، بلوچ و تركمن به شكل فدرال1 و 
كنفدرال2 و بر مبنای حقوق متساوی به همزيستی دمكراتيك بر مبنای 
قوانين جهانی دس��ت يافت و در صورت عدم قبول شكل دول مشترك 
كه از طرف نمايندگان سياس��ی ملت فارس می تواند زير س��ؤال برود و 
اين سياس��يون چه در حاكميت چه در اپوزيس��يون باعث تجزيه ايران 
گردند، طبيعتاً حق تشكيل دولت مستقل ]مانند آذربايجان، كردستان، 
تركمنستان، عربستان، بلوچس��تان و... با تجزيه كامل ايران![ نيز حق 
طبيعی شناخته شده در كنوانسيون های جهانی حقوق بشر می باشد.3 

ايدئولوژی، حدود و پرچم ادعايی
گاموح اس��اس ايدئولوژی خود را بر پايه س��ه اصل: تورك چول��وك، معاصر چيليك، 

اؤزگورلوك نهاده و در توضيح آنها می نويسد: 
1. ملی گرايی ]تركی[ بر پايه تساوی حقوق با ملل ديگر 

2. نوگرايی و نوانديشی و دمكراسی )معاصر بودن(
3. آزادي انديشی و سكوالريسم ]جدايی دين از دولت[ 

گاموح )GAMOH( به برابری حقوقی زن و مرد اعتقاد دارد و دين را امر 
خصوصی می داند و طرفدار جدايی دين از سياست می باشد.4

رهبران ش��يرين عقل تش��كيات گاموح در رؤياهای ماليخولياي��ی خويش، مرزهای 
سياسی ايران با ديگر كشورها و نيز تقسيمات اداری- سياسی بين استان ها را نپذيرفته 
و با تعيين پرچم و رسم نقشه از آذربايجان مورد ادعای خود، تشكيل كشوری مستقل از 
رود ارس تا تهران را می خواهند! در ادامه مطلب »مختصری درباره حركت بيداری ملی 

1. فدراليسم از ريشه التين فئودوس foedus يا foederation به معنای اتحاد يا قرارداد يا توافق و پيمان، يك 
مفهوم سياسی اس��ت كه در آن گروهی از واحدها )اياالت، استان ها، كش��ورها و...( با يكديگر متعهد شده اند و به 
نمايندگی از آنها يك حكومت مركزی وجود دارد. اصطاح فدراليسم همچنين برای توصيف يك سيستم حكومتی 
به كار می رود كه در آن حق حاكميت، مطابق قانون اساسی بين يك قدرت حكومت مركزی و واحدهای سياسی 

تشكيل دهنده آن )مانند ايالت ها يا استان ها( تقسيم شده  است.
2. كنفدراسيون به فرانسوی )Confédération( اتحاديه ای مركب از چند ايالت خودمختار يا كشور است كه 
با حفظ حاكميت خود برای نيل به اهداف مشترك، امور سياست خارجی و دفاعی را در يكی از ايالت ها يا كشورها 
متمركز می كنند. كنفدراس��يون بر خاف فدراس��يون، دارای يك قدرت مركزی نيس��ت كه بر شهروندان همه 

دولت های متحد فرمانروا باشد. 
3 .http://archive.gamoh.is/K7to

4. همان.
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آذربايجان جنوبی« آمده است: 
مرزهای استعمارس��اخته و تحميلی امروز بين ملل س��اكن در ايران 
قابليت قانونی ندارد. تغييرات جبری سال های اخير، كوچ های اجباری 
و تغييرات آگاهانه سياس��ی در جهت مقاصد شونيس��تی معين بعد از 
حاكميت رژيم پهلوی قانونی ش��مرده نمی ش��ود. حدود سياسی اين 
مرزهای جغرافيايی با توجه به مرزهای قبل از حاكميت رژيم پهلوی و 
نيز با توجه به قوانين بين الملل��ی در فضايی دمكراتيك بين نمايندگان 

سياسی ملل ساكن در ايران قابل حل می باشد. 
تعريف گام��وح از آذربايجان جنوبی: اساس��اً اس��تان های آذربايجان 
شرقی، غربی، اردبيل با احتساب انزلی و آس��تارا و شهرستانه و قصبات 
تورك نش��ينی مثل هش��تپر، اس��تان زنجان، اس��تان همدان )بخش 

تورك نشين(، قزوين، ساوه... می باشد. 

پرچم آذربايجان جنوبی: موجوديت هر ملتی با س��مبل های سياسی 
آن ملت در جهان شناخته می شود. در اين رابطه از طرف رهبری گاموح 
پرچم معينی به مثابه س��مبل سياس��ی حركت ملی تقديم ملت ترك 
آذربايجان در ايران شده است. اين پرچم نزديكی بسياری با پرچم دولت 
مس��تقل آذربايجان ش��مالی دارد كه برای اولين بار در سال 2003 با 

نقشه طراحی شده گاموح برای آذربايجان ادعايی خود
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دستان تنومند حركت ملی آذربايجان 
جنوبی در قلعه بابك به اهتزاز درآمد 
و بعد از آن توسط فعالين حركت ملی 
بيداری آذربايج��ان جنوبی در داخل 
و خارج از كش��ور به مثابه سمبل ملی 
سياسی- پرچم ملی آذربايجان جنوبی 

استفاده می شود.1 
در ادامه مطلب با اشاره به ديدارهای 
چهرگانی با س��ران اح��زاب و برخی 
مقامات سياسی كشورهای خارجی از 

جمله امريكا ادعا شده است كه: 
وجود آذربايجان جنوبی و معضات 
آن هرگ��ز ت��ا اي��ن ح��د در مجامع 
بين المللی مطرح نشده بود. برای اولين بار يك رهبر سياسی آذربايجان 
جنوبی امكان ديدار با والتر شويمر دبير كل شورای مركزی اتحاديه اروپا 
را يافت و نيز برای اولين بار يك رهبر سياسی آذربايجان جنوبی با سران 
عالی رتبه امريكا در كاخ س��فيد ماقات كرد. در سايه اين فعاليت های 
گسترده و فشرده امروز تشكيات GAMOH از طرف كميسيون حقوق 
بشر سازمان ملل متحد به رسميت شناخته شده است. از طرف پارلمان 
شورای اروپا طبق سند شماره 9710 در سايت اينترنتی اين پارلمان از 
حقوق ملی30 مليون آذربايجانی در ايران دفاع شده است. اين سند از 
طرف كشورهای بلژيك، مجارستان، اسپانيا، لهستان، ليتوانی، تركيه، 

اوكرائين و ديگر كشورهای عضو امضاء شده است. 
باالخره در گردهمايی احزاب دمكرات ملی دنيا در اس��تراليا بيانيه و 
خواس��ته های حركت بيداری ملی آذربايجان جنوبی )گاموح( در بين 
احزاب فوق منتش��ر شد. احزاب ش��ركت كننده در مجمع فوق دقت به 
خصوصی به اين بيانيه نشان داده و سند مزبور را از طرف منشی اجاس 
به دفاتر مركزی احزاب عضو ارسال كرده تا احزاب مزبور در پارلمان های 

1. همان.

پرچم طراحي شده براي آذربايجان جنوبي! توسط 
گاموح- مثلث باال به رنگ آبي، مثلث پايين به رنگ 

سبز و زمينه ماه و ستاره به رنگ قرمز



مقاالت
116

دوره سوم سال چهاردهم شماره  49و50  پاييز و زمستان 95

ممالك خويش وضعيت حركت ملی در آذربايجان جنوبی و وضع حقوق 
بشر را به طور جدی تری دنبال كنند.1

نقشه طراحی ش��ده ادعايی گاموح از آذربايجان در هماهنگی كامل با اهداف استعمار 
پير يعنی انگلستان برای ايجاد جنگ قومی و تجزيه طلبی در ايران قرار دارد. چنان كه 
بی بی سی در نقشه های طراحی ش��ده خود، منطقه آذربايجان تا تهران را منطقه آذری 
معرفی كرده و اين ادعا مورد استفاده گاموح و ديگر تجزيه طلبان آذربايجان قرار گرفته 

است. يكی از نقشه های بی بی سی را در اينجا ماحظه می كنيد:

تشکيالت خارج از کشور
گاموح پيرامون تشكيات خود در خارج از كشور و »راديو صدای آذربايجان جنوبی« 
كه فرستنده آن در باكو مس��تقر بوده و با كمك های رژيم اسام س��تيز الهام علی اوف 

فعاليت می كرد، نوشته است: 
تشكيات خارج از كشور )GAMOH(: نزديك يك سال پيش به ابتكار 
دكتر محمود چهرگانی شعبات )GAMOH( در خارج از كشور تشكيل 
شد و امروز 24 شعبه در شهرهای مختلف توس��ط آذربايجانيان مقيم 
خارج به وجود آمده است. مسافرت خارج از كش��ور دكتر محمودعلی 

1. همان.
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چهرگانی اين ام��كان را به فعالين آذربايجانی در خارج از كش��ور داد تا 
بيشتر در حول و حوش تحوالت ملی سياسی در آذربايجان جنوبی قرار 

گيرند.
راديو ص��دای آذربايج��ان جنوبی GASR: تأس��يس رادي��و صدای 
آذربايجان جنوبی )گونئی آذربايجان سسی راديوسو( در ژانويه 2003 از 
اهميت ويژه ای برخوردار است. 57 سال بعد از بسته شدن صدای مستقل 
آذربايجان در تبريز در زمان حاكميت فرقه دمكراتيك آذربايجان، گاموح 
در خارج موفق ش��د برای اولين بار راديوی مس��تقل و ملی آذربايجان 
جنوبی را به داخل پخش كند. اين راديو ب��ه غير از آذربايجان جنوبی و 
ش��مالی در نقاط مختلف ايران از جمله تركمنستان ايران و مناطقی از 
تركيه نيز در طول موج 31 متر هر روز بين ساعت 20 تا 20/30 دقيقه 
www. به وقت تبريز شنيده ش��د. در خارج از كشور نيز هر روز از سايت

cehreganli.com تا اول ژانويه2004 پخش گرديد... 

ما از نيروهای دمكراتيك و از تشكل های مدافع حقوق بشر و از كشورهای 
دمكراتيك جهانی انتظ��ار داريم كه در مبارزه ب��رای احقاق حق تعيين 
سرنوشت ملی آذربايجان جنوبی در كنار حركت بيداری ملی آذربايجان 

جنوبی )GAMOH( به رهبری دكتر محمودعلی چهرگانی باشند.1 

جدايی آذربايجان با حق تعيين سرنوشت!
گاموح در مرامنامه منتشرشده اش خواستار »حق تعيين سرنوشت« شده و در توضيح 

آن جدايی از ايران و تشكيل كشوری مستقل را چنين ارايه داده است:
حركت بي��داري مل��ي آذربايجان جنوبي ب��ر اس��اس قطعنامه هاي 
Des ،1966/16/Des/1948/15 و كنوانس��يون حقوق بش��ر و حقوق 

بين الملل، در جهت »حق تعيين سرنوش��ت« ملت آذربايجان جنوبي 
مبارزه مي كند و اين مبارزه را بر اس��اس س��ه انديش��ه »ترك گرايي، 
عصري بودن، آزادي عقيده و بيان« سامان مي دهد و با به دست آوردن 
حمايت ملت آذربايجان، سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و همچنين 
آذربايجاني هاي مهاجر در كش��ورهاي ديگر روز به روز شكوفاتر شده و 

1. همان.



مقاالت
118

دوره سوم سال چهاردهم شماره  49و50  پاييز و زمستان 95

قدرتمند مي گردد. 
در قطعنامه Des /1950/24 شماره 421 مجمع عمومي سازمان ملل 
حق تعيين سرنوشت ملت ها به عنوان يكي از مباني اساسي حقوق بشر 
به رسميت شناخته شده اس��ت. همچنين بر اساس اصل »حق تعيين 
سرنوشت« كسب استقال ملل در قطعنامه 1960 حقوق بين الملل و 
ديگر اسناد مورد تأكيد قرار گرفته است... وجه نخست اصل »حق تعيين 

سرنوشت« شامل موارد زير است: 
الف. جدايي و تشكيل دولت مستقل. 

ب. جدايي به قصد اتحاد با يك كش��ور ديگر ]يعنی اتحاد با جمهوری 
آذربايجان![

ج. تشكيل دولت خودمختار در چهارچوب فدراسيون با ملت هاي ديگر.
وجه دوم اصل »حق تعيين سرنوشت« شامل موارد زير است:

الف. تعيين تشكيات اجتماعي و دولتي مناسب 
ب. حاكميت بر ثروت هاي طبيعي و ملي

ج. لحاظ مسائلي مانند دين، فرهنگ و ساير مسائل حوزه شخصي.
در صورت ايجاد شرايط ناامني، سازمان ملل بر اساس تصميم شوراي 
امنيت موظف به حمايت از ملتي است كه خواهان تعيين سرنوشت خود 

مي باشد.1

روشنگری درباره ادعاهای بی اساس گاموح
سران تشكيات گاموح به قدری دروغ می بافند و شبهه می پاشند كه پاسخ به آنها در 
يك مقاله ميسر نيست. با اين حال طی بررسی برخی از مهم ترين آنها به يقين می رسيم 
كه نويسندگان گاموح، هم بی س��وادند و هم صاحب مرض و غرض و البته مزدور! تاريخ 

واقعی بسياری از ادعاهای آنان در مورد آذربايجان را رد می كند:
1. در طول تاريخ ايران هيچ گاه آذربايجان مستقل در قالب كشوری جدا از ايران وجود 
نداشت. آذربايجان همواره يكی از بنيان های اصلی كشور ايران و در برخی مواقع حافظ 

كل ايران بوده است.2

1. همان، توضيح مرامنامه گاموح. 
2. در اين مورد رك: اصغر حيدری، طوفان در آذربايجان، تبريز، احرار، 1381. 
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2. در دوره قاجار گر چه تبريز وليعهدنشين و آذربايجان توسط وليعهد اداره می شد، 
اما هم آذربايجان و هم ديگر ايالت های ايران تحت حكومت ش��اه قاجار ساكن پايتخت 

قرار داشت. 
3. ادعای اينكه آذربايجان تا تهران و همدان را شامل می شد، فاقد شواهد و داليل متقن 

تاريخی و جغرافيايی است.
4. اگر قرار است كه اعضای جدا شده به پيكر برگردند و با آن يكی شوند، آيا جمهوری 
آذربايجان و ديگر جمهوری های قفقاز بايد به كدام سرزمين ملحق شوند؟! آيا حق تعيين 
سرنوشت و به دنبال آن حق الحاق به ديگر كشورها فقط برای جدايی آذربايجان از ايران 
كاربرد دارد يا اينكه اقوام غير آذری در جمه��وری آذربايجان و غير ارمنی در جمهوری 
ارمنستان و غير گرجی در جمهوری گرجستان نيز بايد از اين حق برخوردار باشند؟ از 
طرف ديگر با اين همه سم پراكنی، تبليغات، حزب تراش��ی، استفاده از دالرهای كثيف 
امريكايی و... چرا هنوز مردم آذربايجان ايران به ندای شوم جغدهای تجزيه طلب گوش 

نمی كنند؟! مگر آزموده را چند بار آزمودن خطاست؟ 
5. به هيچ وجه حكومت فرقه دمكرات پيش��ه وری برخاسته از متن مردم آذربايجان و 

نخستين ديدار آيت اهلل ملكوتی و حيدر علی اف در اواس��ط دهه 1370 و پس از فروپاشی 
شوروی در تبريز

آيت اهلل ملكوتی ام��ام جمعه وقت تبريز در دي��دار با حيدر علی اف كه به تازگی به مس��ند 
رياست جمهوری رس��يده بود، به وی گفت: مراقب باشيد اكنون كه از دام استكبار )شوروی( 

خاص شده ايد در دام استكبار ديگر )امريكا( گرفتار نشويد
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برآمده از نياز و ضرورت تاريخی نبود، بلكه تشكياتی تحميلی از سوی استالين محسوب 
می شد.1 به قدری داليل و اسناد در اين زمينه موجود است و در كتاب های تاريخی ذكر 
شده كه لزومی به تكرار نيست. فقط اين نكته اصلی ذكر می شود كه با نقش اساسی ايران 
در پيروزی متفقي��ن در جنگ جهانی دوم، حداقل حقوق م��ردم ايران، ايجاد حكومت 
جمهوری و به رس��ميت ش��ناختن آن توس��ط فاتحان جنگ بود نه اينكه از زير ظلم و 
ستم رضاخان قزاق رها شوند و با دسيسه انگل اِس��تان به زير ستم پهلوی دوم بروند و 

مجنون هايی چون پيشه وری در آذربايجان سربرآورند!
6. تشكيات حزب خلق مسلمان2 در اولين سال پيروزی انقاب نيز نه حركتی مردمی 
بود، نه قيامی شرعی! بلكه هوس های رياس��ت طلبی آيت اهلل شريعتمداری3 كه به مقام 

1. در اين مورد نوشته ها و گفتارهای فراوانی وجود دارد. از جمله رك: توضيحات نگارنده در مستند تلويزيونی 
»فرقه استالين« پخش شده از شبكه 4 س��يما مورخ 24دی 1393 ساعت 20:30. اين مس��تند از اينترنت قابل 
دريافت اس��ت. همچنين زوايای گوناگون فرقه دمكرات آذربايجان را در كتاب: تشكيل، فعاليت و فروپاشی فرقه 
دمكرات آذربايجان نگاشته ام كه توسط مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر در نمايشگاه كتاب تهران )ارديبهشت 96( 
ارايه خواهد گرديد. زوايای ديگری از فعاليت و جنايات فرقه دمكرات در شهرستان سراب استان آذربايجان شرقی 
در كتاب فرقه دمكرات در سراب كه كار مش��ترك نگارنده و آقای رحيم نيكبخت است و توسط كتابخانه و مركز 

اسناد مجلس شورای اسامی منتشر گشته، ارايه شده است. 
2. برای توضيح درباره حزب خلق مسلمان و فعاليت هايش در آذربايجان رك: اصغر حيدری، حزب خلق مسلمان 

از ظهور تا سقوط، تهران، كيهان، ج1، 1387، ج2، 1388. 
3. مهدی مجتهدی در معرفی آيت اهلل شريعتمداری می نويسد: »سيد محمدكاظم شريعتمداری متولد 15دی 1284 
تبريز. جد وی آقا سيد محمد در سال 1270 قمری از بروجرد به تبريز مهاجرت و ازدواج كرد و سيد حسن پدر سيد كاظم 
حاصل اين ازدواج بود. آقا سيد حسن از علمای فاضل عصر خويش بود كه در سال 1332 شمسی در تبريز وفات كرد. 
سيد كاظم تحصياتش را در علوم دينی در تبريز آغاز كرد. پس از اتمام دروس سطح، دو سال در درس خارج ميرزا صادق 
تبريزی و ميرزا ابوالحسن انگجی كه از علمای معروف تبريز بودند، شركت نمود و در سال 1303 شمسی برای ادامه تحصيل 
به حوزه علميه قم رفت و دوره خارج فقه و اصول را در نزد آيت اهلل عبدالكريم حائری يزدی آموخت. بعد از مدتی به نجف 
اشرف مشرف شد و از محضر آيات نائينی، آقا ضياء عراقی و آقا سيد ابوالحسن اصفهانی كسب معلومات نمود و سپس به 
تبريز بازگشت و به تدريس و تبليغ امور شرعی پرداخت. در بين علمای تبريز مقام بلندی دارد و نماز جماعتش پرشكوه و 
پررونق است.« مهدی مجتهدی، رجال آذربايجان در عصر مشروطيت، ص172 و همچنين: محمدشريف رازی، گنجينه 
دانشمندان، تهران، كتابفروشی اساميه، 1352، ج2، ص14. پس از آزادی آذربايجان از سيطره فرقه دمكرات و سفر شاه 
به آنجا در سال 1326 ارتباط وی با رژيم پهلوی آغاز و با انتقال او به تهران و قم تحكيم يافت. بر طبق اسناد ساواك، رژيم 
پهلوی در تحكيم مرجعيت وی و گسترش آن بسيار كوشيد و مبالغ هنگفتی خرج نمود. با آغاز انقاب اسامی توسط 
مرحوم امام خمينی، ابتدا با آن همراه گرديد اما از خرداد 1342 در هماهنگی با رژيم پهلوی در مقابل انقاب اسامی 
ايستاد. شريعتمداری پس از پيروزی انقاب اسامی ايران، با اختيارات ولی فقيه در اصل 110 قانون اساسی مخالفت كرد 
و در سال 1358 با ايجاد و حمايت از حزب خلق مسلمان اوضاع آذربايجان را ناامن نمود. پس از شكست فتنه اين حزب، 
وی به همكاری با صادق قطب زاده برای كودتای عليه انقاب و بمب گذاری در خانه امام خمينی پرداخت و تمام آبرو و 
اعتبار خود را بر باد داد. در هشتم ارديبهشت ماه سال 1361 توسط جامعه مدرسين حوزه علميه قم از مرجعيت عزل شد. 
عاقبت در غروب پنج شنبه 14فروردين 1365 در بيمارستان مهراد تهران بر اثر سرطان و نارسايی كليه درگذشت و در 
گورستان ابوحسين قم دفن گرديد. برای مطالعه بيشتر پيرامون فعاليت های او از 1324 تا 1357 رك: اصغر حيدری، 
آيت اهلل شريعتمداری به روايت اسناد، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1388. برای مطالعه نقش وی در ايجاد حزب 

خلق مسلمان و فتنه گری های اين حزب رك: اصغر حيدری، حزب خلق مسلمان از ظهور تا سقوط، همان. 
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واليت فقيه چشم دوخته بود )دو واليت فقيه در يك مملكت يا واليت فقيه هايی به عدد 
استان ها!!( با كمك های مالی سرمايه داران ضد انقاب و سفارت امريكا در تهران و آرزوی 
خام پسرش حسن شريعتمداری در رسيدن به رياست جمهوری كشور و حداقل ايجاد 
حكومت خودمختار )و بيشتر از خودمختار!( در آذربايجان و... آذربايجان و به ويژه تبريز 
را برای چند ماه دچار اغتش��اش نمود. از س��وی ديگر برخاف نوشته شيرين عقل های 
گاموح، حزب خلق نامسلمان نه تنها موفق به ايجاد حكومت و حتی نيمچه حاكميتی در 
آذربايجان و تبريز نشد، بلكه نتوانس��ت بر تمامی شهر تبريز مسلط شود و نقاط اشغالی 
مانند راديو و تلويزيون را بيشتر از چند روز نگاه دارد! در اينجا به ارايه چند مورد از اسناد 
مربوط به آيت اهلل شريعتمداری و حزب خلق مسلمان بسنده می شود. اميد است در آينده 

اسناد بيشتری را در كتاب »حزب خلق مسلمان به روايت اسناد« ارايه نماييم. 
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نظر صريح و قابل دقت سيد صادق شريعتمداری برادر آيت اهلل شريعتمداری در مورد عضويت او در 
ساواك و سوءاستفاده های مالی وی از پول های مؤمنين
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اعتقاد آيت اهلل شريعتمداری به حق تشكيل حكومت توسط روحانيون )واليت فقيه( در سال 
1348 و مخالفت با واليت فقيه در سال 1358! دوگانگی حرف با عمل آن هم از سوی مرجع تقليد 

مؤسس و حامی حزب خلق مسلمان!
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اعام خشم حزب خلق مسلمان از حادثه مشكوك كشته شدن محافظ بيت آيت اهلل شريعتمداری 
با عنوان: رهبر عاليقدر انقاب حضرت آيت اهلل العظمی شريعتمداری! در نظر حزب مذكور رهبر 

واليت فقيه در كشور فقط آيت اهلل شريعتمداری بود!!
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نظر آيت اهلل شريعتمداری درباره مطرود و محكوم بودن مخالفان جمهوری اسامی در سال 1358. 
اما قول و عمل او در تناقض شديد با هم بود و ماه ها از فتنه حزب خلق مسلمان پشتيبانی كرد و 

مسئوليت جنايت های آن را بر عهده گرفت تا چه پاسخی در محضر الهی داشته باشد!
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به يقين مجنون هايی چون نويسندگان گاموح كه در سال 1358 وجود نداشتند )متولد 
نشده بودند( يا هنوز شير مادر می خوردند و مادرانشان آنها را تطهير می كردند! بايد از 
كسانی كه در سال 1358 در آذربايجان و تبريز ساكن بودند )تعداد فراوانی هنوز در قيد 
حيات اند( قضايا و حدود فعاليت و موفقيت »حزب خلق نامسلمان« را می پرسيدند تا با 

پرت و پاگويی مضحكه ديگران نشوند! 
از اهداف پليد »حزب خلق نامسلمان« سوق كشور به جنگ داخلی بود. آقای مهدی 
دمش��قی مس��ئول وقت عمليات كميته مرك��زی تبريز در خاطرات منتشرنش��ده اش 

می گويد: 
پس از اشغال پايگاه هوايي توسط حزب خلق مسلمان، عوامل نفوذي 
ما در حزب اطاع دادند: »حزب درصدد جذب يا دس��تگيري خلبانان 
است تا بتواند هواپيماهاي جنگي پايگاه را به پرواز درآورده براي اهداف 
خاص خود اس��تفاده كند.« البته در اين صورت فتنه حزب ابعاد بسيار 
خطرناك تر و با تلفات س��نگين تري مي يافت. گوي��ا در تهران تصميم 
گرفته ش��ده بود در صورتي كه حزب توان اس��تفاده از امكانات نظامي 
پايگاه به ويژه هواپيماهاي جنگي را به دس��ت آورد، جهت جلوگيري از 
شعله ور شدن جنگ داخلي، مجموعه پايگاه بمباران شده و هواپيماهاي 

جنگي از بين بروند. البته خدا رحم كرد و كار به آنجا نكشيد.1

1. خاطرات آقای مهدی دمشقی توسط نگارنده ثبت و نگارش يافته و در بهمن 1394به صورت كتاب آماده چاپ 
در اختيارشان قرار داده شده است. 
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درخواست فشنگ از ژاندارمری توسط يوسف حكم آبادی از نمايندگان اصلی آيت اهلل شريعتمداری 
در تبريز و از سران حزب خلق مسلمان. او از حمله عناصر مسلح مخالف )سپاه و كميته های انقاب 

امام خمينی( به شدت نگران بود!
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اعام بخشی از ساح و مهماتی كه از پادگان ارتش در مراغه تحويل نماينده كميته های تحت امر 
حزب خلق مسلمان داده شده است. مير حميد قريشی طبق پرونده قضايی در دادگستری تبريز، 

پس از سركوب فتنه خلق مسلمان دستگير و زندانی شد.
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خلع ساح نيروهای كميته انقاب توسط اعضای حزب خلق مسلمان در تبريز 1358
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تظاهرات حزب خلق مسلمان و اعضای مسلح آن در تبريز 1358

اعضای مسلح حزب خلق مسلمان در زير تصوير غضبناك رهبرشان!
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اعضای حزب خلق مسلمان عكس های حضرت امام را پاره می كنند!

اعضای مسلح حزب خلق مسلمان در خدمت رهبرشان!
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نامه جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره خلع شريعتمداری از مرجعيت
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واقعيت اين اس��ت كه خود مردم تبري��ز و آذربايجان به مقابله با چماق به دس��تان و 
قداره بندهای »حزب خلق نامسلمان« پرداخته و طومارشان را در هم پيچيدند. 

راستی اگر حكومت پيشه وری )همچون تشكيات »حزب خلق نامسلمان«( برآمده 
از خواس��ت تاريخی مردم آذربايجان بود، چ��را مردم از آن دفاع نكردند، خودش��ان به 
مخالفت با آن حكومت پوشالی برخاستند و پيش از ورود نيروهای تهران به نبرد با آنان 
پرداختند؟! اين تناقض چگونه بايد حل شود؟ به اين تلگراف بسيار مهم قوام السلطنه به 
مظفر فيروز سفير وقت ايران در مسكو كه خبر از قيام مردم تبريز عليه فرقه دمكرات در 

21 آذر 1325 می دهد دقت فرماييد: 
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تلگراف قوام به مظفر فيروز در مورد درگيری نظامی در قافانكوه، آزادی ميانه و دستور پيشروی 
نيروها به تبريز، قيام مردم تبريز عليه فرقه دمكرات و چپاول اموال توسط سران فرقه و فرار آنها 

)ص1(
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تلگراف قوام به مظفر فيروز در مورد درگيری نظامی در قافانكوه، آزادی ميانه و دستور پيشروی 
نيروها به تبريز، قيام مردم تبريز عليه فرقه دمكرات و چپاول اموال توسط سران فرقه و فرار آنها 

)ص2(
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تلگراف قوام به مظفر فيروز در مورد درگيری نظامی در قافانكوه، آزادی ميانه و دستور پيشروی 
نيروها به تبريز، قيام مردم تبريز عليه فرقه دمكرات و چپاول اموال توسط سران فرقه و فرار آنها 

)ص3(
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تقس��يم و تشكيل اس��تان ها بر اس��اس تعداد نفوس و رفع مش��كات اداری و امكان 
رسيدگی بيش��تر و بهتر بر طبق قوانين خاص خود در جمهوری اسامی صورت گرفته 
اس��ت نه برای تضعيف قوم ترك )آذری( يا كرد يا... اگر چنين منطقی بود، چرا مناطق 
فارس نشين به استان های متعدد تقسيم شده است؟! آيا می خواستند آنها را هم ضعيف 
نمايند؟ از سوی ديگر تقسيم بندی به اس��تان ها و حتی بخش ها مانعی در تاش برای 
رس��يدن به اهداف و آرمان های ملی و حتی قومی نيس��تند. مگر نه اين است كه تفكر 
و انديشه محصور در مرزهای جغرافيايی نيس��ت؟ نمونه عالی اين امر فراگيری انقاب 
اسامی در چهار گوشه ايران و پذيرش رهبری حضرت امام)ره( از سوی تمام قوميت ها 

و مردم بخش های متعدد كشور بود. آيا از اين حقايق غافل اند؟

داده های آماری درباره تعداد ترک زبانان )آذری های( ايران
بر خاف ادعای داكيان و گاموحيان! برآوردهای آماری به وضوح نش��ان می دهند كه 
اكثريت مردم ايران را ايرانيان ترك زبان تش��كيل نمی دهند، بلكه اكثريت عددی از آن 
ايرانيان پارسی گوی است. بنابر گزارش كتابخانه سازمان سيا، درصد گروه های قومی در 

تصوير استالين و لنين باالی سر هيئت دولت فرقه دمكرات!
پيشه وری در وسط نشسته است.



13
9

)2
ن )

يرا
 از ا

ان
يج

ربا
 آذ

زيه
 تج

وم
ن ش

ديا
منا

95
ن 

ستا
 زم

ز و
ايي

  پ
50

4و
ه  9

مار
 ش

هم
ارد

چه
ل 

 سا
وم

ه س
دور

ايران چنين است: فارس ها 61درصد، آذربايجانی ها 16درصد، كردها 10درصد، گيلك ها 
و مازندرانی ها 7درصد، لره��ا 6درصد، بلوچ ها 2درصد، عرب ه��ا 2 درصد، تركمن ها و 

قشقايی ها 2درصد و ديگران 2درصد. 

درصد قوميت ها و زبان های ايران از كتابخانه سازمان سيا

تقسيم آذربايجان به شرقی و غربی؛ از اسناد كتابخانه ملی
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طبق همين گزارش، درصد زبان های موجود در ايران عبارت اند از: فارسی 53درصد، 
تركی با گويش های متفاوت 18درصد، كردی 10درصد، گيلكی و مازندرانی 7درصد، 

لری 6درصد، بلوچی 2درصد، عربی 2درصد و ديگر زبان ها 2درصد.1 
بنابر برآورد ديگری از كنگره امريكا، 65درصد از ساكنان ايران به زبان فارسی، 16درصد 
به زبان تركی آذربايجانی، 7درصد به زبان كردی، 6درصد به زبان لری، 2درصد به زبان 
عربی، 2درصد به زبان بلوچی، 1درص��د به زبان تركمنی، 1درصد به زبان قش��قايی و 
س��اير زبان های تركی و كمتر از 1درصد نيز به زبان های ارمنی، آشوری، گرجی و ديگر 

زبان های غير فارسی و غير تركی سخن می گويند.2
اين داده های آماری از اين لحاظ اهميت دارند كه توسط دو نهاد مهم و حساس اياالت 
متحده امريكا كه بی شك پش��ت و پناه تمام تجزيه طلبان ايرانی است و اين عروسكان 
خيمه شب بازی با نخ های كشور مذكور به دوران! در می آيند، ارايه شده است و دست به 

اصطاح آقايان »شوونيسم فارس« در ارايه آمار دخالت ندارد.
بر پايه گزارش صندوق جمعيت ملل متحد نيز جمعيت ايران از فارس ها )51درصد(، 
آذری ها )24درص��د(، گيلك ها و مازندرانی ه��ا )8درصد(، كرده��ا )7درصد(، عرب ها 

1 .https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html
2 .http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Iran.pdf

برآورد كنگره امريكا از درصد زبان های ايرانی
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)3درصد(، بلوچ ها )2درصد(، لرها )2درصد(، تركمن ها )2درصد(، لك ها، قش��قايی ها، 
ارمنی ها، يهوديان ايرانی، گرجی ها، آشوری ها، قفقازی ها، تات ها، ماندارين ]از زبان های 
چينی[ها، كولی ها، برهمن ها، هزاره ها، قزاق ها و سايرين )يك در صد( تشكيل شده است.1 
ما آذربايجانی ها مشكلی با اعام اين واقعيت كه درصد بيشتر مردم ايران پارسی گوی 
هستند، نداريم. اصًا مشكل ايران و ايرانی، گويش و زبان نيست! گويش ها و قوميت ها 
در ايران مانند گل های رنگارنگ، زينت گلزار است و فرصت است نه تهديد! در مجموعه 
سران ارشد نظام و كش��ور و نيز نمايندگان ملت، كسی خصومت و دشمنی با قوميت ها 
و زبان های زيبای آنان ندارد، عاوه بر آن بس��ياری از بزرگان مذك��ور خود از اقوام غير 
پارسی گوی هستند. خداوند در قرآن مجيد رنگ و زبان مردم را از آيات خود ذكر فرموده 
است. )سوره روم، آيه 22( يقين داريم كسانی كه به دشمنی با اين آيات الهی می پردازند 
ره به جايی نخواهند برد، چنان كه نازيسم، فاشيسم، صهيونيسم و شونيسم رضاخانی2 

1 .http://iran.unfpa.org/country%20profile-fa.asp
2. محسني رئيس فرهنگ آذربايجان در دوره رضاشاه مي گفت: »هر كسي كه تركي حرف مي زند، افسار االغ  بر او 
بزنيد و او را به آخور ببنديد!« )كيهان، ش863، مورخ 1324/10/26( ذوقي رئيس فرهنگ بعد از  محسني دستور 
داد صندوق جريمه تركي حرف زدن در دبستان ها گذاشته شود. هر طفل دبستاني آذربايجاني كه  تركي صحبت 
مي كرد بايد جريمه نقدي را به صندوق مي انداخت! عبداهلل مستوفي اس��تاندار آذربايجان هم به  شدت با تكلم به 
زبان تركي آذري مخالفت مي كرد و زبان تركي را زبان افراسياب و چنگيز مي دانست! گذشته  چراغ راه آينده است، 

تهران، نيلوفر، 1381، ص262.  

گزارش صندوق جمعيت ملل متحد از جمعيت ايران
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به موفقيت نرسيدند! 

آمايش سرزمينی و اجرای کامل اصل 15 قانون اساسی
البته عنايت به مسئله آمايش س��رزمينی )نيازها و استعدادهای اقتصادی و اجتماعی 
مناطق و نيز بحث هزينه-فايده در سرمايه گذاری های دولتی( و اجرای كامل اصل 15 
قانون اساس��ی1 درباره زبان های ايرانی )از جمله تأسيس فرهنگستان زبان های تركی، 
كردی و... و نيز تأليف و تدريس كتاب هايی در زمينه ادبيات زبان های مذكور در سيستم 
آموزشی با هدف پاسداش��ت از زبان های ايرانی( بسياری از بهانه های تجزيه طلبان را از 
دستش��ان خارج و زهرپراكنی هايشان را بی نتيجه می س��ازد. الزم به يادآوری است كه 
اكنون شبكه های استانی صدا و سيما و شبكه های برون مرزی به زبان های تركی، كردی 
و... مش��غول فعاليت اند و هيچ منعی برای تدريس كتاب های درسی به زبان های محلی 
در سيستم آموزشی وجود ندارد. به عنوان نمونه در مناطق متعدد آذربايجان برای فهم 
بيشتر و بهتر دانش آموزان، مطالب درس��ی به زبان تركی آذربايجانی تدريس می شود. 
عاوه بر اين نشريات محلی به زبان های محلی چاپ و منتشر می شوند يا اينكه بخشی 
از نش��ريات محلی را مطالبی با زبان های محلی تشكيل می دهند. همچنين كتاب های 
ادبی، تاريخی و فرهنگ های لغوی زبان های محلی بارها منتشر شده و مورد استفاده و 

رجوع مردم هستند. 

لزوم وجود زبان ملی در کشور 
اكنون هر كودكی می داند )البته منادي��ان تجزيه طلبی هنوز هم نمی دانند و تا هنگام 
مرگ هم نخواهند دانست!( كه در كشوری با چند يا چندين زبان، يك زبان بايد زبان ملی 
باشد تا تمام اقوام به وسيله آن با هم ارتباط گرفته و تعامل نمايند. در ايران نيز اين زبان، 
زبان شيرين فارسی است. تجزيه طلبان از تاريخ هم درس نگرفته اند. به يقين پادشاهان و 
حاكمان ترك در دوران حكومت غزنويان، سلجوقيان و خوارزمشاهيان كه در تاريخ ايران 
به »عصر تركان« مشهور اس��ت )و نيز صفويان، افشاريه، قاجاريان كه همه سلسله های 
ترك زبان بودند( عاقه شان به قوميت و زبانشان بسيار بيشتر و برتر از پان تركيست های 
كنونی بوده اس��ت؛ اما آنان برای تعامل با اقوام متعدد ايران بدون هيچ دغدغه ای زبان 

1. اصل  پانزدهم:       زبان  و خط رسمی  و مشترك  مردم  ايران  فارسی  است . اسناد و مكاتبات  و متون  رسمی  و كتب  
درسی  بايد با اين  زبان  و خط باش��د ولی  اس��تفاده  از زبان های  محلی  و قومی  در مطبوعات  و رسانه های  گروهی  و 

تدريس  ادبيات  آنها در مدارس ، در كنار زبان  فارسی  آزاد است . 
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فارسی را كه می توان گفت در چهار گوشه ايران آن روز قابل فهم بود، برگزيدند و كتاب ها 
و حتی تاريخ سلسله های خود را به اين زبان نويس��انيدند و شعرای بزرگ در دربار آنها 
اشعار خود را به زبان فارسی س��رودند. تاريخ بيهقی نوش��ته ابوالفضل بيهقی در تاريخ 
غزنويان، شاهنامه سروده ابوالقاسم فردوسی، راحه الصدور و آيه السرور نوشته نجم الدين 
راوندی در تاريخ ساجقه روم ]آس��يای صغير، آناطولی[، و سيره جال الدين ِمنكِبرنی 
نوشته نورالدين محمد نسوی نويس��نده خاص سلطان جال الدين خوارزمشاه بهترين 
شاهد بر اين مدعا هستند. حتی قوم خونريز و وحشی مغول نيز پس از سيطره بر ايران 
كتاب های خود را نه به زبان نامفهوم مغولی بلكه به زبان فارسی نگاشتند. از اين كتاب ها 
می توان به: جامع التواريخ اثر خواجه رش��يدالدين فضل اهلل وزير توانا و دانشمند، تاريخ 
جهانگشا نوشته عطاملك جوينی و... اشاره كرد.1 البته اين توضيحات به هيچ وجه نافی 
ارزش و زيبايی زبان های اقوام ايرانی و محلی از جمله زبان تركی آذربايجانی نيست. آنها 
خود زبان هايی كامل و ارزشمندی هستند و برخی جزو زنده ترين زبان های دنيا محسوب 
می ش��وند كه عاوه بر ايران در خارج از مرزهای كش��ورمان نيز بدان ها تكلم می شود. 
گلستان ايران را گل های رنگارنگ و زيبايی تشكيل داده است. اين نه يك تهديد، بلكه 
فرصت و افتخار است. مقام عظمای واليت، تنوع اقوام در ايران را يك فرصت می دانند. 

حضرت آيت اهلل خامنه ای در اين مورد می فرمايند: 
اين را هم��ه بدانند؛ نظام اس��امی تنوع اق��وام را در كش��ور بزرگ و 
س��رفرازمان يك فرصت مي داند. س��نت های مختل��ف، آداب و عادات 
مختلف و اس��تعدادهای گوناگون و متنوع، يك فرصت است كه اجزاء 
گوناگون اين ملت بتوانند يكديگر را تكميل كنند: با مراودات درست و 
با همزيستی و اتحاد كامل. برای ملت ما اين يك افتخار است كه چنين 

نگاهی به مسئله تنوع اقوام دارد.2 

يئنی گاموح )گاموح جديد( 
با توجه به ش��يرين عقلی های امثال چهرگانی، احمد اوبالی و... در ايجاد حركت های 
تجزيه طلبانه جهت جداس��ازی آذربايج��ان از ايران و الحاق به جمه��وری آذربايجان، 

1. برای توضيح بيشتر راجع به منابع تاريخی دوره های يادشده رك: عبدالحسين زرين كوب، تاريخ ايران بعد از 
اسام، تهران، اميركبير، 1368، ص43-72. 

2. سايت اينترنتی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت اهلل العظمی خامنه ای: www.khamenei.ir؛ سخنرانی 
مقام معظم رهبری در جمع مردم استان كردستان در ميدان آزادی سنندج،1388/2/22. 
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عده ای نيز به اين خيال افتادند كه با اندكی ويرايش! در اساسنامه و اهداف گاموح و داك، 
حزب به ظاهر مايمی در آذربايجان ايجاد كنند تا بتواند اهداف تجزيه طلبانه را در ظاهر 
تشكيات پان تركيستی به پيش ببرد. لذا تش��كياتی با عنوان »ينی گاموح« در تركی 
آذربايجانی: »يئنی گونئي آذربايجان ميللي اويانيش حركتي« به اختصار »يئنی گاموح« 

)در فارسی: حركت نوبيداری ملی آذربايجان جنوبی( تشكيل دادند. 

از اساس��نامه و مرامنامه منتشرشده در س��ايت اينترنتی ينی گاموح اين اطاعات به 
دست می آيد: 

تش��كيات »حركت نوی بيداری مل��ی آذربايج��ان جنوبی« )يئنی 
گاموح( تشكياتی است سياسی، اجتماعی كه برای وحدت، آزادی ملی، 
دمكراتيك شدن، پيشرفت و رفاه عمومی ملت تورك آذربايجان جنوبی 

مبارزه می نمايد.
قرارگاه مركزی يئن��ی گاموح در آذربايجان جنوبی ب��وده و به داليل 

امنيتی آدرس آن اعام نمی گردد.
اهداف اساسی يئنی گاموح:

- اتحاد توركان ساكن در آذربايجان جنوبی و همچنين توركان مهاجر 
آذربايجاني و ايجاد وحدت مل��ی و هدايت مبارزات ملی در جهت احراز 

»حق تعيين سرنوشت«. 
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- ايجاد جبهه واحد برای مبارزات مل��ت آذربايجان جنوبی در مقابله 
با شووينيسم فارسی، فاش��يزم دينی، راسيسم ]نژادپرستی[، استثمار، 
اس��تبداد، تبعيضات اجتماع��ی، اقتصادی و فرهنگ��ی، نقض حقوق و 

آزادی های بشر، خشونت، شكنجه و تروريسم. 
- تبليغ و نهادينه كردن تورك گرايی آذربايجان��ی، مدرنيته و آزادی 
عقيده بين تمام طبقات اجتماعی و سرلوحه قرار دادن اين خط مشی و 

عملی ساختن تئوری های آن.
كليه آذربايجانی ها فارغ از زبان، دين، جنسيت و تابعيت با قبول اصول 

اين نظامنامه می توانند به عضويت يئنی گاموح درآيند. 
ارگان های رهبر يئنی گاموح عبارت اند از:

كنگره: عالی ترين ارگان يئنی گاموح كه هر 4 س��ال ي��ك بار برگزار 
می گردد. 

كميته مركزي: از ميان اعضای يئنی گاموح برای مدت 4 سال از طرف 
كنگره انتخاب می شوند. 

صدر: صدر يئنی گام��وح از ميان اعضای يئنی گام��وح برای مدت 4 
س��ال از طرف كنگره با اكثريت دو، سوم آرا انتخاب می شود و بر تمامی 

فعاليت های تشكيات نظارت می نمايد...1
دبير تشكيات دكتر لطيف حسنی )دكتراي روابط بين الملل( و اعضای كميته مركزی: 
محمود فضلی )مهندس صنايع از دانشگاه علم و صنعت ايران(، شهرام رادمهر )مهندس 
صنايع از دانشگاه صنعتی مالك اش��تر(، آيت مهرعلي بيگلو )فوق ليسانس مديريت از 
دانشگاه تربيت مدرس تهران( و بهبود قليزاده معرفی شده اند كه در زمستان سال 1391 
بازداشت و به اتهام »مش��اركت در فعاليت های تبليغی عليه نظام جمهوری اسامی به 
نفع گروه های غير قانونی، مشاركت در اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت كشور، 
عضويت در گروه غير قانونی به قصد بر هم زدن امنيت ملی و همچنين جاسوسی به نفع 
كشورهای بيگانه و يا معاونت در آن« در دادگاه بدوی و تجديد نظر هر كدام به نه سال 

زندان محكوم شدند و اكنون دوران محكوميت را می گذرانند. 
بدون نياز به توضيح مفصل، می توان اهداف يئنی گاموحيان! را پراكندن تخم دشمنی 

1. س��ايت اينترنتی يئنی گاموح: www.yenigamoh.com/index.php/sample-sites1-2، اساسنامه و 
اهداف، 12آبان 1391. 



مقاالت
146

دوره سوم سال چهاردهم شماره  49و50  پاييز و زمستان 95

در ميان اقوام ايرانی، ايجاد بدبينی و س��پس دش��منی در آذربايج��ان عليه حكومت و 
فارسی زبانان، نشان دادن واليت فقيه به عنوان فاشيسم دينی )البته بدون ذكر موارد و 
داليل مورد ادعا كه واليت فقيه چه سنخيتی با فاشيسم دينی دارد؟!( و ضديت با واليت 
فقيه، ضديت با تماميت ارضی ايران، جدايی دين از سياس��ت و... برشمرد و همه اينها 

اهدافی شيطانی و خواست امريكا و اسراييل است. 

حزب سوسيال دمکرات آذربايجان جنوبی؛ گاسپ
گاس��پ مخفف كلمات تركی: »جنوبی آذربايجان سوس��يال دمكرات پارتياسی« به 

فارسی »حزب سوسيال دمكرات آذربايجان جنوبی« است. 

 با توضيحات باال به قسمتی از به اصطاح مرامنامه »حزب سوسيال دمكرات آذربايجان 
جنوبی« كه تش��كيات، رئيس، مركز فعاليت و... آن و اينكه اصًا وجود خارجی دارد يا 

نه؟ هيچ معلوم نيست، توجه فرماييد: 
1. مخفف و كوتاه شده نام حزب سوسيال دمكرات آذربايجان جنوبی 

»گاسپ-Gasp« می باشد. 
2. حزب سوسيال دمكرات آذربايجان جنوبی »گاسپ« در راه آزادی 
و اس��تقال آذربايجان جنوبی بر عليه رژيم جمهوری اسامی ايران به 

سركردگی شوينيسم فارس مبارزه می نمايد.
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3. هدف »گاس��پ« ايجاد دولت الئيك ]غير دينی[ سكوالر ]جدايی 
دين از حكومت[ و حقوقمند در آذربايجان جنوبی بر اساس دمكراسی 
و سيستم پارلمانتاريستی به اتكاء به پلوراليسم )تكثرگرايی( می باشد 
و كوشش در جهت ايجاد آذربايجان متحد و واحد كه دشمنان آن را از 

هم جدا نموده اند. 
4. زبان: در آذربايجان جنوبی زبان رس��می دول��ت تركی آذربايجانی 
خواهد بود. ليكن ديگر اقليت های ساكن در وطنمان، می توانند در كنار 
زبان ترك��ی آذربايجانی از حق تحصيل به زبان م��ادری خود برخوردار 

شوند... 
9. پارلمان: پارلمان ارگان قانون گذاری مدرن در عصر نوين و يكی از 
ارگان های دولت مداری می باشد. حزب سوس��يال دمكرات آذربايجان 
جنوبی با اتكاء به سيستم فدرال در كنار پارلمان مركزی »مجلس ملی« 

تشكيل پارلمان ايالتی را در آذربايجان هدف خود قرار داده است.
نظامنامه حزب: هدف و مقصد حزب سوس��يال دمك��رات آذربايجان 
جنوبی برقراری آزادی، دمكراسی، عدالت اجتماعی در وطنمان با اتكاء 
به هم پيوستگی ملی می باشد. راه رسيدن به اين هدف را تنها در رهايی 
ملتمان از استعمار سياسی، مدنی، فرهنگی راسيسم فارس و با تكيه به 

اراده ملت آذربايجان می دانيم. 
حزب سوسيال دمكرات آذربايجان جنوبی با توجه به شرايط كنونی، 
مجبور اس��ت در داخل آذربايجان به صورت غير علنی و مخفی فعاليت 
نمايد. ولی به جهت ضرورت، حزب ما در خارج از كش��ور نيز نمايندگی 

دارد. ]مثًا در كجا؟![
ش��رايط عضويت در حزب: ش��رط اساس��ی آذربايجانی بودن است. 
هموطنان آذربايجان ش��مالی می توانند عضو افتخاری محسوب شوند. 
برای عضو شدن در حزب داشتن 16 سال تمام  شرط است. كسانی كه 
در رژيم سرنگون شده گذشته و يا در رژيم جنايتكار ]؟![ اسامی كنونی 
به نحوی در سركوبی مردم شركت داشته اند، به عضويت حزب پذيرفته 
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نمی شوند...1
در زمينه اين حزب خيالی و موهوم، اطاله كام نه الزم است و نه پسنديده. فقط به سه 

مورد اشاره می شود: 
1. در بند 1 مرامنامه اعام ش��ده كه »اين حزب برای اس��تقال آذربايجان جنوبی از 
جمهوری اس��امی ايران مبارزه می كند.« در مقدمه نظامنامه نيز هدف حزب »رهايی 
ملت آذربايجان از استعمار سياسی، مدنی، فرهنگی راسيسم )برتری نژادی/ نژادپرستی( 
فارس« عنوان ش��ده اس��ت. اما در بند 9 مرامنامه، سيس��تم فدرالی و تشكيل پارلمان 
ايالتی در آذربايجان درخواست می شود!! عجيب است كه اين شيرين عقل ها و مبتايان 
به ماليخوليا ادعای تشكيل حزب سياس��ی و مبارزه برای استقال دارند، اما در ابتدای 
الفبای سياست مانده اند و اصًا نمی فهمند چه می خواهند؟! استقال و جدايی با سيستم 
فدراليسم2 و داشتن پارلمان ايالتی با هم جمع شدنی نيست و دو شيوه كامًا از هم جدا 

هستند. نوشته های چنين افرادی كامًا فكاهی و خنده دار است! 
2. اگر هدف اين حزب خيالی »اتحاد دو آذربايجان است كه دشمنان آن را از هم جدا 
ساخته اند« ذكر حكومت آذربايجان جنوبی به چه معنی است؟ چه نيازی به ذكر زبان 
دولتی، پارلمان، كنگره و... وجود دارد؟ در صورت اتحاد آيا رژيم باكو اجازه داشتن اين 
ارگان ها را خواهد داد؟ اصًا با وجود اين ارگان ها مگر اتحاد با جمهوری آذربايجان عملی 

می شود؟ اين چه نفهمی و ديوانگی است؟
3. ادعای فعاليت مخفيانه حزب در آذربايجان، پاسخی است به اين كه: »چرا فعاليت 
حزب در هيچ كجای آذربايجان ديده نمی ش��ود؟« البد چون فعاليت مخفی می كنند!! 
باالخره اين فعاليت مخفی بايد نمودی در طول چند سال داشته باشد يا خير؟ نويسنده و 
دوستانش حركت های تجزيه طلبان در آذربايجان را رصد می كنند و تا به حال به فعاليتی 
آشكار يا مخفی توسط افراد منتسب به حزب سوسيال دمكرات آذربايجان برنخورده اند! 

رجزخوانی تا كی؟! خداوندا ما را از شر احمق ها حفظ فرما!

1. سايت اينترنتی حزب سوسيال دمكرات آذربايجان، مرامنامه و نظامنامه: 
http://www.guneyasp.com/index.php/fa/2013-06-20-13-27-14/407-2013-09-12-10-

29-24 
2. فدراليس��م )به انگليس��ی: Federalism( نظام سياس��ی ويژه ای كه ب��ه موجب آن در كن��ار يك حكومت 
مركزی، چند حكومت خودمختار و محلی ديگر هم وجود دارد كه اقتدار و وظايف دولت، ميان حكومت مركزی و 
حكومت های محلی تقسيم می شود. دولت های محلی هر كدام بنا به موقعيت، از حاكميت يا قسمتی از حاكميت 
خود به نفع ديگری كه قدرتمندتر است و يا به نفع دولت مركزی، صرف نظر می كنند و در عوض مورد حمايت آن 
دولت قرار می گيرند. البته روش های خاصی برای حل اختاف ميان حكومت مركزی و حكومت های محلی مقرر 

می گردد... محمد حاجی زاده، فرهنگ تفسيری ايسم ها، تهران، جامه دران، 1384، ذيل فدراليسم. 
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ديَرنيش
حزب اينترنتی ديگری كه داعيه استقال آذربايجان 
و مبارزه ب��ا حكومت شوونيس��تی! فارس ه��ا را يدك 
می كش��د، موس��وم به »آذربايج��ان ميل��ی ديرنيش 
تش��كياتی« )تش��كيات مقاومت مل��ی آذربايجان( 
است كه در بيانيه اعام موجوديت خود به تاريخ 23دی 

1385 می نويسد:
ملت عزيز آذربايجان 

س��رزمينمان آذربايج��ان در بره��ه ای حس��اس از تاري��خ روزهای 
سرنوشت سازی را پش��ت س��ر می گذارد. فش��اری های نژادپرستانه و 
پروژه های هويت زدايی ملی از ملت آذربايجان روز به روز رنگ جدی به 
خود گرفته و جدی تر از دهه های گذش��ته امروز با تمام توان بنيادهای 
مليمان را مورد هجمه قرار داده است. نظريه پردازان پاك سازی ملی در 
هشتاد سال گذشته با استفاده از انواع سياست های شونيستی فارس گرا 
سعی بر كتمان و سركوب نمودن صدای حق طلبی ملی ملت آذربايجان 
را به پيش برده اند و امروز نيز همان برنامه ريزان و مجريان سياست های 
شونيستی در حالی كه چالش های فراوان داخلی، منطقه ای و جهانی را 
در پيش روی خود دارند، برای رهايی از اعتراضات ملی ملت آذربايجان 
به تمام اهرم های خود متوسل ش��ده اند و در اين راستا حتی مذهب را 
نيز ملعبه خود ساخته و پروس��ه گذر از ملت تورك به امت فارس را در 
برنامه كاری خويش قرار داده اند... در چنين ش��رايط حساسی از تاريخ 
گام گذاردن به عرصه مبارزات ملی بدون اس��تفاده از زيرس��اخت های 
مدرن و علمی ميسر نخواهد بود و اين مهم نيز مشروط به ايجاد احزاب 
و تش��كيات های منظم و منس��جم جهت تئوريزه كردن انديشه های 
ملی گرايانه و س��ازماندهی مب��ارزات مردمی می باش��د... بدون وجود 
احزاب و تش��كل های منظم و منس��جم جهت كاناليزه نمودن مبارزات 
ملی، راه س��ركوب و انحراف مبارزات توده وار برای حاكمان شونيس��م 
فارس گرا هموار بوده و خواهد بود... ضرورت وارد ش��دن به فاز مبارزات 
سيستماتيك و تشكياتی بر همه طيف ها و فعالين حركت ملی آشكار 

آرم ديرنيش
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گرديده. اينك با درك اين ضرورت تاريخی »آذربايجان ميلی ديرنيش 
تش��كياتی« گام به عرصه مبارزات ملی و هويت گرايانه گذارده و اعام 

موجوديت می نمايد.
در ادامه اين رجزخوانی، تشكيات ديرنيش اهداف اصلی و راهكارهای خود را چنين 

اعام می دارد: 
1. »آذربايجان ميلی ديرنيش تش��كياتی« مبارزه سيس��تماتيك و 
تشكياتی خود را برای اعاده حق تعيين سرنوشت سياسی و ملی ملت 
آذربايجان و دفاع از تماميت ارضی س��رزمينمان آذربايجان آغاز نموده 

است.
2. خود را جزئی از جنبش ملی گرای ملت تورك آذربايجان دانسته و 
خود را مقيد به رعايت اصول و مبانی انديشه های ملی گرايانه برای دفاع 

از منافع ملی ملت آذربايجان می داند. 
3. مشی مبارزاتی بر پايه های مبارزه مخفی و نيمه علنی با راهكارهای 
دمكراتيك و غير خشونت آميز استوار بوده و اس��تراتژی اوليه و بنيانی 
اين تشكيات جذب، پرورش و كادرس��ازی از نيروهای جوان در داخل 
سرزمينمان و ايجاد هماهنگی ديناميكی ]پويايی[ در اليه های مختلف 

جامعه جهت مشاركت در مقاومت ملی و مبارزه فراگير می باشد.
4. با اعتقاد به تئ��وری قدرت گيری از پايين به ب��اال و مبارزه در درون 
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توده در داخل سرزمينمان آذربايجان تشكيل يافته ولی به علت ماهيت 
مخفی و نيمه علن��ی آن از به كارگيری روش ه��ای معمول كه منجر به 

ضربه پذيری تشكيات شود جداً خودداری خواهد نمود.
5. مشی مبارزه مخفی نه تنها اين تش��كيات را از مردم جدا نخواهد 

نمود، بلكه بستر الزم را برای آغاز مبارزه فراگير فراهم خواهد آورد. 
6. با انتشار جزوات تحليلی، آموزشی، راهبردی و نشريات خبری رابطه 
سيستماتيك خود را با مردم و هواداران خود حفظ خواهد نمود. هيئت 

1 2006/3/19 AMDT مؤسسين تشكيات مقاومت ملی آذربايجان
تش��كيات متوهم ديرنيش در »مرامنام��ه« ادعايی خود ضمن توضيح احساس��اتی 
س��تم های روی داده عليه »ملت ترك آذربايجان« و تاش آنها برای كس��ب استقال 
در طول تاريخ 200 س��اله، مدعی اس��ت كه ملت ترك آذربايجان در دوره های انقاب 
مشروطه، قيام شيخ محمد خيابانی و حركت حزب خلق مسلمان به خودمختاری و در 

دوره فرقه دمكرات به رهبری پيشه وری به تشكيل دولت موفق گشته است! 
البته كسانی كه اندك اطاعاتی از تاريخ ايران و آذربايجان داشته باشند می دانند كه 
مقاومت 11ماهه تبريز به رهبری س��تارخان و باقرخان عليه استبداد صغير محمدعلی 
شاه قاجار و اعاده مشروطه و مقاومت مرحوم شيخ محمد خيابانی عليه »قرارداد منحوس 
1919 انگليس و ايران« كه كشور را به صورت مستعمره انگليس در می آورد، به هيچ وجه 
تشكيل دولت يا حكومتی در برابر حكومت مركزی ايران نبود. اين بزرگ مردان نامدار 
برای نجات كل ايران می كوشيدند نه جدايی و تقسيم ايران! حزب خلق مسلمان نيز در 
چند ماه حضور خشن، غير مش��روع و خاف قانونش در تبريز و برخی نقاط آذربايجان 
نتوانست استاندار، فرماندار، شهردار و حتی بخش��دار و كدخدايی! منصوب كند. يعنی 
مردم مبارز آذربايجان و به ويژه تبريز اجازه چنين گستاخی هايی را به آنان ندادند. قدرت 
آنها محدود به تعدادی كميته های مس��لح بود كه با تاش س��پاه و كميته های انقاب 

اسامی جمع و منحل شدند. 

جمهوری مستقل و مقدس آذربايجان!
ارتزاق تش��كيات ديرنيش از دين س��تيزان حاكم بر جمه��وری آذربايجان به قدری 
واضح و آشكار است كه نتوانسته اند منت داری خود را مخفی سازند و ضمن اعطای لقب 

1 .http://www.diranish.com /2559
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»مقدس« به جمهوری آذربايجان مدعی هس��تند: »امروز جمهوری مستقل و مقدس 
آذربايجان شمالی در سطح جهان و س��ازمان ملل متحد ملت آذربايجان را نمايندگی 
می كند.«)؟!( به يقين در قاموس ماليخوليايی آقايان معنی »مستقل و مقدس« از نوع 
ماكياوليستی است كه برای يافتن هوادار با كلمات بازی می كنند و معانی آنها را به كلی 

عوض می نمايند تا اعضايی چشم و گوش بسته را به تور اندازند! 
بخشی از مرامنامه شيرين عقل های موسوم به ديرنيش را می خوانيم تا به ميزان درك 

و شعورشان پی ببريم:
... در س��ايه مجاهدات و مقاومت ملتمان و شهدای تقديم شده، امروز 
جمهوری مستقل و مقدس آذربايجان شمالی در سطح جهان و سازمان 
ملل متحد ملت آذربايجان را نمايندگی می كند. علی رغم سال ها اسارت 
خونين و روزهای سياه، اراده ملی در آذربايجان هيچ وقت از بين نرفت 
و مقاومت ملی همچنان ادامه يافت. امروزه مب��ارزات ملی دمكراتيك 
ملتمان برای كس��ب آزادی و اتحاد دوباره اراضی مل��ی در آذربايجان 
جنوبی ادامه دارد... امروزه نيز حاكمان سياسی ايران با بازيچه قرار دادن 
شريعت و دين و با نام امت واحده اسامی در حال اجرای پروژه فارسيزه 
كردن و ذوب نمودن هويت ملی آذربايجان می باشند كه خوشبختانه به 
دليل رشد آگاهی ملی در آذربايجان مجريان اين پروژه به نتايج دلخواه 
خود نرس��يده اند... در جغرافيايی كه ايران ناميده می شود مسئله ستم 
ملی اساسی ترين مشكل به شمار آمده و در اثر بيداری »ملل و خلق های 
تحت ستم ملی« سيستم مبتنی بر تفكرات نژادپرستانه فارس در حال 
اضمحال می باشد... در هشتاد س��ال گذشته زيرساخت های فرهنگی 
و اجتماعی ملت ترك آذربايجان به عنوان ملتی كه تحت س��تم ملی و 
سركوب های نژادپرستانه قرار گرفته دچار ضايعات جبران ناپذيری شده 
است. وضعيت اسفبار كنونی، ملت ترك آذربايجان را مجبور به دفاع از 
خود نموده و »حق دفاع مش��روع« را برای ملتمان فراهم ساخته است. 
با توجه به داليل يادشده شرايط برای مبارزات مدنی و دمكراتيك ملت 
ترك آذربايجان و اس��تفاده از اصل »حق تعيين سرنوشت« مندرج در 
بيانيه جهانی حقوق بشر و حقوق بين الملل جنوبی )؟( فراهم آمده است. 
»مام ميهن آذربايجان« و »مليت ترك« دو ركن اصلی افكار ما بوده و 
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تئوری »ملت سازی، دولت سازی و اتحاد اراضی ملی« راستای مجادالت 
ما خواهد بود.1

به باور ديرنيشيان، استراتژی رسيدن به اهداف ذكرشده عبارت اند از:
تبليغ و ترويج بيداری ملی در بين ملت ترك در آذربايجان جنوبی 

ايجاد غرور و اتحاد ملی در بين اليه های مختلف اجتماعی ملت ترك 
در آذربايجان جنوبی

تاش برای متوقف نمودن هر گونه سياست های شوونيستی اتخاذشده 
بر عليه ملت ترك آذربايجان 

تئوريزه كردن و بسترس��ازی برای اعاده حق تعيين سرنوشت ملی- 
سياسی ملت ترك در آذربايجان جنوبی 

كادرسازی برای گذر به مرحله ملت سازی
پيشبرد برد مبارزات ديناميك و آلترناتيو با توجه به مقتضيات روز.2

تشكيات ديرنيش در سايت اينترنتی خود مدعی است كه:
هس��ته های مقاومت ملی آذربايجان برای پيش��برد و س��ازماندهی 
مجادالت و مقاومت سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صورت 
مخفی در درون سرزمين های آذربايجان سازماندهی شده اند و مشغول 

مبارزه و فعاليت از جمله جمع آوری و تحليل اطاعات می باشند.3

تالش برای ايجاد اختالف و اغتشاش
تشكيات ديرنيش همواره می كوشد به اختافات ترك و فارس و نيز ترك و كرد دامن 
بزند و از عصبيت ايجادشده در جهت منافع و اهداف خطرناك خود بهره برداری نمايد. 
به عنوان نمونه با درج تصاويری از اعتراض مردم آذربايجان نسبت به يكی از برنامه های 
فتيله، حركت اعتراضی به آن را قدرت نمايی دانست كه »شاه اسماعيل خطايی ]صفوی. 
خطايی تخلص شاعری وی بود[ و نادر شاه افشار به فرزندانشان باليدند، ستارخان سرشار 

از غرور شد و شهيد پيشه وری نفس راحتی كشيد.«!!
در آخرين برنامه »فيتيله « ك��ه روز جمعه 15 آبان ماه 1394روی آنتن ش��بكه دوم 
س��يما رفت، در يكی از آيتم ها به نام »هتل فيتيله ای« پدر و پسر ترك زبانی قصد تَرك 

1 .http://diranish.com/ 2556 )2006 آپريل( 
2. همان.
3. همان.
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زودهنگام هتل را داشتند و علت آن را نيز دست و پا شكسته به زبان فارسی و تركی، بوی 
بدی اتاق محل اقامت ش��ان عنوان كردند. مدير پذيرش هتل هم بعد از بررسی متوجه 
می شود كه فرزند اين مسافر ترك زبان، به جای استفاده از مسواك از فرچه توالت برای 

شستن دهانش استفاده كرده و اين بوی بد نيز از دهان اين كودك متصاعد می شود. 
پخش اين برنامه، واكنش های تن��دی را در مناطق متعدد آذربايجان به ويژه تبريز در 
پی داشت و به درگيری هايی منجر شد. كمال الدين پيرمؤذن نماينده مردم اردبيل، نير، 
نمين و سرعين و دكتر پزش��كيان نماينده تبريز در مجلس شورای اسامی به شدت به 

توهين صدا وسيما به آذربايجانی ها واكنش نشان دادند. 
پس از اين واكنش ها، روابط عمومی سازمان صدا وس��يما با انتشار اطاعيه ای ضمن 

پوزش بابت اين اتفاق، تأكيد كرد: 
اشتباه، بی دقتی و نظارت نادرس��ت عوامل برنامه ساز و ناظر مربوطه، 
ديالوگ هايی به زبان آذری بيان می ش��ود كه باعث تمسخر و در نتيجه 
رنج��ش خاطر و ناراحت��ی هموطنان غي��ور و عزيز آذری زبان ش��ده و 
شكاياتی را موجب می گردد. علی رغم سهوی بودن اين اتفاق، مسئوالن 
و عوامل دخيل در توليد و پخش اين برنامه، متخلف محسوب می شوند و 
اين مسئله تا آشكار شدن موضوع و ريشه های آن به طور جدی پيگيری 
خواهد شد. تا انجام بررس��ی های الزم و رسيدن به نتيجه نهايی، پخش 
برنامه »فيتيله« فعًا متوقف می شود. مدير پخش و مدير گروه كودك 
شبكه دو به دليل سهل انگاری توبيخ كتبی خواهند شد و جانشين مدير 
پخش كه مسئول نهايی نظارت برنامه هاس��ت نيز توبيخ و از مسئوليت 

بركنار می شود. 
روز 18 آبان شخص محمد سرافراز رئيس سازمان صدا وسيما و علی اصغر پورمحمدی 
معاون سيمای رسانه ملی نيز به صورت رسمی از مردم آذربايجان عذرخواهی كردند و 
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وعده برخورد شديد با مس��ببين اين واقعه را دادند. با اين حال گروه های تجزيه طلب با 
رسانه های شنيداری و ديداری، شبكه های اجتماعی و سايت های اينترنتی خود بسيار 
كوش��يدند تا مردم را تحريك كنند و بر دامنه اعتراضات و اغتشاش بيفزايند. اما اين بار 
صبر، تحمل و بصيرت مردم نجيب ترك زبان ايران در اس��تا ن های آذربايجان ش��رقی، 
آذربايجان غربی، اردبيل، زنجان و حت��ی آذربايجانی های س��اكن پايتخت و اعتماد و 
اطمينان آنها به مسئوالن امور، نقش��ه های خائنانه بيگانگان و تجزيه طلبان را نقش بر 

آب نمود. 

تشكيات ديرنيش در تاريخ 18 آبان 1394 طی مطلبی با عنوان: » تشكر و قدردانی 
تشكيات مقاومت ملی آذربايجان از ملت ترك آذربايجان« در تحريك به اغتشاش بيشتر 

و افزايش دشمنی آذربايجانيان با مردم مناطق فارس زبان چنين نوشت: 
بار ديگر ملت ترك آذربايجان حماسه ای بزرگ آفريد تا برگ زرينی بر 
دفتر تاريخ مبارزات ملی آذربايجانيان سرافراز تاريخ افزوده شود. امروز 
18 آبان 1394 ملت ترك آذربايجان با اراده آهنين و شكست ناپذيرش 
بار ديگر درسی تاريخی و فراموش نش��دنی به بدخواهان و ياوه گويانی 
داد كه فكر می كردند می توانند با آذربايجان مانند گوشت قربانی رفتار 
كنند. امروز همگان بار ديگر ديدند كه آذربايجان بيدار، استوار و مصمم، 

هستی اش را پاس داشته است. 
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امروز هر وجب خاك آذربايجان ب��ا همت و غيرت جوانان ترك تبريز، 
زنجان، اروميه، اردبيل و ديگر ش��هرهای آذربايجان سرش��ار از غرور و 
افتخار شد. امروز شاه اس��ماعيل خطايی و نادرشاه افشار به فرزندانشان 
باليدند، ستارخان سرشار از غرور ش��د و شهيد پيشه وری نفس راحتی 

كشيد. 
امروز همچنين چشم آذربايجان به جمال همزبانان و هم تباران خود در 
تهران و ايل بزرگ تاريخ ساز و قهرمان پرور قشقايی روشن شد كه برای 
حمايت از آذربايجان به خيابان ها آمده بودند كه به نوبه خود محل امتنان 

و شكران بی پايان دارد. 
پيروزی امروز همچنين دليلی ديگر بود بر الزام و ناگزير بودن وحدت و 

هم گرايی در درون حركت ملی آذربايجان. 
تشكيات مقاومت ملی آذربايجان ضمن تشكر و قدردانی از ملت ترك 
آذربايجان و بوسيدن دست تك تك جوانانی كه خالصانه و فقط به عشق 
آذربايجان قهرمان و ملت بزرگ ترك ب��ه خيابان ها آمدند به نوبه خود 
بار ديگر به بدخواهان آذربايجان و ترك ها اخطار می دهد كه بعد از اين 
بهتر است پايش��ان را از گليم ش��ان درازتر نكنند و بدانند كه ترك های 
آذربايجان در راه مبارزات آزادی خواهانه خود كه تا رسيدن به سر منزل 
مقصود ادامه خواهد داش��ت، مايل نيس��تند نه آنان و نه ديگرانی را در 

مقابل پايشان ببينند تا ناگزير پای بر روی آنان گذارند...1

ادعای مقابله با پان کرديسم
از ديگر خصوصيات تش��كيات ديرنيش ادعای مقابله با زيادخواهی و توس��عه طلبی 
تجزيه طلبان كرد نس��بت به مناطق مورد ادعايش��ان به عنوان خاك آذربايجان است. 
به عنوان نمونه اين تشكيات اينترنتی در نامه ای خطاب به وزير امور خارجه اسراييل 
»نس��بت به اظهار نظر وزير دادگس��تری آن كشور مبنی بر تش��كيل دولت كردستان 
مستقل در سرزمين توركان آذربايجان« اعتراض نمود. متن اين نامه به تاريخ 13 بهمن 

1394چنين است: 
از سخنگوی تش��كيات مقاومت ملی آذربايجان به وزير امورخارجه 

1 .http://diranish.com/2728
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اسراييل
موضوع: اظهارات اخير وزير دادگستری اسراييل 

اظهارات اخير وزير محترم دادگستری اسراييل خانم آيلت شاكد مبنی 
بر تشكيل كشور مستقل كردستان در سرزمين توركان آذربايجان )ما 

بين ايران- تركيه( كامًا نامناسب و بسيار خطرناك است. 
آذربايجان جنوبی جوالنگاه اهداف سياسی قدرت های خارجی نخواهد 
بود. ملت تورك آذربايجان برای حق تعيين سرنوش��ت و اداره خود در 
سرزمين مادری خود در حال مبارزه است. ما به عنوان تشكيات مقاومت 
ملی آذربايجان به كرامت انسانی و حقوق خلق ها احترام قايل هستيم. 
مايل هستيم بيان كنيم كه توركان آذربايجان جنوبی هيچ گونه تحركات 
با انگيزه سياسی در س��رزمين های تاريخی خود را تحمل نخواهد كرد. 
ما با قدرت در برابر زياده خواهی برخی از احزاب و سازمان های كوردی 
ايستاده ايم. ما انتظار داريم مقامات اسراييل در اظهارات خويش واقعيات 
منطقه را در نظر بگيرند و اميدوار هستيم اظهارات آتی مقامات اسراييل 
به دور از اشتباهات گذشته با در نظر گرفتن دموگرافی منطقه سازنده 

باشد. 
سخنگوی تشكيات مقاومت ملی آذربايجان بابك چلبيانلی1
اين تش��كيات در اقدامی ديگر به انتش��ار جزوه هايی تحت عنوان »توپراق« )خاك( 
می پردازد و در آنها خوانندگان را به دفاع از س��رزمين آذربايجان در برابر توسعه طلبی 

كردها فرا می خواند. در 
اين زمين��ه از تحريك 
م��ردم  احساس��ات 
آذربايجان نس��بت به 
جناي��ات احزابی چون 
كومله و حزب دمكرات 
كردس��تان به رهبری 
قاس��ملو در شهرهای 
آذربايجان غربی مانند 

1 .http://diranish.com/2761
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نقده )س��ولدوز( طی سال 1358 
خودداری نم��ی ورزد و م��ردم را 
نسبت به تكرار چنين كشتارهايی 

برحذر می دارد.
الزم ب��ه ي��ادآوری اس��ت ك��ه 
اكثريت مردم مسلمان كرد از اين 
جنايت ها مبرا هس��تند و چنين 
جنايت هايی توسط اعضای وحشی 
حزب دمكرات كردستان و حزب 

كومله صورت گرف��ت كه در كت��اب انقاب اس��امی و گروه ه��ای تجزيه طلب بخش 
كردستان، شرح داده شده است. 

تش��كيات ديرنيش چون می داند جايی در ميان مردم آذربايجان ن��دارد و اهداف و 
فعاليت هايش خاف شرع و قانون اس��ت و لذا نيروهای امنيتی و انتظامی و قوه قضاييه 
در براب��ر آنها و هر تجزيه طل��ب ديگری به وظايف خ��ود عمل خواهند كرد، با انتش��ار 
كتابچه هايی نيروهای خود را ب��رای چگونگی مقاومت در دس��تگيری ها و بازجويی ها 
تحت آموزش ق��رار می دهد. يكی از اين كتاب ها با عنوان ش��كنجه س��فيد، ترفندهای 
بازجويی-راه های مقابله با آن در سايت اينترنتی ديرنيش منتشر شده و هدف از انتشار 
آن آشنايی اعضای بازداشت ش��ده با انواع بازجويی و تاش جهت افشا نكردن اطاعات 

تشكيات است. 

ديگر احزاب اينترنتی تجزيه طلب
عاوه بر تشكيات و احزاب تجزيه طلبی كه تا اينجا مورد بررسی و تحليل قرار داديم 
)داك، گوناز، گام��وح، جاماح، يئنی گاموح، ديَرنيش و گاس��پ( در محيط اينترنت نام 
احزاب ديگری مشاهده می ش��ود كه همگی مدعی تجزيه آذربايجان از ايران و تشكيل 
آذربايجان متحد با جمهوری آذربايجان و گاه تشكيل تركستان بزرگ )تركيه، آذربايجان 
ايران، جمهوری آذربايجان، تركمن صحرا، جمهوری تركمنس��تان و...( هس��تند. اين 

احزاب عبارت اند از:
)Birlik( اتحاديه ملی دمكراتيك آذربايجان

)GADP( حزب دموكرات آذربايجان جنوبی
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حزب اس��تقال آذربايجان جنوبی )GAIP(. )در كتاب انقاب اس��امی و گروه های 
تجزيه طلب معرفی شده است.(

)GALDP( حزب ليبرال دمكرات آذربايجان جنوبی
)GAMAC( جبهه آزادی ملی آذربايجان جنوبی

)AGP( حزب رهايی آذربايجان جنوبی
برخی از اين احزاب دارای س��ايت اينترنتی می باش��ند و نظامنامه، مرامنامه و اهداف 
اعامی شان بسيار شبيه نوشته ها و ادعاهای احزاب بررسی شده است و می توان گفت 
از يكديگر كپی كرده اند! برخی نيز با اينكه در سايت اينترنتی صفحه هايی برای توضيح 
مرامنامه، نظامنامه و اهداف دارند، ليكن هيچ توضيحی اراي��ه نداده اند يعنی خود نيز 

معترف اند كه بدون مرام و هدف هستند. به اينها می گويند احزاب آبكی!! 
برای تنوير افكار يادآور می شويم كه در مراجعه به س��ايت های اينترنتی جريان های 
تجزيه طلب بايد كامًا هوش��يار بود. زيرا در محيط مجازی اينترن��ت به ويژه زمانی كه 
از ِس��رورهای خارجی ايجاد و منتشر می شوند، هر شخص يا اش��خاصی امكان ايجاد و 
تبليغ هر اندازه حزب و جريان با هر اسم و ايسمی )هدفی( را دارند. لذا صرف اين اسم ها 
و ايسم ها گويای واقعيت داش��تن و بودن اعضا و هوادار نيس��ت. احزاب واقعی بايد در 
عمل خود را نشان دهند وگرنه در محيط امن و راحت اينترنت و شبكه های تصويری و 
شنيداری، می توان احزاب فراوان با سنگين ترين مرامنامه ها و بيشترين اعضا را ايجاد و 
تبليغ كرد. به يقين بيشتر احزاب و حركت های تجزيه طلب كنونی به ويژه مناديان شوم 
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تجزيه آذربايجان از ايران فقط در محيط اينترنت وجود دارند و نه بيشتر!
گويا اين اح��زاب آبكی و اينترنتی كه هي��چ گونه نمايندگی و وكالتی از س��وی مردم 
آذربايجان ندارند و فاقد هر گونه مش��روعيت و مقبوليتی هستند و اصًا از طرف مردم 
آذربايجان به حساب نمی آيند، به تازگی نامه ای را خطاب به بان كی مون دبيركل سازمان 
ملل امضا كرده اند و در آن خواسته اند كه س��ازمان ملل ترتيب برگزاری رفراندومی در 
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آذربايجان جنوبی برای تأمين اصل »حق تعيين سرنوشت« آذربايجان را بدهد. 
به يقين سلسله جنبان اين به اصطاح احزاب و تشكيات تجزيه طلب، دشمنان عظمت، 
وحدت و تماميت ارضی ايران بزرگ و شكس��ت خوردگان از سرفرازی انقاب اسامی 
هستند كه با دميدن بر طبل های توخالی به اسامی: گاماح، جاماح، ديرنيش، گاسپ و... 
درصددند در مسير پيشرفت و تعالی ايران اسامی سنگ اندازی نمايند. آنان باد می كارند 

و به يقين طوفان درو خواهند كرد! 

تحليل نهايی عملکرد تجزيه طلبان
در تحليل نهايی پيرامون حركت ها و جيغ های شوم تجزيه طلبی در ايران بايد به چند 

واقعيت بسيار مهم توجه نمود: 
1. توجه به عاقبت خونين قوم گرايی 

آن س��وی قوم گرايی و تجزيه طلبی بس��يار تيره و تار و خونين می نماي��د، زيرا قلمرو 
نفوذ ادعايی تجزيه طلبان يا در همسايگی همديگر قرار دارد يا در همديگر فرو رفته اند 
و لذا اين افراد كه در عالم ماليخوليا به س��ر می برند و خواب ه��ای تكه تكه كردن ايران 
را می بينند، از هم اكنون به هم چنگ و دندان نش��ان می دهند! حال اگر روزی بتوانند 
حداقل درصدی از خواب های پريشانشان را عملی نمايند، در دشمنی با همديگر حمام 
خون به راه خواهند انداخت و ب��ا ايجاد عصبيت های قومی و مذهب��ی، جوانان مناطق 
مختلف ايران را برای اهداف ش��وم و پليد خود در زير توپ ها و خمپاره ها نيست و نابود 
خواهند كرد. بهترين نمونه در اين مورد، هش��دارها و بد و بيراه های متقابلی اس��ت كه 
احزاب تجزيه طلبی چون حزب دمكرات كردستان و حزب كومله1 با احزاب تجزيه طلب 
آذربايجانی به كار می برند. با توجه به اينكه بافت جمعيتی شهرهای زيادی از آذربايجان 
و كردستان به صورت مختلط از ترك آذری و كرد است، هر دو طيف تجزيه طلب ادعای 
مالكيت آن شهرها را دارند و ادعای احزاب رقيب را دست اندازی و روحيه تهاجم ارزيابی 

می كنند. 
چهرگانی كردها را فقط مهمان��ان آذربايجان خوانده2 و طی اظهارنظری در س��ايت 

شخصی اش گفته است: 
در حال حاضر 500 هزار كرد در آذربايج��ان غربی زندگی می كنند، 

1. برای آشنايی با اين دو حزب رك: اصغر حيدری، انقاب اسامی و گروه های تجزيه طلب.
2. سايت اينترنتی ايران امروز، iran emrooz: فاشيسم دينی، نژادپرستی كور و كابوس فروپاشی ايران.
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اگر رفتار عادی داشته باشند، هيج مشكلی نيست وگرنه همان طور كه 
آمده اند بايد بروند.1 

او و گروهش بارها خواستار اشغال شمال عراق توسط ارتش تركيه شده اند و كركوك 
و موصل را »سرزمين تاريخی ترك ها كه به دست عده ای كرد اشغال شده« خوانده اند.2 

به نظر احمد اوبالی از سران داك، »كرد يك ناسزا است!« 
در نشريه كوردستان ارگان رس��می حزب دمكرات كردس��تان، رامبد لطفی يكی از 

كادرهای مهم حزب نوشته است: 
چنان ك��ه می دانيم ش��هر ماكو همچ��ون برخی ديگر از ش��هرهای 
كردستان مانند اروميه، نقده، مياندوآب، سلماس و... بافت جمعيتی شان 
از تركيب دو ملت كرد و ترك به وجود آمده است. همچنان كه جمعيت 
كركوك در كردس��تان جنوبی ]عراق[ را كرد و ترك و عرب تش��كيل 
می دهند. اما واقعيت اين است كه كركوك شهری كردستانی است. به 
همين صورت ماكو، اروميه، نقده، مياندوآب، سلماس و... هم شهرهايی 
كردستانی هس��تند. اين واقعيت مناقشه بردار نيس��ت. اين شهرها هر 
چند كه ساكنان ترك زبان هم داشته باشند، اما سرزمينی كرد هستند 
و ترك ها در آنجا مهمان اند و قابل احت��رام و بايد با آنها محترمانه رفتار 
نمود. آنها همچون اقليتی ساكن اين سرزمين اند و در سرزمين كردها به 

سر می برند و برای اين مسئله هيچ ايرادی نيست.3 
در واكنش به چنين ادعای خيالی و قوم گرايانه، شخصی به نام محمد آزادگر كه مسئول 
هيئت اجراييه »حزب استقال آذربايجان جنوبی«4 خوانده شده در نامه های سرگشاده 

به احزاب و سازمان های كرد ايرانی چنين هشدار داد: 
حزب دمكرات كردستان چند سال اس��ت كه در روزنامه ارگان خود 
اروميه و شهرهای ديگر را داخل كردس��تان به حساب می آورد. حزب 
كومله نيز ماكو را شهری از كردس��تان به حساب آورده است. به تمامی 
احزاب و گروه های كرد كه قصدی در مورد شهرهای آذربايجان از جمله: 

1. سايت اينترنتی گاموح: www.arshiv.gamoh.info/farsi/about_farsi.html اظهار نظر دكتر چهرگانی 
درباره كردها.

2. همان: دردهای آذربايجان جنوبی را به دنيا اعام كرديم.
3. كوردستان، ش432، اسفند 1384، ص22.

4. شرح اين حزب اينترنتی در كتاب انقاب اسامی و گروه های تجزيه طلب داده شده است. 
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اروميه، خوی، ماكو، سالماس، سولدوز )نقده(، خانا )پيرانشهر( و سويوق 
بوالق )مهاباد( ]تركيب يافته از دو كلمه تركی: س��ويوق به معنی سرد 
و بوالق به معنی چش��مه[ دارند اخطار می دهيم كه اين ش��هرها جزو 
الينفك آذربايجان هس��تند و حزب اس��تقال آذربايجان جنوبی ]در 
مورد[ اراضی آذربايجان با هيچ ش��خص و گروهی مذاكره نخواهد كرد؛ 
اراضی آذربايجان حتی يك سانتی متر به احدی واگذار نخواهد شد. البته 
كردها در اين شهرها بوده اند و اكنون نيز هستند و در كنار آذربايجانی ها 

زندگی می كنند.1
مصطفی هج��ری دبي��ر كل حزب منحل��ه دمك��رات كردس��تان از نوش��ته يكی از 
پان تركيست های تجزيه طلب كه نوش��ته بود: »كردها چشم به سرزمين آذربايجانی ها 

ندوزند«، عصبانی شده و اين پاسخ تند را داد:
هيچ كردی به خاطر هي��چ كس و هيچ ملتی دس��ت از هيچ وجبی از 
خاك كردستان برنخواهد داشت... از ديدگاه ما سرزمين كردستان تمام 
شهرها، مناطق، روستاها، دش��ت ها و كوه هايی كه در تقسيمات كشور 
استان های كردستان، كرمانش��اه، ايام و آذربايجان غربی ناميده شده 

است را دربر می گيرد.2
انتشار نقشه كردستان بزرگ كه در آن بخش های زيادی از آذربايجان ايران نيز درون 
محدوده ادعايی قرار گرفته است، خشم شديد تجزيه طلبان آذری را برافروخت؛ چنان 

كه به احزاب تجزيه طلب كرد هشدار دادند: 
اگر می خواهيد در صلح و آرامش همس��ايه باشيم بايد از اين ادعاهای 
خوليائی دس��ت برداريد. در غير اين صورت به آذربايجان اعان جنگ 
می كنيد كه آن هم به نفع ش��ما نخواهد بود... ت��ا آخرين قطره خون از 

تمامی خاك آذربايجان دفاع خواهيم كرد.3 
بخش بزرگی از آذربايجان غربی در منطقه ادعايی كردس��تان بزرگ4 )شامل مناطق 
كردنش��ين كش��ورهای تركيه، س��وريه، عراق و ايران كه دامنه ش��مالی آن از سواحل 
مديترانه در كشور سوريه آغاز و به سواحل خليج فارس در استان خوزستان ايران منتهی 

1. سايت اينترنتی حزب استقال آذربايجان جنوبی: www.gaip.org، 20مارس 2006. 
2. همان.

3. سايت اينترنتی حزب استقال آذربايجان جنوبی: www.gaip.biz، 28اكتبر 2006.
4. شرح كردستان بزرگ در كتاب انقاب اسامی و گروه های تجزيه طلب آمده است. 
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می ش��ود. يعنی از دريا به دريا، درست همانند شعار صهيونيس��ت ها: از نيل تا فرات!( و 
از طرف ديگر در منطقه ادعايی ارمنس��تان بزرگ واقع شده است. از طرف ديگر بخش 
بزرگ كردستان ايران و كردس��تان عراق در منطقه ادعايی آذربايجان بزرگ قرار دارد. 
پان تركيست ها خواهان تشكيل آذربايجان يا تركس��تان بزرگ اند كه از سوی شرق به 
منطقه تركمن صحرا و از آن طريق به تركمنس��تان می پيوندد. هر تجزيه طلب نس��بت 
به قلمرو حركت تجزيه طلب ديگر ادعای ارضی دارد و اين اس��ت چشم انداز هولناك و 
خونينی كه مدعيان دروغين و پوسيده تش��كيل آذربايجان بزرگ و كردستان بزرگ از 
آينده بخش غربی ايران به دست می دهند و بر س��ر مالكيت رؤيايی و ادعايی شهرها و 
روستاهای ايران هل من مبارز می طلبند! اينان از استكهلم، لندن، باكو، آنكارا، عشق آباد 
و سليمانيه به همديگر هشدار می دهند كه مبادا چشم طمعی به گوشه ای از خاكی كه 
قرار است مهريه پيوندشان با س��ران اياالت متحده امريكا باشد بدوزند، كه آن چشم را 
از كاسه سر بيرون خواهند آورد. وای به روزی كه چنين عناصر شيطانی بر سرنوشت و 
زندگی مردم كردستان و آذربايجان چيره گردند! در آن روزگار حمام خون و پاكسازی 

قومی به اوج خود خواهد رسيد!

اسراييل بزرگ: از نيل تا فرات )و خليج فارس(كردستان بزرگ: از مديترانه تا خليج فارس

صفات مشترك: توسعه طلبی، تهاجم نظامی، حذف اقوام و مذاهب ديگر، نسل كشی 
و مهم تر از همه عدم تجاوز به حدود يكديگر كه از مقايسه دو نقشه فهميده می شود. 

هماهنگی صهيونيسم و پان تركيسم!
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ترديدی نيست كه اگر اين عناصر پليد به هدف های باطل و ماليخوليايی خود برسند، 
چنين فاجعه ای را به سراس��ر ايران سرايت می دهند و فرداس��ت كه ميان عرب زبانان 
و بختياری های خوزس��تان بر س��ر هويت و مالكيت شهرها و روس��تاهای آن ديار نيز 
ستيز ايجاد خواهند كرد و چهار گوشه كش��ور را به خون و آتش خواهند كشيد. تبديل 
كشور واحد و قدرتمند ايران به »ايرانس��تان« و حتی تفكر آن، خواسته اصلی دشمنان 
قسم خورده و خونين پنجه اقوام ايرانی اعم از كرد، بلوچ، تركمن، عرب، فارس، لر و ترك 

است. 
2. مقابله به مثل با حاميان تجزيه طلبان

جمهوری اس��امی در برابر وقاحت گروه ها و دولت هايی كه به نوعی بر طبل تجزيه و 
تقسيم ايران می كوبند، بر اساس اصل بسيار عاقانه »پرهيز از ايجاد و گسترش تشنج 
در روابط خارجی« بيش��تر به دفاع، افزايش آگاهی مردم و توضيح نقشه های شوم آنان 
پرداخته است. اما در برابر س��ماجت و زورگويی آنها الزم اس��ت اصل »تهاجم متقابل 
فرهنگی و تاريخی« را به عنوان مقابله به مثل و راهی برای شكس��ت دشمنان وحدت 
و تماميت ارضی اي��ران و جنگ طلبان تجزيه طلب به كار بندد. تمامی يا بيش��تر خاك 
همس��ايگانی كه ريگی در كفش دارند و به حمايت و هدايت تجزيه طلبان می پردازند، 
متعلق به ايران بوده اس��ت. از طرف ديگر از امتدادهای گس��ترش يافته زبانی، قومی و 
مذهبی اقوام ايرانی در آن س��وی مرزها به خصوص در جمه��وری آذربايجان، تركيه و 
كردستان عراق می توان به خوبی بهره گرفت و با ساح دشمن به جنگ و مقابله او رفت 
و توپ تجزيه طلبی را به خاك آنان انداخت! مناديان تجزيه ايران و مزدورانشان از اجرای 
سياست »تهاجم متقابل فرهنگی و تاريخی« از سوی ايران، به شدت در هراس و واهمه 

به سر می برند؛ زيرا در برابر آن سپر دفاعی ندارند.1
3. توجه به نقش پليد امريكا

به يقين در تمام حركت ه��ای تجزيه طلبی و جنايت های عليه ايران و ايرانی، دس��ت 
خبيث و خونين امريكا و اسراييل به صورت پنهان و آشكار ديده می شود. دليل اصلی اين 
ادعا شعارها و عملكردهای تجزيه طلبان است كه در راستای اهداف شوم امپرياليسم و 

صهيونيسم قرار دارد. اما برای استناد بيشتر به نقل چند مورد بسنده می شود.
الف. طيف وسيعی از پش��تيبانان تجزيه طلبان ايران در كنگره امريكا النه گزيده اند و 
اقدامات شوم خود را پی می گيرند. يكی از نمايندگان معروف آنان »دانا روهراباكر« در 

1. برای توضيح بيشتر به كتاب انقاب اسامی و گروه های تجزيه طلب بخش آذربايجان مراجعه فرماييد. 
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نامه ای به هي��اری كلينتون )وزي��ر خارجه وقت 
امريكا( خواستار كمك امريكا به تجزيه ايران و جدا 

كردن آذربايجان از ايران شد و مدعی گشت: 
كمك در مش��روعيت بخشيدن 
ب��ه اش��تياق م��ردم آذری برای 
كسب اس��تقال خود در قياس با 
تهديد بمباران مخازن تحقيقاتی 
هسته ای زيرزمينی ايران، می تواند 
خط��ر بس��يار بزرگ ت��ری برای 
حاكم��ان ايرانی به دنبال داش��ته 

باشد. 
سياستمداران امريكايی هميشه دخالت در امور 

كشورهای ديگر را جزو حقوق و حتی وظيفه خود می دانند و معلوم نيست اين حقوق يا 
وظيفه را از كجا و بر اساس كدام سروش غيبی به دست آورده اند و از چپ و راست عليه 
كشورهای مستقل می تازند! اگر همين حقوق و وظيفه را نمايندگان ديگر كشورها عليه 
امريكا مطرح كنند، گوش فلك را با جيغ های انكراالصواتش��ان پر می كنند و حرف ها و 
داليل ديگران را به صورت اقداماتی كامًا زشت و شيطانی و دخالت در امور داخلی خود 
قلمداد می  نمايند. اگر يكی از اعضای پارلمان كشوری نامه ای به دولت خود بفرستد و از 
آن بخواهد تا از انتقال هاوايی به ساكنان هاوايی و يا بازگرداندن كاليفرنيا به مكزيكی ها 
حمايت كند، واكنش شيطان بزرگ و شيطانيان چه خواهد بود؟! ظاهراً ابرقدرت بودن 

حقوق خاص خود را در پی دارد!
در نتيجه جنگ های روسيه با ايران در زمان فتحعلی شاه قاجار طبق معاهده گلستان 
و تركمنچای س��رزمين های باالی رود ارس كه بخش بزرگی از آذربايجان بزرگ تحت 
حاكميت ايران محسوب می شد، از پيكر مام ميهن جدا گشت. اما اكنون امريكايی ها )از 
زبان امثال روهراباكر( درصددند از هر راه و روش شيطانی و خبيث برای آسيب زدن به 
ايران و از هم پاشيدن تماميت ارضی آن استفاده كنند. نامه روهراباكر ظاهراً از خبرهای 
جديد شكوفايی روابط نظامی اس��راييل و جمهوری آذربايجان الهام گرفته است، آنجا 

كه می نويسد: 
حمايت از چنين همكاری ای برای اياالت متحده معقول به حس��اب 

دانا روهرا باكر
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می آيد، چرا كه حكومت ديكتاتوری و س��لطه جويانه موجود در تهران، 
دشمن ما و نيز دشمن آنها می باشد. مردم آذربايجان از نظر جغرافيايی 
از هم جدا شده اند و آنها پس از تقريباً دو قرن حاكميت خارجی خواستار 

اتحاد مجدد سرزمين خود می باشند. 
همين طور وی خطر ايجاد و گسترش فعاليت تجزيه طلبانه در آذربايجان را برای ايران 
خطری بزرگ تر از بمباران مخازن تحقيقاتی هسته ای زيرزمينی ايران می داند، زيرا كه 
كشور از داخل پريشان و متنشنج شده و س��رطان تجزيه طلبی با كمك آشكار و پنهان 
امريكا، اسراييل و برخی كش��ورهای احمق اروپايی و حوزه خليج فارس به ساير نواحی 
نيز س��رايت خواهد كرد! متن كامل نامه اين نماينده كنگره امريكا به هياری كلينتون 

به اين شرح است:
خانم وزير:

يكی از اعضای حزب حاكم جمهوری آذربايجان فوريه گذشته از دولت 
خواست تا نام اين كشور را به »آذربايجان شمالی« تغيير دهد. سياوش 
نوروزوف يكی از اعضای پارلمان، پيش��نهاد داد ك��ه 16 ميليون آذری 
ساكن در شمال غربی ايران )آذربايجان جنوبی( بايد به صورت يك ملت 
واحد و متحد دربيايند. اين سرزمين كه آذربايجان جنوبی در نظر گرفته 
می ش��ود، تقريباً دو برابر جمهوری آذربايجان در شمال دارای جمعيت 
است. بنابر گزارش��ات، اين پيش��نهاد مورد توجه چندين تن از اعضای 

پارلمان نيز قرار گرفته است.
در ايران، دولت تهران استان هايی كه بيشتر ساكنان آنها قوم های آذری 
هستند را آذربايجان شرقی و غربی می نامد. بنابراين، اين موضوع خود 
ادله ای بر اين ادعای دولت باكو می باشد كه معتقدند سرزمين آذری ها 
تقسيم شده اس��ت. در واقع اين قلمرو به واسطه معاهده تركمنچای در 
سال 1828م و بدون جلب رضايت آذری ها بين روسيه و ايران تقسيم 
شد. روسيه ديگر در اين موضوع عامل تأثيرگذاری به حساب نمی آيد، 
چرا كه جمهوری آذربايجان استقال خود را در سال 1991م به هنگام 
فروپاشی جماهير شوروی به دست آورد. ايران امروز از فارس حدود دو 

قرن گذشته بسيار متفاوت است.
به دنبال خبره��ای اخير پيرامون ش��كوفايی هم��كاری نظامی بين 
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اسراييل و آذربايجان، مس��ئله آذربايجان مجدداً مطرح گرديده است. 
حمايت از چنين هم��كاری ای برای اياالت متحده معقول به حس��اب 
می آيد، چرا كه حكومت ديكتاتوری و س��لطه جويانه موجود در تهران 
دش��من ما و نيز دش��من آنها می باش��د. نحوه تعيين هويت، احساس 
وفاداری و اقدامات م��ردم خاورميانه را نمی توان هميش��ه بر اس��اس 
خطوط مرزی موجود بر روی نقش��ه يك كتابخانه تعيين كرد. ايران به 
منظور افزايش تأثير خود در لبنان و عراق، از گروه های قومی و مذهبی 
سوءاستفاده كرده است. اياالت متحده بايد به دنبال فرصت هايی باشد 
تا بتواند همين كار ]تحريك گروه های قومی و مذهبی در ايران![ را در 
مناطق كليدی انجام دهد. كمك در مش��روعيت بخش��يدن به اشتياق 
مردم آذری برای كسب استقال خود، در قياس با تهديد بمباران مخازن 
تحقيقاتی هس��ته ای زيرزمينی ايران، می تواند خطر بسيار بزرگ تری 

برای حاكمان مستبد ايرانی به دنبال داشته باشد. 
با تشكر- دانا روهراباكر

ب. هياری كلينتون در خاطرات منتشرشده اش آشكارا اعام می كند:
پس از سركوب جنبش سبز در ايران، تاش ها برای ارايه ابزار و فناوری 
فرار از سركوب و سانسور دولتی به فعاالن طرفدار دمكراسی را افزايش 
دادم. طی چند سال بعد، ده ها ميليون دالر سرمايه گذاری كرديم و بيش 

از 5000 فعال را در سراسر جهان آموزش داديم.1
به يقين مناديان شوم تجزيه آذربايجان از ايران نيز در ميان اين مزدوران آموزش ديده 
سازمان سيا بوده و هس��تند. امريكا مأمن نيروهای مخالف با انقاب اسامی و تماميت 
ارضی ايران است. يك نيروی به اصطاح اپوزيسيون را نمی توان نشان داد مگر اينكه يا در 
امريكا النه گزيده يا از سوی شيطان بزرگ پشتيبانی می شود. مناديان تجزيه آذربايجان 

مانند چهرگانی، اوبالی و... همراه با تشكيات پوسيده شان در امريكا النه گزيده اند! 
4. نگاهی به تجزيه طلبان کشور امريكا

اگر تجزيه كشورهای بزرگ و تشكيل كش��ورهای جيبی برای هر قوم و طايفه ای، امر 

1. هياری كلينتون: انتخاب های س��خت، بخش دوم/فصل ايران: تحريم ها و رازها، كد خبر: 378105، تاريخ 
 www.mashreghnews.ir انتشار: 18دی 1393؛
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نامه روهراباكر به كلينتون درباره تجزيه آذربايجان از ايران
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پسنديده ای است، پس چرا اياالت متحده امريكا به اين امر گردن نمی نهد و امر پسنديده! 
تجزيه را از خود شروع نمی كند؟! امريكا از وحدت مهاجرنشين های انگليسی ايجاد شد. 
سران آن از همان زمان نگذاشتند بين س��رزمين پهناور ميان دو اقيانوس اطلس و آرام 
كشوری غير از اياالت متحده شكل گيرد و با نهايت شدت با تقسيم كشورشان برخورد 
كردند و حتی تا مرحله جنگ و كشتار پيش رفتند و مانع از تشكيل امريكای شمالی و 

جنوبی در دوره به اصطاح جنگ های انفصال )برده داری( شدند! 
جنگ بين ايالت های ش��مالی به رهبری آبراه��ام لينكلن از ح��زب جمهوری خواه و 
يازده ايال��ت جنوبی تحت فرمانروايی رئيس جمهور جفرس��ون ديوي��س رخ داد. چند 
هفته پس از انتخابات رياس��ت جمهوری در 20س��پتامبر 1860، كارولينای جنوبی با 
رأی مجلس قانون گذاری خود خ��روج از جرگه اياالت متحده را اع��ام كرد. بافاصله 
پس از مراسم س��وگند لينكلن در 4مارس 1861 اياالت متحده تجزيه شد. در اين روز 
ايالت های كارولينای جنوبی، جورجيا، فلوريدا، آالباما، می سی سی پی، لوئيزيانا و تگزاس 
كنفدراسيون كشورهای امريكا را تشكيل دادند. اندك زمانی بعد، آركانزاس، كارولينای 
ش��مالی، ويرجينيا و تنس��ی نيز به ايالت های شورش��ی پيوس��تند و تعداد ايالت های 
تجزيه طلب به 11 ايالت رس��يد. در اين كش��مكش، يازده ايالت جنوبی به »ايالت های 
برده« مشهور شده بودند زيرا در آنها برده داری هنوز رواج داشت و بر عكس ايالت های 
شمالی ممنوع نشده بود. ايالت های جنوبی بافاصله ريچموند را پايتخت خود قرار داده 

جفرسون ديويس، رئيس جمهور منتخب ايالت هايی كه مستقل شده بودند و 
اعضای كابينه وی
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و جفرسن ديويس را به رياست جمهوری برگزيدند. در آوريل 1865 جنگ های انفصال 
پس از 4 سال و با450 هزار نفر كشته و 335 هزار نفر زخمی به سود شمالی ها و با نتيجه 

وحدت ارضی دوباره اياالت متحده امريكا به پايان رسيد.
س��ران اياالت متحده امريكا با خش��ونت و خونريزی مانع ش��ده اند كه بوميان امريكا 
كش��وری برای خود يا حداقل ايالتی خودمختار داش��ته باش��ند. اياالت متحده امريكا 
كش��وری متحد از لحاظ قومی، نژادی و حتی جغرافيای سياس��ی نيست. جنبش های 

تجزيه طلب فعالی در آن كشور وجود دارند كه برخی عبارت اند از:
جمهوری تگزاس )با س��ازمان نظامی گروه جمهوری تگزاس(، جمهوری كاس��كاديا 
)متش��كل از قس��مت هايی از غرب امريكا و كانادا(، حركت اس��تقال و خودمختاری 
هاوايی، حزب استقال طلبان آالس��كا، ليگ جنوب )متش��كل از بقايای جبهه اياالت 
مؤتلفه امريكا(، الكوتا س��يوكس )دولت پيشنهاد ش��ده: جمهوری الكوتا(، پورتوريكو 
)احزاب: حزب اس��تقال پورتوريكو، حزب ملی گرای پورتوريكو، جنبش ملی استقال 
هوستوسيانو، جبهه سوسياليس��ت. با س��ازمان نظامی ارتش خلق بوريكوآ(، ورمونت 
)جمهوری كوهستان س��بز ورمونت(، واش��نگتن+ اورگون+ بريتيش كلمبيا )جنبش 

استقال كاسكاديا. دولت پيشنهادی: كاسكاديا(.1 
آيا سران اياالت متحده اجازه حداقل فعاليت برای اين احزاب تجزيه طلب را می دهند؟ 
آيا در مورد تقسيم كشور از مردم امريكا همه پرسی می كنند؟ به واقع اگر تقسيم كشورها 
بر اساس قوميت ها و تشكيل كشورهايی از يك قوم اقدامی انسانی و واجب است، بسم اهلل؛ 
اين گوی و اين ميدان. امريكا كه خود را مهد تمدن و دمكراسی و مردم ساالری می داند، 
ابتدا حقوق قوميت های خود را داده و اقدام به تشكيل كشورهای متعدد در داخل قلمرو 
اياالت متحده نمايد و آنگاه برای ديگران نسخه بپيچد! اما برای صدها بار ثابت شده كه 

از نظر سران امريكا مرگ حق است اما برای همسايه!! 
داگاس مك كنان )Douglas MacKinnon( از مقامات س��ابق كاخ سفيد و پنتاگون 
كه س��ه س��ال را در فرماندهی نيروهای مش��ترك امريكا فعاليت كرده به عنوان يكی 
از مفسران برجسته مسائل سياس��ی در روزنامه ها و نش��ريات مهم امريكا و همچنين 
برنامه های تلويزيونی و راديويی به تحليل مس��ائل روز دنيا می پردازد. مك كنان اخيراً 
كتابی را با عنوان اياالت جدايی طلب امريكا با بهره گيری از دانش كارشناسان خبره در 

1. ب��رای توضي��ح بيش��تر رك: www.mashreghnews.ir/fa/news/161517 و نيز س��ايت ويكی پديا با 
جست وجوی: تجزيه طلبی در اياالت متحده. 
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حوزه كشاورزی، انرژی، زيرساخت، مالی و اقتصادی و بسياری زمينه های ديگر نگاشته 
و منتشر كرده است. نام اين كتاب از نام »اياالت متحد امريكا« گرفته شده است. وی در 
كتاب خود تأكيد می كند كه ميليون ها خانواده امريكايی از نژادهای مختلف و با سوابق 
گوناگون، درست در زمانی كه امريكا بيش از پيش در زوال مالی و اخاقی فرو می رود، 
ديگر اميدی به ادامه روند كنونی اداره امريكا توسط دولتمردان فعلی اين كشور ندارند 
و معلوم نيست كه با نابودی ارزش های اصيل امريكايی و امنيت مرزها و بسياری موارد 

ناگوار ديگر، سرنوشت امريكا چه خواهد شد؟
داگاس مك كنان در كتابش به ارايه راهكارهايی برای رفع مش��كات كنونی امريكا 
و جايگزين كردن دولت فعل��ی با يك رويكرد حقوقی و مطابق با قانون اساس��ی امريكا 
می پردازد و در نهايت ايده جدايی از اياالت متحده و تجزيه اين كشور را به عنوان بهترين 
گزينه موجود معرفی می كند. وی در يادداشتی كه مجله اينترنتی تاون هال منتشر كرد 

به داليل تأليف كتاب اشاره كرده و نوشت: 
گويا رهبران امريكا عزم خود را جزم كرده اند تا مرزهای كش��ور ما را 
از بين ببرند، حاكميت قانون را زير پا بگذارند، ش��ركت های امريكايی 
را به اس��م فعاليت هايی چون مقابله با تغييرات جوی ورشكسته كنند، 
متمم دوم قانون اساس��ی را نقض كنند، تمدن غربی را سانسور كرده و 
آن را با چند فرهنگ گرايی جايگزين كنن��د، هر روزه ميلياردها دالر به 
بدهی های امري��كا بيفزايند و حتی مذهب ما را ناب��ود كنند. گروهی از 
متخصصان حوزه های مختلف را به منظور يافتن راه حلی برای مشكات 
مذكور حدود چهار سال پيش تشكيل دادم. در نهايت به اعتقاد اين گروه 
تخصصی راه حلی كه بيش از ديگر راهكارها مؤثر به نظر رسيد، تجزيه 

پرچم مناطقی از اياالت متحده امريكا كه جنبش های استقال طلبی در آنها فعال هستند:
آالسكا، هاوائی، الكوتا سيوكس، پورتوريكو، جنوب، تگزاس، ورمونت، كاسكاديا
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اياالت متحده امريكا بود كه برای تحقق اين هدف طرحی برای ترك اين 
اتحاديه ارايه ش��د و در پايان به تأليف كتاب اياالت جدايی طلب امريكا 
انجاميد؛ كتابی كه مشخص می كند چرا، كجا، چگونه و چه زمانی بايد 

اين جمهوری جديد بر اساس ارزش های اصيل ما شكل بگيرد.
در نظرسنجی رويترز در امريكا از هر چهار امريكايی دست كم يك نفر 
اعام كرد كه آماده پيوس��تن به جنبش جدايی طلبی در امريكا است. 
اين رقمی معادل حدود 84 ميليون نف��ر از جمعيت كل امريكا خواهد 
بود. ده ها ميليون امريكايی به حق، نگران آينده كشورش��ان هستند و 
می خواهند بفهمند دولت و كشور آنها چه مسيری را در پيش رفته است، 
اما ديگر خيلی دير شده و آنها اميد خود را از دست داده اند. آنها خواستار 

تجزيه امريكا هستند.
من صادقانه از كسانی كه معتقدند ارزش های اصيل امريكايی در اين 
كشور در حال س��قوط است و كشور نيز سراش��يبی سقوط را با سرعت 
می پيمايد و اين روند را غير قابل بازگشت می بيند، می خواهم بدانند كه 
هنوز گزينه ای برای حفظ ارزش های واقعی كشور وجود دارد و آن تاش 
برای تجزيه امريكا است. اين راه حلی جنجال برانگيز است كه 240 سال 
پيش مطرح شد اما به سرانجام نرسيد و امروز يك بار ديگر به عنوان تنها 
گزينه و تنها راه حل بايد مطرح ش��ود. اين حق ما امريكايی ها است كه 
درباره آنچه كه بسياری به درستی آخرين روزنه اميد می پندارند، بحث 

و گفت وگو كنيم: »تاش برای تجزيه امريكا«.1
اما واكنش مقام��ات حكومت امريكا نس��بت به فعالي��ت جدايی طلب��ان امريكايی و 
جمع آوری امضا برای بررسی موضوع توسط مقامات دولت فدرال، افزايش فشار و تهديد 
است، چنان كه كاخ س��فيد اعام كرد ممكن اس��ت امضاكنندگان درخواست  جدايی 

ايالت ها از امريكا از حقوق شهروندی شان محروم شوند.2
5. نقش مخرب رژيم وحشی اسراييل

رژيم جعلی و صهيونيس��ت اس��راييل از حركت ه��ا و گروهك ه��ای جدايی خواه كه 
مخالف تماميت ارضی ايران هستند، حمايت سياس��ی، مالی و نظامی می كند. در اين 

1 .http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930818000012-1393/8/18.
2. مؤسسه مطالعات امريكا، »ظهور دوباره چالش جدايی طلبی )در امريكا(«، 1393/7/6؛

http://www.asipress.ir/vdcivyay.t1av32bcct.html 
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مورد سخنان مئير داگان رئيس پيشين 
موساد )سازمان جاسوس��ی اسراييل(1 
در گفت وگ��وی محرمان��ه با ني��ك برنز 
معاون وقت وزارت خارجه امريكا بهترين 
سند است. اين گفت وگو در شهر تل آويو 
صورت گرفته و توس��ط ريچ��ارد جونز 
س��فير امريكا در اس��راييل طبقه بندی 
حفاظتی ش��ده است. اما س��ايت ويكی 
ليك��س2 توانس��ت آن را با ديگر اس��ناد 

طبقه بندی شده وزارت خارجه امريكا منتشر سازد. در اين سند چنين آمده است: 
 )جمعه 31 اوت 2007/ 9 شهريور 1387. ماقات و گفت وگوی مئير 
داگان رئيس موساد و نيك برنز معاون وزير خارجه اياالت متحده امريكا. 

تل آويو. طبقه بندی شده توسط سفير ريچارد جونز(... 
4. در مورد ايران، داگان تصري��ح كرد كه ايران در دوره گذار اس��ت. 
بی ثبات��ی در ايران با تورم و تن��ش در ميان اقليت ه��ای قومی به پيش 
می رود )ميسر است(. بر اس��اس گفته داگان اين امر فرصت منحصر به 
فردی است كه اسراييلی ها و امريكايی ها )با پرداختن به آن( ممكن است 
شاهد تغيير در حكومت ايران باش��ند، مانند عراق كه دولت فدرال آن 
ضعيف شده و به س��ه بخش متعلق به كردها، سنی ها و شيعيان تقسيم 

شده است. 
11. ... نيروی تغيير رژيم: داگان اش��اره كرد برای تغيير رژيم در ايران 
كارهای زيادی بايد انجام شود مانند حمايت از جنبش دموكراسی طلب 
دانشجويان و گروه های قومی به عنوان مثال: آذری ها، كردها و بلوچ ها 

1. از وظايف اصلی موساد انجام عمليات ويژه در خارج از خاك اس��راييل )ترور( و توسعه روابط مخفيانه ويژه و 
سياسی در خارج از خاك اس��راييل و حفظ اين روابط است. )س��ايت اينترنتی ويكی پديا با جست وجوی موساد( 
تماس و حمايت از حركت ها و گروهك های تجزيه طلب ايرانی در اين بن��د می گنجد. مئير داگان از عوامل اصلی 
ترور دانشمندان هسته ای ايران، در 27اسفند 1394 در 72سالگی به مرض سرطان در بيمارستانی در تل آويو مرد.
2. ويكی ليكس )به انگليسی: WikiLeaks( سازمانی غير انتفاعی و بين المللی است كه به افشای اسناد از سوی 
منابع ناشناس می پردازد. وبگاه ويكی ليكس در سال 2006 افتتاح شد و در طول يك  سال از آغاز فعاليت ادعا كرد 
كه بيش از 1/2 ميليون مدرك و سند در اختيار دارد. اين سازمان بنا به گفته خودش، توسط مخالف هايی از چين 
همراه با روزنامه نگارها، رياضی دان ها و فناورهايی از اياالت متحده امريكا، تايوان، اروپا، استراليا و آفريقای جنوبی 

پايه گذاری شده است. جولين آسانژ فعال اينترنتی استراليايی به عنوان رئيس ويكی ليكس معرفی می شود. 

مئير داگان- رئيس پيشين موساد
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كه با رژيم حاكم بر ايران مخالف هستند.]؟![ 
12. ... داگان خواستار توجه بيشتر برای تغيير رژيم ايران شد و ادعا كرد 
كه به منظور توسعه تحركات هويت خواهانه اقليت های قومی در ايران، 
فعاليت های زيادی می توان انجام داد... تا ايران تبديل به كشوری عادی 

)و تحت كنترل( شود.1 

1. سايت اينترنتی ويكی ليكس:
 https://wikileaks.org/plusd/cables/07TELAVIV2652_a.html

گزارش سخنان مئير داگان رئيس وقت موساد اسراييل پيرامون فعال كردن تجزيه طلبان 
ايران در ديدار با نيك برنز معاون وقت وزارت خارجه امريكا در تل آويو
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در واقع حمايت اسراييل از تجزيه طلبان ايران در راس��تای چنگ اندازی صهيونيسم 
به كشورهای مختلف جهان و به زير س��يطره درآوردن آنها طراحی شده است. در اين 
مورد بدون آنكه طرف��داری از آدولف هيتلر نماييم )زيرا او نيز مانند صهيونيس��ت ها از 

جنايتكاران بنام جهانی است!( شناخت او از پديده صهيونيسم را نقل می كنيم: 
يهودی ها چي��زی نمی خواهند ج��ز اينكه يك روز ب��ا ضعيف كردن 
دولت ها موفق شوند يك دولت صهيونی فلسطينی ايجاد نمايند و اين 
آخرين و عالی ترين آرزوی آنها است. ولی در نفس امر شايد حقيقت غير 
از اين باشد، به اين معنی كه آنها در نظر ندارند )فقط( يك دولت مستقل 
در فلسطين داشته باش��ند، بلكه می خواهند كه فلسطين را برای خود 
مركزی قرار دهند تا بتوانند با فعاليت ه��ای بين المللی، جهان را تحت 
اختيار گرفته و سياس��ت تخريبی خود را در همه جا توسعه بدهند. در 
واقع فلسطين برای آنها به منزله يك پناهگاه تربيت جنايتكاران است 
كه مانند يك دانشگاه عالی، مردمانی جهت تأمين آتيه خويش تربيت 

نمايند.1

1. آدولف هيتلر، نبرد من، ترجمه عنايت، تهران، دنيای كتاب، 1390، ص213. 

اردوغان رئيس جمهور تركيه و آريل شارون 
نخست وزير سابق اسراييل )قاتل فلسطينی ها(

شيمون پرز رئيس جمهور سابق اسراييل و الهام 
علی اوف رئيس جمهور آذربايجان
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آذربايجان جانباز انقالبدان آيريلماز 
به واقع معلوم نيس��ت ش��يرين عقانی چون چهرگانی، اوبالی و... و اعيان و انصارشان 
چگونه و از چه طريق��ی نمايندگی مردم باغي��رت و واليتمدار آذربايجان را به دس��ت 
آورده اند كه چنين افسارگريخته می تازند و از هر طرف شمشير آخته را به كار می گيرند 
و رجز می خوانند و برای مردم آذربايجان راه و چاه نش��ان می دهن��د! مردم آذربايجان 
بی توجه به مردارخوارها و زهرپراكنی ها به حركت پوينده خويش برای آبادی و آزادی 
ميهن ادامه می دهند و چنان كه تاريخ ش��هادت می دهد هم��واره در راه ايران بزرگ و 
سرفراز جانفشانی كرده و بارها و بارها نگهدارنده و ناجی ايران از نابودی و تجزيه بوده اند 
و خواهند بود. مردم آذربايجان مانن��د خود آذربايجان در همه ابع��اد زندگی، بزرگ و 
پربركت اند. جوانان آذربايجانی بر اساس تجارب گذشته و آگاهی به دست آمده از انقاب 
اس��امی از هوش و بصيرت خاصی برخوردارند و همه خاك ايران را همانند آذربايجان 
دانسته به آن عشق می ورزند. )حب الوطن من االيمان( و فرياد می زنند: آذربايجان جانباز 
انقابدان آيريلماز )آذربايجان جانباز از انقاب جدا نمی ش��ود(. بهترين سند اين ادعا 
خروش و حماسه های دالوران آذربايجانی در دوران دفاع مقدس و پاسداشت از تماميت 
ارضی كشور در جبهه های جنوب و غرب بود. همين روحيه و سلحشوری و جانبازی به 

قوت خود باقی است. 
با فضل و رحمت پروردگار و آگاهی و هوش��ياری ملت های مسلمان منطقه و به ويژه 
ايران، نقشه های خام دش��منان اس��ام و به خصوص امريكا، انگليس و اسراييل جهت 
تقسيم و تجزيه كشورهای مسلمان نقش برآب خواهد شد و مزدوران تجزيه طلبشان راه 
به جايی نخواهند برد. اندك كسانی كه در داخل كشور متوجه نقشه های پليد دشمنان 
ايران واحد و قدرتمند نيستند و يا دانسته تماياتی نشان می دهند، بدانند كه خنده بر 
روی تجزيه طلبان، حمل اسب تروا به داخل وطن است و البد می دانيم كه اسب تروا چه 

زائيد! 
رهبر كبير انقاب اس��امی حضرت امام خمينی)ره( هميشه بر وحدت و يكپارچگی 

تمام ملت ايران تأكيد ورزيدند و از جمله درباره آذربايجان فرموده اند: 
... ملت اس��ام همه با هم باش��ند و متحد باش��ند و برادر باشند... در 
اسام همين برادری است كه مبدأ همه خيرات است و اينها ]دشمنان[ 
می خواهند اين ب��رادری را از ما بگيرن��د غائله به پا كنن��د... برادرها را 
می خواهند از هم با ]اختاف[ لهجه، مختلف ]جدا[ كنند. يك وقت هم 
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غائله آذربايجان را به كار می آورند كه آنجا هم فرياد می زنند كه جمهوری 
آذربايجان... اسام، قرآن عقد اخوت بين ما انداخته اند. المومنون اخوه. 
مؤمنون همه، نه ت��رك و نه فارس و نه عرب و نه عج��م... همه مؤمنين 
برادرند... اينها می خواهند اين برادرها را از هم جدا كنند. در هر جا با يك 
نغمه ای وارد می شوند و اذهان صاف جوان ها... را تبليغ می كنند بر ضد 

برادرهای خودشان...1
... اهالی تبريز و آذربايجان هميش��ه طرفدار اس��ام و كشور بودند... 
آذربايجانی هميشه طرفدار اس��ام بوده. در هر قضيه ای كه پيش آمده 
پيشقدم بوده است. برای رفع ظلم پيشقدم بوده است. آذربايجانی كه در 
صدر مشروطيت ستارخان و باقرخانش آن زحمات را كشيدند بعد ]شيخ 
محمد[ خيابانی آن كارها را كرد... آذربايجان هميشه در صف اول واقع 

بوده است برای مخالفت با اشرار و برای پيشبرد اهداف اسام.2
آذربايجان با ملت ايران يكی است. آنهايی كه می خواهند ايجاد تفرقه 
كنند را از خود برانيد. نگذاريد قش��رهايی كه الهام از خارج می گيرند و 
الهام از دشمنان اسام می گيرند بين جوانان شما نفوذ كنند... عزيزان 
آذربايجانی شما هميشه طرفدار اسام و هميشه س��د بزرگ ]در برابر 

1. صحيفه امام، ج11، ص367، سخنان امام خمينی در تاريخ 1358/10/1 در ديدار جمعی از دانشجويان تبريز. 
2. همان، ص526-524، سخنان امام خمينی در تاريخ 1358/10/11 در جمع بانوان آذربايجانی. 
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دشمنان[ بوديد و اين س��د بزرگ را حفظ كنيد. اينها كه موجب تفرقه 
می شوند آلت دست خارج هس��تند. آنها كه در بين اقشار مختلف ملت 
ما ايجاد نفاق می كنند الهام از خارج می گيرند. ملت ما هوش��يار باشد و 

بيدار.1
مقام عظمای واليت حضرت آيت اهلل العظمی 
خامن��ه ای نيز كه پيوندش��ان با خ��اك پاك 
آذربايجان آشكار و مشخص است، همواره به 
وحدت و برادری ملت ايران تأكيد فرموده و از 
نقشه های تفرقه افكنانه دشمنان چنين انذار 

داده اند: 
عزي��زان م��ن! دش��منان 
مايل اند كه ذهن و فكر و روح 
جوان��ان را ب��ه وس��يله امواج 
مسموم و خطرناك تلويزيون 
و راديو تسخير كنند. جوانان 
بايد هوشيار باش��ند. جوانان 
بايد بدانن��د با آنچ��ه از ورای 

مرزها به وسيله كس��انی كه هيچ به سرنوش��ت اين ملت عاقه ندارند 
می رسد، بايد با احتياط برخورد كرد. نمی ش��ود بی قيد و شرط هر چه 
را كه از آن سوی مرزها می فرستند- اعم از كاالی فرهنگی و همچنين 
امواج تبليغی و فرهنگی- پذيرفت. دشمن در كمين است؛ به خصوص 
در كمين جوانان. ش��ما در اين تبليغاتی كه می كنند ن��گاه كنيد! يك 
كلمه در جهت رشد و ترقی انديشه مردم حرفی زده نمی شود. تبليغات 
دشمن در جهت ويرانگری و فاسد كردن است. در جهت معطل كردن 
نيروی كار و فكر و جسم جوانان است. بايد با احتياط با آن برخورد كرد.... 
ملت ايران پيش از همه چيز، ايرانی اس��ت. ترك و فارس و كرد و عرب 
و بقيه اقوام ايرانی، افتخار می كنند كه فرزند »ايران اس��امی« هستند 

1. همان، ص 529-528، بيان بس��يار زيبای حضرت امام در تاريخ 1358/10/11 در جمع قش��رهای مختلف 
آذربايجان. 
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كه پرچم اسام را در دنيا برافراشته اس��ت... امروز هم همان خائنين يا 
فريب خورده ها در آن طرف مرزهای اين كش��ور، جيره خوار دش��منان 
بدخواه اين مردم اند. آن كسانی كه می خواهند مردم را از هم جدا كنند، 
اس��م كرد و ترك و اقوام مختلف را جدا جدا می آورن��د... امروز به فضل 
پروردگار، در زير سايه نظام عزيز و پر افتخار اسامی همه گروه ها و اقوام 
ايرانی دست در دست يكديگر زندگی می كنند و قدر اين حكومت، اين 
نظام و اين عزت را می دانند... شما در كجای دنيا مشاهده می كنيد كه 
برادران، مثل اينجا در كنار هم با مهربانی و با همزيستی زندگی كنند!؟ 
عزيزان من! اين حالت را حفظ كنيد. مواظب دشمن باشيد. دشمن سعی 
می كند اين همبستگی ملی را، اين وحدتی را كه در سرتاسر اين كشور 
گسترده است به ش��كل های مختلف به هم بزند. مراقب دشمن باشيد، 
دشمن فتنه انگيز است. ملت ايران با رش��د كامل، پشت سر مسئولين 
و با كمك آنان راه خ��ود را می رود. آينده اين كش��ور و اين ملت، آينده 
روشنی است. به فضل پروردگار، ايران فردا با استعدادهای ظهوريافته و 
شكفته شده و با پيشرفت حيرت آور و خيره كننده ای در چشم ملت های 

عالم، ايرانی آباد است.1
... كشور ايران يكپارچه است؛ حتی آن قسمت هايی هم كه در قرن های 
گذشته جدا شدند، اگر ته دلش��ان را بگرديد، مايل اند با ما باشند؛ »هر 
كسی كو دور ماند از اصل خويش، باز جويد روزگار وصل خويش«؛ آنها 
هم دلش��ان می خواهد كه به اين مادر بپيوندند. اين كجا، كشور اتحاد 
جماهير ش��وروی كجا؟ ده، يازده كشور را با س��نجاق- يا به تعبيری با 
شاق- به هم بستند و به اصطاح يك كشور تشكيل گرديد! معلوم است 

كه تا شاق برداشته شد، از هم جدا می شوند و شدند. 
البته من همين جا بگويم؛ سعی بر اين اس��ت كه مسئله قوميت ها در 
ايران عمده شود. عده ای با تحريك احساسات قومی و نفی عامل حقيقی 
وحدت- يعنی اس��ام و دين- دنبال اين قضيه هستند... عامل وحدت 
ملت ايران زبان فارس��ی نيست؛ دين اسام اس��ت؛ همان دينی كه در 

1. سايت اينترنتی دفتر حفظ و نش��ر آثار حضرت آيت اهلل العظمی خامنه ای: www.khamenei.ir. سخنرانی 
مقام معظم رهبری در جمع مردم اروميه در تاريخ 1375/6/27. 
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انقاب و نظام اسامی تجسم پيدا كرد... امروز انگيزه تحريك قوميت ها 
جدی است. همه اقوام ايرانی به ايران و جمهوری اسامی عاقه مندند و 
ايران را ميهن خودشان می دانند. بنده پيوندم با منطقه ترك نشين معلوم 
است... اقوام ايرانی مسلمان اند و به اين آب و خاك دلبسته اند. عزت و رفاه 
خودشان را در ايران سربلند و آزاد مشاهده می كنند. اما دشمن مشغول 
تحريكات است. تحريكات دشمن را نبايد دست كم گرفت. مراقب باشيد. 
اين از جمله مسائل بسيار مهم است و احساس می شود كه دست هايی در 

جريان هستند برای اينكه زمام اين كار را از دست دولت خارج كنند...1
... اينكه ما بارها تكرار كرديم كه تنوع اقوام را ما برای كش��ورمان يك 
فرصت به حساب می آوريم، اين يك حقيقت است. حقيقتاً برای ما تنوع 
اقوام يك فرصت است. نگاه نظام جمهوری اسامی به تنوع قومی و تنوع 
مذهبی مطلقاً نگاه تعصب آميز، قوم گرا و يك جانبه نگر نيست. اين را به 
طور قاطع من اعام مي كنم. نه امروز هست كه من از نيت خودم و دل 
خودم حرف مي زنم، نه در طول زمان های گذش��ته- در دهه 60، زمان 
حيات مبارك امام )رضوان اهلل تعالی علي��ه( چنين چيزی نبوده. نظام 
جمهوری اس��امی محور قضاوتش اس��ام و ايرانی بودن است؛ اسام 
و ايرانيت. همه مس��لمان ها و هم��ه ايرانی ها در اين ن��گاه در محدوده 

جغرافيايی كشور دارای ارزش هستند...2 
در پايان اشعاری مناسب حال و احوال تجزيه طلبان به زبان تركی آذری تقديم می شود: 
آدام واردير يولون چاشيب آزيری )آدمی هست- كسانی هستند- كه 

راهش را اشتباه رفته گم می شود( 
بئله بيلم��ه ديگين يازي��ری )با اين ح��ال از روی نادان��ی- و جهل- 

می نويسد( 
قلم ايله خلقه قويی قازيری )با استفاده از قلم برای مردم چاه می كند( 
حورمت قائل اولمور قلمه )حرمت و احترام برای قلم قائل نمی شود( 

بيلمير نَدير قلم، ندير قلمه )فرق قلم و َقلَمه- درخت تبريزی، صنوبر، 

1. همان، بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با مس��ئوالن و كارگزاران نظام در تاريخ 1379/4/19. اطاعات، 
پنجشنبه 1379/4/23، ص7 و 12. 

2. سايت اينترنتی دفتر حفظ و نش��ر آثار حضرت آيت اهلل العظمی خامنه ای: www.khamenei.ir، بيانات در 
ديدار برگزيدگان استان كردستان ، 1388/2/24. 
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سپيدار- را نمی فهمد( 
آدام واردير آدامليقدا پايی يوخ )آدمی هست- كسانی هستند- كه در 

انسانيت سهمی ندارد( 
دورا جناب بير يابی دير تايی يوخ )دور از جناب، االغی است كه مانندی 

ندارد( 
با نسبت بئله تيپده آيی يوخ )با نسبت در چنين شكلی خرسی وجود 

ندارد( 
آدام واردير دينديرمس��ن ياخشی دير )آدمی هس��ت كه اگر به حرف 

نكشی اش بهتر است(
بال اولسادا سينديرماس��ان ياخشی دير )اگر عس��ل هم باشد- برای 

خوردن- نشكنی اش بهتر است( 
آدام واردير تانيماز اوز ييه سين )آدمی هست كه خودی را نمی شناسد(
اوزونكون��و آتار توتار اوزگس��ين )خ��ودی را ترد و غيرخ��ودی را- به 

دوستی- می گيرد( 
دئسن پاتسان ماتسان دوشر گومانا )اگر بگويی پات و ماتی به شك و 

گمان می افتد( 
هوشی كسمز خلقی باس��ار يامانا )- چون- عقلش نمی رسد به مردم 

فحاشی می كند( 
آدام واردير گرك اولوب ارييه )آدمی هست كه بايد بميرد و آب شود( 
گجه گوندوز دوشه يبدير قره يه )روز و ش��ب مشغول كشيدن ترياك 

است( 
آز قاليری آشا دوشه دريه )نزديك است كه پرت شده به دره بيفتد( 

دوز يولونی گده بيلمير خان آغا )آقا راه راست را نمی تواند برود(
آمما قالخير شوخومليقدا شلاغا )اما در كشتزار- محيط نرم و راحت- 

جفتك می اندازد( 
لعنت اولس��ون اوز وطنين دانانا )لعنت بر كسی كه وطنش را تكذيب 

كند( 
بيگانه لر حسرتينده يانانا )كسی كه در حسرت بيگانگان بسوزد( 

حرمت قائل اولماز اكيب دوغانا )- چنين شخصی- به والدينش حرمت 
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قائل نمی شود( 
او آدام كی دانار وطنی يوردو )كسی كه وطن و زادگاه را تكذيب كند( 
آتار انسانليغی توتار بوز قوردو )انسانيت را دور انداخته گرگ خاكستری 

را می گيرد( 
من اول ايرانلی يام ايرانلی )من ابتدا ايرانی هستم ايرانی( 

اوندان سورا تبريزلی اصفاهانلی )پس از آن تبريزی و اصفهانی(
س��نندجلی زاهدانلی گيانل��ی )- و- س��نندجی، زاهدانی و گيانی 

هستم(
گوزلليكده ايران ضرب المثل دير )در زيبايی، ايران ضرب المثل است(

ايرانيمين هر گوشه سی گوزلدير1 )هر گوشه ايرانم زيبا است(

1. ش��عر از علی ش��هودی، ميثاق، تبريز، س11، ش248، 12آبان 1386، ص5. ترجمه توسط نگارنده صورت 
گرفته است. 
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نقش و عملکرد اسالم گرایان حزب عدالت و توسعه ترکيه و 
نسبت آن با تحوالت اخير عربی در منطقه خاورميانه

نورالدين اکبری کريم آبادی1
مقدمه

برآورد تحوالت تركيه در طول يك دهه اخير حاكی از موفقيت كم نظير اين كشور در 
حوزه های مختلف اقتصادی، سياسی، فرهنگی و بين المللی بوده است؛ تحولی كه بيش 
از همه خود را مديون حزب حاكم عدالت و توسعه می داند. حزبی كه با پيروزی در ابتدای 
هزاره جديد ميادی توانست در يك دهه تركيه را از كشوری با تورم باال و منزلت پايين 
در سطح بين المللی به يكی از بازيگران كش��ورهای منطقه تبديل نمايد. مرور عملكرد 
اين حزب نشان از فراز و فرودهای گوناگونی دارد، رخدادهايی كه بر خاف پنج سال اول 
در طول پنج سال اخير ش��اهد زوال روزافزون موقعيت تركيه در سطح منطقه بوده ايم، 
زوالی كه منشأ آن عمدتاً متأثر از پافشاری حزب بر مواضعش در قبال تحوالت منطقه 
و سياست ها و اقدامات ديكتاتورمآبانه اردوغان در داخل تركيه است. اگر چه، رگه های 
اصلی سياست خارجی حزب عدالت و توسعه با كشورهای منطقه به خصوص همسايه ها 
موسوم به »تنش صفر« در كتاب عمق استراتژيك داوود اوغلو مفصل بندی شده است ولی 

1. كارشناس ارشد علوم سياسی دانشگاه تربيت مدرس 
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آنچه در سياست های فعلی حزب عدالت و توسعه ديده می شود، متناقض با سياست هايی 
است كه داوود اوغلو در دكترين »عمق استراتژيك« از آن ياد كرده است. 

وی در اين دكترين از روابط با همسايگان ياد كرده و گفته است كه تركيه برای اينكه 
بتواند به بازيگری مهم در منطقه و نظام بين الملل تبديل شود، ابتدا بايد با همسايگان 
خود رابطه مس��المت آميزی داش��ته و اختافات خود را با آنها ح��ل و فصل كند. ولی 
ماحظه می كنيم كه اين سياس��ت به طور كل��ی تغيير كرده و كام��ًا متناقض با آن و 
متناسب با درخواست های غرب و امريكا است و در واقع خارج از اهداف و عناصر اصلی 
سياست خارجی تركيه بوده است. چرايی فاصله گرفتن تركيه از سياست »تنش صفر« 
را می توان با تحوالت منطقه ای و جنبش های مردمی  جهان عرب مرتبط س��اخت. در 
حالی كه تركيه سياست گذشته خود در تعامات با همسايگان را به خوبی پيش می برد، 
تحوالت عربی به  عنوان دگرگونی مهم در محيط منطقه ای محاس��بات و ديدگاه های 
نوينی را وارد سياست خارجی تركيه كرد. واكنش ها و رفتار تركيه و به خصوص دولت 
آن در ارتباط با تحوالت منطقه- عربی- اس��امی  سؤاالت و گمانه زنی های زيادی را در 
ميان تحليل گران مسائل منطقه ای به وجود آورد. بعضی با استناد به هم خوانی مواضع 
دولت های اوباما و اردوغان در اين تحوالت، معتقدند دولت اردوغان در پازل و برنامه ای 
امريكايی گرفتار شده است. بعضی با استناد به مواضع ضد سوری تركيه معتقدند تركيه 
درصدد جلب نظر موافق امريكا، اروپا و عربس��تان برای نقش آفرينی در جايگاه رهبری 

تحوالت منطقه است.  
بعضی با اشاره به اظهارات ماطفت آميز اخير مقامات ارشد رژيم صهيونيستی نسبت 
به دولت تركيه، معتقدند دولت آنكارا مطلقاً به س��مت غرب كش��يده ش��ده و اردوغان 
درصدد است آنچه را غرب تاكنون از دولت او دريغ می كرده- ورود به اتحاديه اروپا- به او 
بدهد. بعضی هم گفته اند عملكرد اخير تركيه و هماهنگی رفتار آن با غرب را بايد در حد 
تاكتيك مورد توجه قرار داد نه به عنوان يك راهبرد.1 به هر حال می توان گفت برآيند و 
ماحصل اين گونه تحليل ها اين است كه تركيه از مسير همكاری و روابط مسالمت آميز 
با همسايگان خارج و به سمت اصطكاك در روابط خود با ديگر نيروهای حاضر در منطقه 
حركت می كند. اين تحوالت از منظر رهبران تركيه حاكی از ورود خاورميانه به مرحله 
نوينی اس��ت كه از مش��خصه های آن برجسته شدن نقش س��نی های منطقه و مردم و 

1. غامرضا خواجه سروی و حسين ميرزايی، »اسام سياسی در تركيه و آينده آن«، مطالعات خاورميانه، س19، 
ش68، 1391، ص108. 
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گروه های سياس��ی مانند اخوانی هاس��ت كه دربرگيرنده فرصت های مهمی   برای اين 
كشور است. 

نگاه جديد دولت تركيه به محيط منطقه ای آن است كه اين كشور با سنت امپراتوری 
گذش��ته خود در رهبری جهان عرب، الگوی سياس��ی كامًا س��كوالر و م��درن آن و 
توانمندی ها و جذابيت های اقتصادی و اجتماعی اش می تواند جايگاه منطقه ای خود را 
بسيار ارتقا دهد و به قدرتی برتر در خاورميانه تبديل شود. بر اين اساس، تركيه با كنار 
گذاشتن ماحظات و محاسبات گذشته س��عی كرده است نقش آفرينی گسترده ای در 
تحوالت منطقه داشته باشد و نفوذ و تأثيرگذاری خود را بسيار افزايش دهد. در اين راستا 
گسترش تنش ها با سوريه و حمايت از مخالفان به اميد نفوذ در آينده اين كشور صورت 
می گيرد و مداخله در عراق نيز با هدف بازتعريف سياس��ت داخلی اين كشور و معرفی 
خود به  عنوان حامی  اصلی اهل سنت است. حتی تركيه در اين خصوص برخی هزينه های 
تنش در روابط با ايران را نيز تحمل می كند تا به منافع گسترده تری در منطقه در آينده 

دست يابد. 
لذا تركيه ای كه طي سال هاي پيش با اتخاذ رويكرد ويژه به خاورميانه، توانسته بود بر 
ميزان قدرت و اهميت سياسي خود بيافزايد و با اتخاذ »سياست تنش صفر با همسايگان« 
درصدد بود تا صلح را هم در داخل و هم در سطح منطقه ای تقويت كند، با آغاز »بيداری 
اسامی« و تنش های منطقه ای اين سياست دگرگون ش��د و با توجه به تحوالت اخير، 
نشانه ها حاكی اس��ت كه آنكارا نتوانسته است خود را به عنوان ش��ريك قابل اعتماد به 
متحدان و ش��ركای منطقه ای اش اثبات كند؛ چرا كه با اتخاذ موضع دخالت جويانه در 
قبال تحوالت سوريه همراه با تشديد اختافاتش با اين كشور باعث از بين رفتن روابط 
با همه همسايگانش از سوريه گرفته تا عراق و ايران و بخشي از لبنان و روسيه شد. اين 
تغيير سياست تركيه نسبت به كشور همسايه اش، باعث شد تا اختاف نظرهای اساسی 
بين ايران و اين كشور پديدار شود و عمًا تركيه را به صورت فعال به تشنج های منطقه ای 
بكشاند. به طوري كه در چند سالي كه گذشت تركيه شاهد تظاهرات بسياري در اعتراض 
به مواضع مداخله گرايانه دولت تركيه در سوريه و همچنين پذيرش استقرار موشك هاي 
پاتريوت در مرزهاي تركيه با س��وريه بود. و در نهايت در س��ال گذش��ته اين دخالت ها 
كه ظاهراً به مذاق بدنه ارتش نيز س��ازگار نبود ش��رايط يك كودتای مهيب و خونبار را 
در تركيه فراهم ك��رد. كودتايی كه هنوز در پرده ای از ابهام قرار دارد و با سياس��ت های 

تصفيه ای حزب اعتدال و توسعه در ارتش و ادارات، معلوم نيست چه حاصلی بروياند. 
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بنابراين، برای عينی تر شدن اوضاع و شرايط، در اين مقاله، با بررسی اقدامات، عملكرد 
و در واقع مشكات و چالش های اساس��ی حزب عدالت و توسعه در تركيه، و نيز بررسی 
جهت گيری سياست خارجی تركيه در ارتباط با تحوالت اخير منطقه، نگاهی اجمالی به 

واكنش ها و چگونگی روابط تركيه با چند كشور همسايه می اندازيم. 

گفتمان هويتی و رفتاری حزب عدالت و توسعه و افول موقعيت کماليست ها
تركيه پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی همواره دست خوش فراز و نشيب های فراوان 
در صحنه سياست داخلی بوده است. تركيه جديد حاصل ضعف  مفرط امپراتوری عثمانی 
بود كه با كودتای مش��هور ترك های جوان و آموزه های مصطفی كمال پاشا معروف به 
آتاتورك در سال 1923 تشكيل شد. در 15 سال رهبری آتاتورك بر جمهوری نظامی 
 تركيه تاش فراوان شد كه با تغيير خط به التين و جايگزين كردن فرهنگ غربی به جای 
فرهنگ اسامی - سنتی، هويت مدرنی از تركيه شكل گيرد. مشخصه اين دوران استفاده 
از روش های غير دموكراتيك و اقتدارگرايی سياسی- نظامی  بود. می توان غير مذهبی 
كردن جامعه را يكی از اهداف مهم آتاتورك تلقی كرد.1 لذا از زمان تش��كيل جمهوري 
تركيه تاكنون همواره شاهد كشمكش فرسايش��ي بين انديشه وارداتي الئيك و هويت 

اسامي در اين كشور بوده ايم. 
در نتيجه اين امر، در بافت سياسی داخلی تركيه دو نيروی متفاوت به مثابه دو موتور 
محرك، اين كشور را به سمت و سوی متفاوتی می كشانند. يكی از اين دو موتور محرك 
اسام گرايی اس��ت كه به رغم س��ير تحول طوالنی اش كه فراز و نش��يب  زيادی را طی 
كرده است، در حال حاضر بر جامعه تركيه حاكم است و با ارايه تفسيری معتدل از آن، 
قدرت سياسی را در دست گرفته است. نيروی ديگر، كماليسم و الئيسيسم است كه در 
جهت عكس نيروی اول حركت می كند. اگرچه اين دو نيروی سياسی در درون جامعه 
سياسی تركيه در بعضی حوزه ها اشتراك نظر دارند، اما تعارض و اختاف، قاعده حاكم 
بر روابط بين آنها بوده است.2 حزب عدالت و توسعه در سال های آغازين حاكميت خود 
در تركيه در س��ايه رويكردهای تحول خواهانه خود توانست نيروهای كماليست تركيه 
را كه با گرايش های سكوالريس��تی ساليان سال پهنه  سياس��ی اين كشور را در اختيار 

1. محمود واعظ��ی، »علل پيروزی اس��ام گرايان در تركيه و پيامدهای آن، ميانه روهای كارآمد«، همش��هری 
ديپلماتيك، س2، ش17 ، نيمه شهريور 1386، ص4. 

2. محمود واعظی و حسن نقدی نژاد، سياس��ت خارجی حزب عدالت و توس��عه تركيه، تهران، مركز تحقيقات 
استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، 1387. 
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داشتند به حاش��يه رانده و فضا را برای حضور نيروهای 
اجتماعی و اقتصادی منتس��ب به اسام گرايان سياسی 
و محافظه كاران مذهبی در عرصه حاكميت فراهم آورد. 
برخاف ريشه های اسام گرايی حزب عدالت و توسعه، 
اين حزب در زمان آغاز به كار خود در سال 2002 همواره 
تاش می كرد تا خود را حزبی ميانه رو و وفادار به اصول 
سكوالريسم نزد افكار عمومی  جامعه  تركيه معرفی كند. 
»كانرا« از صاحب نظران حزب عدالت و توسعه، معتقد 
است كه حزب عدالت و توس��عه هميشه نسبت به اصول 
بنيادين نظام س��كوالر تركيه وفادار بوده است.1 در اين 
راس��تا اردوغان مي گويد: احزاب پيش از حزب عدالت و 
توس��عه از قبيل حزب رفاه، فضيلت و... به طور عمده به 

شكل جماعتي سياسي تشكيل شده بودند؛ به گونه اي كه رفتارهاي آنها تحت تأثير نوعي 
ايدئولوژي خاص قرار داشت و تنها از حاميان اين ايدئولوژي خاص حمايت مي شد؛ البته 
اين نوع سياست ها خطرناك اند زيرا اين امر به قطب بندي شدن جامعه منجر می شود و 
بنابراين راه حل اين مسئله، محافظت از نظام سكوالر تركيه است.2 در اين راستا استدالل 
مي شود كه حزب عدالت و توسعه از سياست هاي هويتي هيچ حمايتي به عمل نمي آورد 
زيرا از نظر سران اين حزب، چنين سياست هايي از طريق قرار دادن ما در مقابل ديگران، 
باعث قطبي كردن جامعه مي شود و به همين دليل است كه اين حزب از همان ابتداي 
كار خود با تمركز بر مش��كات موجود در تركيه، بيشتر بر سياست هاي خدمتي تأكيد 
مي كند.3 شايد عامل ديگری كه باعث مي شود تا اعضاي حزب عدالت و توسعه چندان 
گرايشي به سياست هاي هويتي اس��ام گرايانه پيدا نكنند اين است كه آنها به اسام به 
عنوان يكي از عناصر اجتماعي تركيه و بخش��ي از سنت آن مي نگرند و نه به عنوان يك 
ايدئولوژي.4 به عبارت ديگر، حزب عدالت و توسعه قصد دارد در حالي كه روابط خود را 

1. Kanra, B. (2005), “Democracy ,Islam and Dialogue: the case of Turkey Government 
and Opposition, 40(4), pp:515 – 539,”

2. Demiralp, S. and Eisenstadt, T. (2006), Prisoner Erdogan’s Dilemma and the Origins 
of Moderate Islam in Turkey, Department of Government American University, August 31; 
www1.american.edu/ia/cdem/pdfs/case_study_2.pdf.

3. Yavuz, M. H. ( 2005 ), Modernlesen Muslumanlar , Istanbul, Kitap Yayinevi.pp:351-356.
4. Akdogan, Y. ( 2003 ), Muhafazakari Demokrasi, Ankara ,Alfa Basim Yayin.pp:112-124 .

چرایی فاصله گرفتن ترکيه 
از سياست »تنش صفر« را 
می توان با تحوالت منطقه ای 
و جنبش های مردمی  جهان 
عرب مرتبط ساخت. در 
حالی که ترکيه سياست 
گذشته خود در تعامالت 
با همسایگان را به خوبی 
پيش می برد، تحوالت عربی 
به  عنوان دگرگونی مهم در 
محيط منطقه ای محاسبات 
و دیدگاه های نوینی را وارد 
سياست خارجی ترکيه کرد
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با اسام در حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي حفظ مي كند از آن به عنوان برنامه اي سياسي 
صرف نظر كند.1 بنابراين از اين ديدگاه، موضع حزب عدالت و توسعه در خصوص مذهب 
تفاوت چنداني با ديگر احزاب راست گراي تركيه ندارد، زيرا به نظر مي رسد كه اين همان 
گفتماني است كه حزب دموكرات نيز آن را اعام مي كرد؛ در اين راستا عبداهلل گل معتقد 
است كه برنامه حزب عدالت و توسعه در خصوص دين، همان آزادي مذهبي انسان ها در 

چهارچوب ارزش هاي دموكراسي جهان شمول است.2
به نظر مي رسد كه بسياري از سياستمداران، روشنفكران و بازرگانان اسام گرايي كه از 
حزب عدالت و توسعه حمايت مي كنند به اين نتيجه رسيده اند كه در حال حاضر، اجراي 
سياست هاي اسامي درون نظام سياسي تركيه امكان پذير نيست و از همه مهم تر اينكه 
چنين سياس��ت هايي می توانند باعث انسداد سياس��ي جامعه تركيه از سوي نهادهاي 
كماليستي شوند.3 بنابراين سران حزب عدالت و توس��عه به اين آگاهي دست يافته اند 
كه به منظور ايجاد جبهه اي وسيع تر در مقابل مراكز كماليستي و كسب مشروعيت در 
فضاي اجتماعي تركيه به گفتماني جديد نياز دارند ك��ه بر ارزش هاي مدرنيته، حقوق 
بشر و حاكميت قانون تأكيد مي كند.4 در نتيجه حزب عدالت و توسعه به عنوان حزبي 
محافظه كار در حالي كه از اهميت ارزش هاي ديني و مذهبي در سياست هاي حزبي خود 
غفلت نمي كند، سعي مي كند تا اين ارزش ها را درون ساختارهاي گسترده تر حوزه هاي 
عدالت اجتماعي قرار دهد. بر اساس چنين تفاس��يري است كه بسياري از نويسندگان 
معتقدند كه حزب عدالت و توس��عه نيز حزبي معتقد به اصول سكوالر است زيرا به نظر 
مي رس��د كه اين حزب در برنامه هاي سياسي خود نس��بت به اصول جمهوريت به طور 

كامل، وفادار است5 و در اين راستا جوشار6 و عظمان7 معتقدند كه:
حزب عدالت و توس��عه، حزبي راس��ت- مركز اس��ت كه انس��ان هاي 

1. Yavuz, M. H. ( 2005 ), Modernlesen Muslumanlar , Istanbul, Kitap Yayinevi.pp:584-605.
2. Cakir, R. ( 2003 ), Vatan Daily ,September 28.
3. Duran ,B. ( 2004 ), “Islamist redefinition (s) of European and Islamic Identities in 

Turkey”,in Turkey and European integration :Accession Prospects and issues ,ed. M.Uga 
and N.Canefe ,London Routladge. Pp:46-125.

4. Taniyici, S. (2003 ), “Transformation of Political Islam in Turkey: Islamist Welfare Party 
s Pro-EU Turn”, Party Politics, 9(4).pp:84-463.

5. Atacan, F. ( 2005 ), “Explaining Religious Politics at the Crossroad: AKP-SP, Turkish 
Studies, 6(2),pp:194”.

6. Cosar
7. ozman
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ميانه رو، آن را تأسيس كرده اند... سياس��ت هاي اين حزب، تحت تأثير 
صداي منبعث از مردم قرار دارد؛ مردماني كه خواست  هايي مايم دارند. 
آنها انس��ان هايي محافظه كار هس��تند كه به تعصبات كوركورانه توجه 
نمي كنند؛ در حقيقت، اعضاي اين حزب انسان هايي ديندار هستند اما 
مسلماناني راديكال نيستند؛ آنها هر چند به دولت با بدبيني می نگرند و 
قصد تغيير دادن ساختارهاي دولتي را دارند حاضر نيستند به اين نهاد 
صدمه بزنند. آنها خواستار آزادي هايي بيش��تر هستند اما قصد نابودي 
نظم موجود را ندارند. آنها به دنبال تقويت احساسات ملي گرايانه اند اما 
با هر گونه ناسيوناليسم نژادپرستانه مخالفت مي كنند... در نهايت اينكه 
آنها از دموكراس��ي تا حدي حمايت مي كنند كه وح��دت تجزيه ناپذير 

دولت را تهديد نكند.1
بنابراين به نظر مي رسد كه حزب عدالت و توسعه اگرچه داراي ريشه هايي اسام گرايانه 
اس��ت، در برنامه هاي حزبي و تش��كياتي خويش، اس��ام را منبع هويت خود معرفي 
نمي كند؛ به عبارت ديگر، اين حزب سعي دارد تا با دور شدن از هويتي خاص، هويت هاي 
چهل تكه موجود در جامعه را بازنمايی كند و چون در اين نوع ش��يوه حكومت داري به 
دموكراس��ي براي اداره جامعه نياز دارد، مذهب نيز مي تواند جايي را درون جامعه پيدا 

كند.
صورت بندی نگاه های اين حزب در عرصه اقتصادی نيز به گونه ای بود تا بتواند از طريق 
حمايت های گسترده از فرآيندهای اقتصاد بازار آزاد، مس��ير خود را با هدف مشاركت 
در پروژه های جهانی سازی و جهانی شدن و نيز پيوس��تن به اتحاديه  اروپا هموار سازد. 
حزب عدالت و توسعه در سال های نخس��ت قرن بيست و يكم و در اوايل حاكميت خود 
بيش��ترين تمركز را بر ارزش های دموكراس��ی خواهانه مورد پذيرش غرب و ايجاد يك 
پيوند مفهومی  با جهان دموكراتيك قرار داد. حزب عدالت و توس��عه، عاوه بر پذيرش 
ارزش هاي ليبرال به عنوان بنيان مفهوم دموكراسي سعي مي كند تا همه نهادهاي مازم 
دموكراسي مدرن را به كشور وارد كند؛ البته دليل اين امر نه تنها ناشي از مسائل داخلي 
كشور تركيه است، بلكه تاش براي اجراي معيارهاي كپنهاگ را نيز دربردارد؛ بنابراين 
تعريف دموكراس��ي نه تنها توس��ط ديناميك هاي دروني تركيه بلكه همچنين توسط 
فرآيندهاي بيروني نيز محدود و مقيد می ش��ود. مطابق با برنامه حزب عدالت و توسعه، 

1. Metin, S.(2002), Merkes Sag Gelecegini ariyor, Radikal ,19 october.p:7.
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عضويت در اتحاديه اروپ��ا به عنوان مهم ترين قدم 
براي رس��يدن به س��طح تمدن معاص��ر ماحظه 
مي ش��ود و بنابراين به نظر مي رس��د كه پذيرش 
هنجارها و نهادهاي اروپاي��ي، انگيزه اي مهم براي 
تداوم فرآيند تحكيم دموكراسي در تركيه است؛1 
به عبارت ديگر استدالل مي شود كه نفوذ اتحاديه 
اروپا بر سياست هاي تركيه، عاملي مهم در فرآيند 
 هارموني سياسي و دموكراتيزه شدن جامعه تركيه 
اس��ت.2 البته به نظر مي رس��د كه در برنامه حزب 
عدالت و توس��عه، پذيرش دموكراسي مورد اشاره 
اتحاديه اروپا بدون نفي ارزش هاي س��نتي و بومي 
جامعه تركيه مورد تأكيد اس��ت؛ عب��داهلل گل در 
اين راس��تا معتقد اس��ت كه »ما مي خواهيم ثابت 
كنيم يك جامعه مس��لمان در حالي كه ارزش ها، 
س��نت ها و هويت خود را حفظ مي كند، قادر است 
به انجام تغييرها و نيل به استانداردهاي معاصر نيز 
دست يابد«؛3 بنابراين حزب عدالت و توسعه، ارزش هاي مدرن دموكراسي، حقوق بشر، 
مسئوليت پذيري، شفافيت و... را به عنوان ارزش هايي جهان شمول قلمداد مي كند كه 
در كل بشريت مشترك هستند. اين حزب، ارزش هاي مشترك را محصول خرد جمعي 
انسان ها مي داند و به همين دليل معتقد است كه آنها از تمدن های مختلف سرچشمه 

گرفته اند. 
ترديدي نيس��ت كه پذيرش چنين موضع سياس��ي اي تأثير بس��ياری بر راهكارهاي 
سياس��ي حزب عدالت و توسعه بر جاي گذاشته اس��ت. در دهه 1990 ميادی احزاب 
سياسی اسام گرا از سوی دولت با محدوديت ها و حصرهای متعددی مواجه شدند. در 

1. Yilmaz, E. (2002), Introdection in politics ,Parties and Elections in Turkey, eds . by 
Sabri Sayari and Yilmaz Esmer, Colorado:Lynne Reiner Publishers.pp:1-9.

2. Rumford, C. (2001), “Human Rights and Democratization in Turkey in the Context of 
the EU Candidature”, journal of European Area Studies, 9(1) , pp: 93-105.

3.-Gul A. (2004), At the Symposium "Turkey and the EU– Looking Beyond Prejudic. " 
Maastricht ,April4-5: http://www.abdullahgul.gen.tr/EN/Main.asp-

سران حزب عدالت و توسعه به 
این آگاهي دست یافته اند که به 
منظور ایجاد جبهه اي وسيع تر 
در مقابل مراکز کماليستي و 
کسب مشروعيت در فضاي 
اجتماعي ترکيه به گفتماني 
جدید نياز دارند که بر ارزش هاي 
مدرنيته، حقوق بشر و حاکميت 
قانون تأکيد مي کند. در نتيجه 
حزبي  عنوان  به  حزب  این 
محافظه کار در حالي که از 
اهميت ارزش هاي دیني و مذهبي 
در سياست هاي خود غفلت 
نمي کند، سعي مي کند تا این 
ارزش ها را درون ساختارهاي 
گسترده تر حوزه هاي عدالت 

اجتماعي قرار دهد
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اين راستا نيروهای سكوالر كماليست رهبرانی مانند رجب طيب  اردوغان را روانه زندان 
كردند و انجمن ها و نهادهای اسام گرايان را به تعطيلی كش��اندند. از همين  رو بود كه 
برای اس��ام گرايان تركيه تأكيد بر ارزش های دموكراتيك غربی و مواضع غرب گرايانه 
در سياس��ت خارجی دارای اهميتی حياتی و خاص ش��د. در واقع از آنجا كه گروه های 
اسام گرای تركيه در شرايط حصر، انزوا و سركوب های نيروهای كماليست قرار گرفتند 
تصميم گرفتن��د تا برای در ام��ان ماندن از فش��ارهای مضاعف نيروه��ای اقتدارگرای 
سكوالر به مسائلی همچون »دموكراس��ی« و »عضويت در اتحاديه اروپا« روی آورند.1 
انتظار مي رود كه اين حزب از طريق گفتمان دموكراس��ي بتواند از شدت سركوبگري و 
اقتدارگرايي نظام سياسي كماليسم بكاهد؛ به عبارت ديگر، تجربه فشارهاي شديد مراكز 
كماليستي بر اسام گرايان باعث مي شود كه آنها از طريق ابزار دموكراسي، حقوق بشر، 
حاكميت قانون و... به دنبال محافظت از خود باشند؛2 بنابراين مي توان اين رويكرد جديد 
اسام گرايان را ناشي از فشارهاي كماليست ها دانست؛ به عبارت ديگر، حزب عدالت و 
توسعه هم در داخل و هم در خارج به دنبال اتحاد با گروه هاي ليبرال دموكراتيك است 

تا بدين وسيله بتواند مشروعيت خويش را افزايش دهد.3
با اين حال حزب عدالت و توسعه در طول حيات سياسی خود در تركيه با مقاومت های 
ش��ديدی از س��وی كماليس��ت ها و نخبگان اين جريان مواجه بود. در اين راستا دولت 
اس��ام گرای عدالت و توس��عه برای تحكيم حاكميت خود و مقابله ب��ا جريان های ضد 
دموكراتيك، مخالفت های نابهنگام با دولت تازه به قدرت رسيده و نگاه های درون گرای 
كماليس��تی، اقدام به اجرای برخی مراحل اصاحات دموكراتيك و دست آخر از ميان 
بردن ق��درت و نفوذ نيروهای كماليس��ت س��كوالر از عرصه حاكميت ك��رد. لذا اگر از 
منظر جامعه ش��ناختی و تكثر هويت های اجتماعی به اين تحوالت نگاه نماييم، تاش 
روش��نفكران و طراحان برای ش��كل دادن به هويتی مدرن در تقابل با هويت تاريخی و 
اسامی  تركيه، نتوانست به موفقيت مورد نظر آنان منجر شود؛ و بر عكس به رشد هويت 
اسامی  و در دهه اول قرن 21 به حاشيه رانده شدن احزاب، ارتش و گروه های اجتماعی 
حامی  سياست خارجی اروپامحور منجر شد، و گروه های اجتماعی كنار زده شده در طول 

 18 ،IPSC 1. حسن اشرفی، »ميانه روی سكوالر يا اسام گرايی محافظه كار«، مركز بين المللی مطالعات صلح
آذرماه 1392. 

2. Yavuz, M. H. (2005), Modernlesen Muslumanlar , Istanbul, Kitap Yayinevi.p.344.
3. Dagi, I. D. (2004), “Rethinking Human Rights ,Democracy and the West : Post- Islamist 

Intellectuals in r Turkey”, Critical Middle Eastern Studies.pp:51-135.
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دهه های گذشته را، به متن تحوالت سياس��ی و اجتماعی جامعه تركيه برگرداند. البته 
انعطاف نسبی نظام س��كوالر در پذيرش اين تحوالت نسبتاً عميق قابل توجه می باشد. 
به هر حال هنگامی  كه حزب عدالت و توس��عه توانست در س��ال 2010 بر ساختارها و 
نهادهای سنتی و قديمی  كماليستی تركيه كه در بدنه  دولتی ريشه دوانده بود، فائق آيد 
و ساختارهای حاكميت خود را تحكيم بخش��د چهره ای متفاوت از اين حزب رخ نمود. 
به عبارتی اين حزب با به حاشيه راندن كماليست ها از صحنه سياسی، راهبرد »تسامح 
ليبراليستی« و »بس��ط محوری تكثرگرا« را در جهت تقويت سپهر حاكميتی خود در 
فضای تركيه به يك نگاه »محافظه كارانه مبتنی بر نشانگان دينی« تغيير داد. در حقيقت 
راهبردی كه روزگاری بر مدار ارزش های دموكراتيك و حفظ ميانه روی سكوالر مبتنی 
بود، به يك راهبرد »انقباضی مبتنی بر يك كنش دينی نمادين« تبديل شد تا ثمرات آن 
در اقتدارگرايی داخلی، مداخله در احوال شخصی مردم و رشد تئوری های توطئه توسط 
صاحبان قدرت پديدار شود. در س��ايه همين رويكرد انقباضی و محافظه كارانه، حزب 
عدالت و توسعه در سال های اخير، پياده سازی كدهای اسامی  و به  كارگيری مضامين 
دينی در سطح جامعه را در دستور كار قرار داده است. در اين راستا می توان به اقدامات 
اخير دولت تركيه در آزادسازی حجاب در مراكز عمومی  و دولتی اين كشور، محدوديت 
فروش مشروبات الكلی و برقراری نظارت های مربوط به خوابگاه های مختلط دانشجويی 
و نيز تغيير در سيمای مكان های عمومی  اين كشور اشاره كرد. اردوغان همچنين در ادامه 
برنامه  خود مبنی بر »بسط نشانگان اسامی  در تركيه«، طرح »اصاح نظام آموزشی« را 
پيگيری می كند. اين راهبرد ها اما اعتراضات وسيعی را از سوی سكوالرها و جريان های 
غير دينی اين كشور در پی داشته است كه اين دولت در عمل و با چراغ خاموش در حال 

تبديل جامعه سكوالر تركيه به يك كشور مذهبی است. 

1. عملکرد و اقدامات حزب عدالت و توسعه 
حاكميت بيش از يك دهه حزب اسام گرای »عدالت و توسعه« تركيه به رهبری »رجب 
طيب اردوغان« هر چند كه در اين برهه زمانی توانسته است تا حدودی يكه تازی نظاميان 
در عرصه سياس��ی را تضعيف كند و رش��د اقتصادی با كاهش تورم را به ارمغان بياورد، 
اما به  طور همزمان موجب تغييرات واپس گرايانه اجتماعی، ايجاد دو قطبی بين جامعه 
سكوالر- مدرن با نظم مبتنی بر سنت های مذهبی و محو تدريجی ميراث آتاتوركی در 
درون ساخت سياس��ی-اجتماعی اين كشور نيز شده اس��ت. در تمامی  سال های اخير 
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هر چند نمودارها هميش��ه تضادهای اساس��ی 
در بين اين دو قطبی س��يال را در جامعه تركيه 
نش��ان می داد اما به دليل ش��كوفايی اقتصادی 
تركيه در اين مدت، تضاد حزب حاكم با قدرت 
آش��كار و پنهان نظاميان كه تا ح��دودی مورد 
تأييد طبقات فرودس��ت و قش��رهای مدنی بود 
و مهم تر از همه بروز وقايع موس��وم به »بيداری 
اسامی« يا به قول س��كوالرها »بهار عربی« كه 
دولت اردوغان فرصت طلبانه نقش حمايتی در 
قبال آن ايف��ا می كرد، اين تضادها در حاش��يه 
قرار گرفته بود. نگاهی اجمالی به سياست های 
اخير دولت اردوغان در بعد داخلی و منطقه ای 

به خوبی نشان می دهد كه خط مشی سياسی كه حزب عدالت و توسعه در پيش گرفته 
نقش مهمی  در شكل گيری شكاف های سياسی و راديكاليزه شدن جامعه تركيه داشته 
است. در اين ميان به برخی از عوامل اصلی در ظهور و بروز اعتراضات و افزايش نارضايتی 

مردمی  در تركيه متأثر از عملكرد و اقدامات حزب عدالت و توسعه می پردازيم.
1.2. اقدامات و سياس�ت های اقتصادی: يكی از مش��خصه های مهم حزب عدالت و 
توس��عه يا دولت اردوغان طی س��ه دوره زمامداری در تركيه موض��وع توجه به اقتصاد 
و تا حدودی در حاشيه ماندن از پرونده های مالی مس��ئوالن حزبی بود. وجه مشخصه 
حزب عدالت و توسعه در سال های گذشته س��امان  دادن به امور اقتصادی در مقايسه با 
دولت های قبلی اين كشور بوده است. اگر بازگش��تی به دولت های عمدتاً ائتافی پيش 
از اين داشته باشيم پرونده های فساد مالی درباره اكثر آنها مطرح بوده است. همين طور 
بحران های اقتصادی ناشی از تورم و افزايش بدهی ها منجر به سرنگونی برخی از دولت ها 
شده بود. اما دولت حزب عدالت و توسعه هميشه كوشيده بود خود را ورای اين مسئله 

نشان داده و اقتصاد را رونق دهد.1
اين حزب توانست عملكرد موفقی در زمينه توس��عه اقتصادی و اجتماعی تركيه را به 
نمايش گذارد و رقم كسری بودجه را در س��ال 2005 به 2 درصد كاهش داد. نرخ رشد 

1. محمد كرباسی، »اردوغان از اين بحران عبور می كند؛ گفت وگو با سيامك كاكايی«، 1392، برگرفته از سايت:
http://www.hamshahrionline.ir/details/243846

به نظر مي رسد که حزب عدالت 
و توسعه اگرچه داراي ریشه هایي 
اسالم گرایانه است، در برنامه هاي 
حزبي و تشکيالتي خویش، اسالم 
را منبع هویت خود معرفي نمي کند؛ 
به عبارت دیگر، این حزب سعي 
دارد تا با دور شدن از هویتي 
خاص، هویت هاي چهل تکه موجود 
در جامعه را بازنمایی کند و چون 
در این نوع شيوه حکومت داري به 
دموکراسي براي اداره جامعه نياز 
دارد، مذهب نيز مي تواند جایي را 

درون جامعه پيدا کند
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اقتصادی در تركيه در شش سال 2007-2001 به 
طور متوسط ساالنه 6/9 درصد بوده است و اين در 
حالی است كه نرخ رشد در ميان 25 عضو اتحاديه 
اروپا در حدود2/1 درصد بوده اس��ت. توليد سرانه 
تركيه از 3562 دالر در سال 2002 به 9629 دالر 
در سال 2007 و در سال 2010 اين رقم به 11320 
دالر افزايش يافته اس��ت. تركيه از سال 1980 تا 
سال 2003 رقمی  معادل 18 ميليارد دالر سرمايه 
مستقيم خارجی جذب كرده بود. در سال 2003 
اين رقم به تنهايی حدود 1/3 ميليارد دالر شد كه 
در س��ال 2006، 20 ميليارد دالر در خاورميانه به 
خود اختصاص داده است. و در س��ال 2008 به بيش از 30 ميليارد دالر افزايش يافت. 
همچنين دولت اردوغان در مهار تورم نيز بسيار موفق عمل كرده؛ به طوری كه نرخ تورم 
دو رقمی  ولی باالی 70 درصد را كه سال ها تركيه به آن مبتا بوده به يك رقم تبديل و 
آن را به يكی از پايين ترين نرخ های تورم در خاورميانه )به 7/5 درصد در س��ال 2008( 

رسانده است.1 
تركيه در سال 2010 رشد اقتصادی 8/9 درصدی را به ثبت رسانده است.2 اما از سال 
2011 روند رشد اقتصادی تركيه تا حدود زيادی متوقف شد. به طوری كه رشد اقتصادی 
تركيه در سال 2012 نزديك به 2/2 درصد بود كه بسيار كمتر از رشدی است كه اقتصاد 
تركيه در سال های گذشته تجربه كرده است.3 با اين حال رشد ناچيز اقتصادی همراه با 
افزايش نرخ تورم نزديك به ده درصد و افزايش كسری بودجه و همچنين رشد فزاينده 
پديده هايی همچون ترافيك و تخريب محيط زيست بوده اس��ت.4 به عبارت ديگر، هر 
چند طی سال های اخير اقتصاد تركيه با پيشرفت های قابل توجهی مواجه بوده است اما 

1. مسعود غفاری و نورالدين اكبری، »اصاح قانون اساسی در تركيه و تأثير آن بر پيوستن اين كشور به اتحاديه 
اروپا«، تحقيقات سياسی و بين المللی، س4، ش11، تابستان 1391، ص179. 

2. Wall Street Pitt,(2011),Turkey s Economy Achieves 8.9% Growth, availableat http://
wallstreetpitt.com

3. »پايان معجزه اقتصادی در تركيه«، روزنامه السفير/ تحريريه ديپلماسی ايرانی، 1392؛ 
http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1921025 

4. محمدعلی بهمنی قاجار، »چرا اردوغان از چشم ترك ها افتاد؟«، 1392، ديپلماسی ايرانی برگرفته از سايت: 
http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1916932

تورگوت اوکر در بخشي از 
مصاحبه اش گفته است: تا زماني 
که علویان براي خودشان حزب 
مستقلي تأسيس نکنند، هيچ کدام 
از احزاب ترکيه قادر نخواهند 
بود و در پي آن نيستند که به 
هویت سياسي و فرهنگي علویان 
توجه کنند؛ زیرا علوي گري یک 
باور سياسي نيست، بلکه یک 
اعتقاد ریشه اي است. احزاب 
نند این  الئيک چگونه مي توا

اعتقاد را درک کنند؟
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همين امر خود از سوی ديگر تبديل به افزايش شكاف های اجتماعی در اين كشور شده 
است؛ به اين معنی كه در فرآيند توسعه و پيش��رفت تركيه عده قليلی از سرمايه داران 
و تكنوكرات های عمدتاً نزديك يا وابس��ته به دولت با جهش مالی قابل توجهی مواجه 
شده اند در حالی كه در بين اكثريت مردم چنين جهش شتابانی ديده نمی شود و همين 
فاصله دارا و ندار در تركيه را بيش��تر از قبل كرده است.1 حكم رانی بازار بنياد نقطه ثقل 
تشديد نابرابری در تركيه و در حال حاضر منشأ تنش فزاينده ميان بازندگان و برندگان در 
بازار است. نظام نوين اقتصادی و رقابت بازار به رواج خودمحوری و خودباوری دامن زده 
و از نگاه نقادان، انگيزه منفعت منافع فردی را بر منافع عمومی  برتری داده است. خطوط 
مقدم جبهه اين تنازع را می توان در روزنامه ها، منابر، ايستگاه های راديويی، قهوه خانه ها 
و اعماق زندگی خصوصی مش��اهده كرد. متعصبان جديد، نه دينی كه ناسيوناليس��ت 
هس��تند. نوعی ضد اخاقيات نوين در واكنش به اخاقيات ب��ازار بنياد در حال تكامل 
است. اين قشر معتقد است دولت در اجرای بدون چون و چرای سياست های اقتصادی 
بانك بين المللی و صندوق پول، به نام نئوليبراليسم با هر گونه تشكل اجتماعی به ويژه 
كارگری به ش��كل های گوناگون گاهی در پنهان و گاهی آشكار مبارزه می كند؛ اجرای 
اين سياس��ت اقتصادی، فاصله طبقاتی، فقر و بيكاری توده ای و پنهان را افزايش داده، 
همراه با مهار تورم، افزايش توليد و صادرات، شركت ها و مؤسسات وابسته به عموم را به 
نام خصوصی سازی در اختيار خودی ها قرار داده است.2 از عوامل ديگر ناكامی  اقتصادی 
در تركيه می توان به تحريم های اعمالی از سوی اتحاديه اروپا و اياالت متحده عليه ايران، 
خشونت های داخلی و تغيير سياست خارجی تركيه از سياست اقتصادمحور تنش صفر 
با همسايگان به سياست خارجی نوعثمانی گرايی تهاجمی  اشاره كرد.3 در اين شرايط، 
بحران سوريه نيز با توجه به نقشی كه تركيه در آن بازی كرده است، باعث شده است تا 
از يك سو ميزان روابط اقتصادی اين كشور با تركيه به صفر برسد و از سوی ديگر، هجوم 
بيش از هفتاد هزار پناهنده  سوری به داخل تركيه س��بب شده است شرايط نامطلوبی 
برای ش��هروندان تركيه، به خصوص مردم شهرهای جنوبی اين كش��ور، به وجود آيد. 
اگرچه گفته می شود بحران سوريه به دليل جايگزين كردن اين كشور با كشورهايی نظير 

1. اردشير پشنگ، »بررسی پيامدهای داخلی و خارجی اعتراضات تركيه«، گفت وگو با پروفسور نادر انتصار، مركز 
بين المللی مطالعات صلح IPSC، 3 مردادماه 1392.

2. رحمت اهلل فاح، »ماهيت شناسی جنبش ضد اردوغان در تركيه«، پانزده خرداد، دوره سوم، س10، ش36، 
تابستان 1392، ص137. 

3. محمد بهرامی، »اردوغان و بازگشت به سياست تنش زدايی«، خبرگزاری كردپرس، كد 58061، 1392. 
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كشورهای ش��مال آفريقا، تأثير قابل توجهی بر اقتصاد تركيه نگذاشته است؛ اما اثرات 
روانی آن، خصوصاً در ارتباط با احتمال تداوم بحران، اقتصاد تركيه را متأثر ساخته است.1 
از وجه ديگر، رشد اقتصادی صورت گرفته در تركيه، از ديدگاه برخی كارشناسان، بدون 
توجه به عدالت اجتماعی و عدالت جغرافيايی بوده است. اين رشد در حالی اتفاق افتاده 
كه فقر در تركيه گسترش يافته و فاصله  طبقاتی نيز افزايش يافته است. در حالی كه در 
14 استان تركيه مردم درآمد خوبی دارند و وضعيت اقتصادی 14 استان تركيه در سطح 
مطلوب و قابل مقايسه با شهرهای پيشرفته جهان است؛ اما در عين حال 27 استان در 
شرايط بد اقتصادی به سر می برند.2 بنابراين، اين معضات نيز می تواند زمينه  نارضايتی 
مردم تركيه را فراهم كرده باشد كه در نتيجه، جامعه تركيه را در آستانه التهابی بزرگ 

قرار داده است. 
2.2. سياست های قومی  و مذهبی؛ تركيه از نظر ساختار قومی  و مذهبی متكثر و متنوع 
است. اقليت های مهمی  در اين كشور زندگی می كنند كه در فرآيند سياست گذاری های 
داخلی و خارجی نمی توان آنها را ناديده گرفت. علويان و كردها از مهم ترين اقليت های 
مذهبی و قومی  در تركيه هستند كه بی توجهی به مطالبات آنها می تواند سياست های 
دولت را به چالش بكشد. در واقع مس��ئله اقليت هاي مذهبي )علوي ها( و قومي به ويژه 
مسئله كردها نيز، پرسش هايي جدي را در برابر دموكراس��ي اين كشور، مابين ناظران 

سياسي مطرح كرده است. 
1.2.2. علويان ترکيه؛ علويان تركيه با جمعيتی حدود 20 تا 25 ميليون نفر از اقليت های 
تأثيرگذار در صحنه سياس��ی و اجتماعی اين كشورند.3 بخش��ی از جريان هويت طلب 
علوی، نسبت به رويكرد اردوغان به بحران سوريه و دولت علوی سوريه معترض هستند. 
طبق برخی از گزارش ها 93 درص��د تظاهركنندگان علوی مذه��ب بودند كه در قالب 
احزاب، گروه ها و انجمن های مختلف در صحنه بودن��د. البته تحركات علويان عاوه بر 
بحث سوريه و ساير مسائل روز، ريش��ه های عميقی دارد. آنها چندين دهه است كه در 
تكاپوی هويت طلبی سياس��ی هس��تند. از دهه 1970 ظهور احزاب اسامي در تركيه، 
روشنفكران علوي را به ياد حوادث ش��وم تاريخي دوران عثماني انداخت. از اين تاريخ، 

1. رضا ذبيحی، »پايان اردوغانيسم«، پايگاه تحليلی- تبيينی برهان، 1392، برگرفته از سايت: 
http:borhan.ir/NSite/FullStory/print/?5320 

2. محمدعلی بهمنی قاجار، همان.
3. نورالدين اكبری، »تحوالت سياس��ی- اجتماعی علويان تركيه«، مطالعات راهبردی جهان اسام، شماره 3 

پياپی 55، س14، پاييز 139، ص222. 



20
1

و ...
يه 

رك
ه ت

سع
 تو

ت و
دال

ب ع
حز

ن 
رايا

م گ
سا

د ا
كر

عمل
 و 

ش
نق

95
ن 

ستا
 زم

ز و
ايي

  پ
50

4و
ه  9

مار
 ش

هم
ارد

چه
ل 

 سا
وم

ه س
دور

نخب��گان عل��وي در تكاپوي هويت يابی سياس��ي 
بر مبن��اي مكتب علويت برآمدن��د.1 در اين زمينه 
علويان براي اولين بار حزب» بيرل كي« »وحدت 
«را تأسيس كردند. هر چند اين حزب نتوانست به 
اهداف سياس��ي علويان كمك كند، آنان را به اين 
فكر انداخ��ت كه نزديكی به احزاب چپ و راس��ت 
نمي توان��د امنيت هويتي و منافع مذهبي ش��ان را 
تأمين كند. درگيري سني ها و علويان در دهه 80 
ميادي و كشته شدن عد ه اي از علويان، تشويش 
و نگراني آنان را مضاعف س��اخت. ل��ذا علويان در 
مارس 1989 بيانيه اي صادر كردند كه در نوع خود 
بي سابقه بود. در اين بيانيه به وضوح به موارد ذيل 

اشاره شده است: 
فرقه علوي، يك فرقه از اسام موجود در تركيه است. 

در تركيه بيست ميليون نفر پيرو مذهب علوي زندگي مي كنند.
مسلمانان س��ني تركيه چيزي از علويان نمي دانند؛ بلكه آنان با توجه به شايعاتي كه 
از دوره عثماني درباره علويان به جا مانده است، با آنان رفتار مي كنند و جايز نيست كه 

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

دولت تركيه علويان و حقوق آنان را ناديده مي گي��رد و اظهار مي دارد كه ملت تركيه 
سنی مذهب است.

در ادامه اين بيانيه، ضمن اش��اره به ظلم و س��تمي كه دولت تركي��ه در حق علويان 
روا داش��ته، بر لزوم آزادي مذهب طبق ماده 24 قانون اساس��ي تركيه، داشتن مسجد 
علوي، جلوگيري از ساختن مسجد س��ني و امام جماعت سني توسط دولت در مناطق 
علوي نشين و جلوگيري از تبليغ و تدريس علوم ديني در مدارس به صورت رسمي، تأكيد 
شده اس��ت.2 مطالبات علويان به صورت آش��كار در پی دومين بيانيه علويان كه توسط 

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

2. نورالدين اكبری، »تحوالت سياس��ی- اجتماعی علويان تركيه«، مطالعات راهبردی جهان اسام، شماره 3 
پياپی 55، س14، پاييز 1392، ص200. 

نام گذاری بزرگ ترین پل هوایی 
ترکيه در منطقه استراتژیک تنگه 
بسفر به نام »سلطان سليم« خشم 
بسياری از علویان را برانگيخته 
است. نامگذاری این پل به نام 
سلطان سليم ملقب به »یاووز« 
یا بی رحم که بيش از 40 هزار 
علوی را قتل عام کرده یادآور 
سياست های تبعيض مذهبی در 
این کشور و احيای تعصبات 
مذهبی امپراتوری عثمانی در 
دولت رجب طيب اردوغان است
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گروه های مدنی علوی در 30اكتبر 1994 منتشر 
شد انعكاس يافت. در اين بيانيه آشكارا به الغاي 
ايدئولوژي دولت س��ني مذهب و ايجاد حكومت 
مدني، عدم حمايت دولت از رياست امور ديني و 
قطع بودجه دولت نسبت به اين سازمان، اجراي 
كامل مفهوم الئيك، لغو تعلي��م و تدريس فرقه 
سني در مدارس، رفع س��يطره و حاكميت يك 
خاندان و نژاد خاص بر كشور و اجراي بدون كم 
و كاس��ت تمام بندهاي قراردادهاي بين المللي 

تركيه اشاره شده است.1 
علويان اخيراً به جاي تأكيد بر وجوه مش��ترك 
خود با گروه ه��اي ديگر، بر وج��وه متمايز فرقه 
خودشان پافشاري مي كنند. براي نمونه، علوي ها 
طي چند سال اخير به تكثير متوني درباره تاريخ 
مذهبي، ديدگاه هاي جهانی و خصايص فرهنگي 

خودشان اقدام كرده اند.
آنها حمات زيادي را در شهرها و شهرك هاي مختلف ترتيب داده اند كه به طور مداوم 
صورت می گيرد و از محلي به نام خانه هاي تيمی  بيشتر به سمت مساجد سنی ها هدايت 
مي شود. در ش��رايط حاضر، فعاالن سياس��ي علوي، نوع رويكرد سياسي و مناسباتي را 
كه پيشگامان علوي نسبت به نظام سياسي داش��تند، زير سؤال مي برند و آن را خيانت 
به جامعه علوي تركيه قلمداد مي كنند.2 تورگوت اوكر، رئيس فدراس��يون علويان اروپا 
در مصاحبه مفصلي با نش��ريه آكس��يون می گويد: اينكه برخي از رهبران علوي تركيه 
از جمله عزالدين دوغان س��عي كرده با احزاب مختلف وارد معامله بش��ود و در پوشش 
احزاب چپ و راست و حتي اس��ام گرا وارد بازي سياسي شود، تأمين كننده منافع ملي 
جامعه علوي نيس��ت، بلكه جامعه علوي را وارد يك مرحله ركود مي كند. تورگوت اوكر 
در بخشي از مصاحبه اش گفته است: تا زماني كه علويان براي خودشان حزب مستقلي 
تأس��يس نكنند، هيچ كدام از احزاب تركيه قادر نخواهند بود و در پي آن نيستند كه به 

1. همان، ص201.
2. لی. نور. جی مارتين، چهره های جديد امنيت در خاورميانه، ترجمه قدير نصری، تهران، پژوهشكده مطالعات 

راهبردی، ص206. 

نظاميان در طول تاریخ سياسی 
ترکيه یعنی از سال 1923 تاکنون 
یک پای ثابت معادالت سياست 
و حکومت در این کشور بودند. 
این گروه همواره بر مبنای حفاظت 
از تفکرات الئيسم و کماليسم در 
سياست دخالت می کردند و چهار 
بار در سال های 1960، 1971 
،1980 و 1997 وارد حریم سياسی 
شده و با کودتا حکومت های 
موجود را ساقط کرده اند. بنابر 
آمار، از سال 1923 )سال تأسيس 
جمهوری جدید( تا سال 1987 
ارتش ترکيه به مدت 25 سال و 
9 ماه و 18 روز نقش حکومتی و 
حضوری تأثيرگذار در عرصه 

سياسی داشته است
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هويت سياسي و فرهنگي علويان توجه كنند؛ زيرا علوي گري يك باور سياسي نيست، 
بلكه يك اعتقاد ريشه اي است. احزاب الئيك چگونه مي توانند اين اعتقاد را درك كنند؟ 
علويان حتي پا را از اين مرحله هم فراتر گذاش��ته اند و تهيه منش��ور مشترك براي كل 
علويان جهان را خواستارند تا از اين طريق، هويت شان را از حصار دولت ها خارج و خود 
را به عنوان يك هويت مذهبي و فرهنگي قابل احترام به جهانيان عرضه كنند. تورگوت 
اوكر معتقد است كه نخبگان علوي جهان بايد جمع شوند و منشور مشتركي تهيه كنند 
تا از اين طريق، علويان قبرس، بلغارستان، يونان و به طور كلي اروپا و امريكا فعال شوند 
و در س��ايه به وجود آوردن تشكل هاي سياسي و تشكياتی ش��دن، می توان خود را در 
صحنه هاي سياسي نشان داد.1 در اين ميان اقدام اخير رجب طيب اردوغان در نام گذاری 
بزرگ ترين پل هوايی تركيه در منطقه اس��تراتژيك تنگه بسفر به نام »سلطان سليم« 
خشم بسياری از علويان را برانگيخته است. نامگذاری اين پل به نام سلطان سليم ملقب به 
»ياووز« يا بی رحم كه بيش از 40 هزار علوی را قتل عام كرده يادآور سياست های تبعيض 
مذهبی در اين كشور و احيای تعصبات مذهبی امپراتوری عثمانی در دولت رجب طيب 
اردوغان است. و اين اقدام باعث شده كه نه تنها اعتراض علويان بلكه اعتراض كردهای 
تركيه، حزب كردگرای »صلح و دموكراسی« و حزب »جمهوری خلق« را نيز به دنبال 
داشته باشد.2 لذا، دولت اردوغان به رغم شعارهای مساوات قومی  و مذهبی در تركيه در 
نامگذاری بزرگ ترين پل اين كشور از نمادی استفاده كرده كه تداعی كننده تبعيض های 
مذهبی و كشتار علويان در دوران امپراتوری عثمانی است و اين عامل موجب نزديكی 
بيش��تر علوی ها به احزاب س��كوالر و ناسيوناليس��ت تركيه به عنوان اصلی ترين گروه 
اپوزيسيون دولت شده است. گرچه از ديرباز علوی ها به داليل سياسی و مذهبی همواره 
در كنار احزاب سكوالر اين كشور قرار داشتند اما به نظر می رسد شرايط و روند حوادث 
تركيه طی ماه های اخير موجب نزديكی بيش از پيش علوی های تركيه به مخالفين دولت 
و به خصوص احزاب سكوالر شده است. بنابراين طبيعی است كه سياست های اخير رجب 
طيب اردوغان از سوی علويان در راستای گرايش ها و تعصبات مذهبی كه از آن به عنوان 

»نوعثمانی گرايی« ياد می شود تفسير شده و مخالفت آنها را به دنبال داشته باشد. 
2.2.2. مسئله کردها؛ روند صلح با کردها؛ مسئله كردها را می توان از جمله مسائل عمده 
منطقه و بزرگترين مسئله امنيت داخلی تركيه قلمداد نمود. كردها با جمعيتی حدود 

1. نورالدين اكبری، »تحوالت سياسی- اجتماعی علويان تركيه«، همان، ص216-217. 
2. محمد بهرام��ی، »اعتراضات داخلی و چالش قدرت ن��رم تركيه«،كائنات، گزارش ش��نبه 25خرداد1392، 

ش1815، ص6. 
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15 تا 20 ميليون نفر بزرگ ترين اقليت قومی  تركيه را تشكيل می دهند. قريب به يك، 
چهارم از جمعيت اين كشور در مناطق كردنشين يا كردستان تركيه در شرق و جنوب 
شرقی آناطولی قرار دارند و با سه كشور عراق، سوريه و ايران كه هر سه دارای اقليت كرد 
می باشند هم مرز هستند.1 مسئله كردهای تركيه كه از سال 1984 و با اتخاذ خط مشی 
مسلحانه از سوی رهبران حزب كارگران كردستان )پ.ك.ك( ابعاد گسترده ای يافت، 
همواره از چالش های دولت های اين كش��ور بوده كه تاكنون بيش از 40 هزار كش��ته و 
هزينه های مالی سنگينی بر دولت تركيه تحميل كرده است. سياست اصلی دولت های 
تركيه در تقابل با اين بحران استفاده از قدرت سخت و بی توجهی به مطالبات كردهای 
اين كشور بوده به گونه ای كه هر يك از پذيرش كردها به عنوان قومی  با هويت مستقل 
خودداری كرده و با اس��تفاده از واژه »ترك های كوهس��تان« بر آتش اختافات قومی 
 افزوده اند. اين رويكرد با قدرت گرفتن حزب عدالت و توس��عه در سال 2002 به ميزان 
قابل توجهی تغيير كرد.2 به طوری كه، هيچ نخس��ت وزيری در تاريخ سياسی تركيه به 
اندازه اردوغان بر حل مسئله كردها در تركيه تأكيد نداشته است. سياست اصلی اردوغان 
در موضوع كردهای اين كشور مبتنی بر اس��تفاده از قدرت هوشمند )تركيبی از قدرت 
سخت و نرم( بود. اردوغان از يك سو با ادامه مبارزه مس��لحانه با پيكارجويان پ.ك.ك 
و از سوی ديگر با اعطای برخی آزادی های سياسی و اجتماعی به كردهای اين كشور و 
تعامل با احزاب سياسی كرد، چون حزب صلح و دموكراس��ی كه از آن به عنوان شاخه 
سياسی پ.ك.ك ياد می ش��ود، به دنبال پايان دادن به طوالنی ترين بحران خاورميانه 
بود. بعد از مذاكرات سری و طوالنی اس��لو دولت تركيه با پ. ك. ك در فاصله سال های 
2011-2009 سرانجام عدالت و توسعه توانست گام هايی جدی در حل مسئله كردها در 
تركيه بردارد و براساس توافقات انجام شده ميان طرفين دولت متعهد به آزادی زندانيان 
پ.ك.ك، بهبود وضع اوجاالن در زندان، تدريس زبان كردی در مدارس، استفاده مجدد 
از اسامی  كردی برای شهرهای كردنشين و عدم اجرای برنامه سوگند وفاداری به هويت 
ترك و اجرای آزادانه مراسم عيد نوروز توسط كردها شد و در مقابل نيز پ.ك.ك متعهد 
به خروج نيروهای مسلح خود از تركيه شد. به رغم كاستی های طرفين در انجام تعهدات 
خود، در طول يك س��ال اخير هيچ گونه درگيری ميان دولت و پ.ك.ك انجام نش��ده 
است و اين امر منجر به افزايش نسبی رفاه و سرمايه گذاری در شهرهای كردنشين شده 

1. محمدجواد ابوالقاسمی و حسين اردوش، تركيه در يك نگاه، انتشارات بين المللی الهدی، 1387، ص113. 
2. رحمت اهلل فاح، »ماهيت شناسی جنبش ضد اردوغان در تركيه«، همان، ص147. 
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است.1 دولت تركيه برای احترام به حقوق فرهنگی اقليت ها و به ويژه كرد ها كه همواره 
در اين زمينه تحت فش��ار بوده اند اقداماتی را انجام داده و بس��ياری از محدوديت های 
سابق را حذف كرده است. انتشار كتاب يا روزنامه يا كاربرد زبان كردی سهل تر صورت 
می گيرد. وضعيت اضطراری در چند استان جنوب ش��رقی كه طی چندين سال ادامه 
داش��ت، لغو ش��ده و اجازه پخش برنامه های راديويی و تلويزيونی به زبان كردی )برای 
اولين بار در تاريخ جمهوری تركيه( داده شده اس��ت و حتی تعداد كاس های آموزشی 
زبان كردی و عربی نيز افزايش يافته است.2 بنابراين رويكرد دولت اردوغان در مماشات 
با احزاب كرد، پذيرش نوعی خودمختاری محلی در مناطق كردنشين و سرانجام صلح با 
پ.ك.ك و حتی وعده به شناسايی ملت كرد در قانون اساسی تركيه، تأسيس شبكه های 
تلويزيونی به زبان كردی، لغو ممنوعيت آموزش زبان كردی در مدارس كشور، استفاده 
از زبان كردی در زندان ها و دادگاه ها و همچنين برچيدن مجسمه ها و نمادهای آتاتورك 
از ميادين ش��هرهای كردنشين از جمله سياس��ت هايی بوده كه خشم ناسيوناليست ها 
و سكوالرهای اين كشور را به دنبال داشته و بر ش��كاف های سياسی ميان سكوالرها و 
ناسيوناليست های افراطی از يك سو و حزب عدالت و توسعه از سوی ديگر افزوده است. 
ناسيوناليست های تركيه از اين وضعيت به شدت ناراضی هستند و نگران تجزيه تركيه 
هستند. روندی كه دولت اردوغان در پيش گرفته است يعنی عظمت طلبی عثمانی گرا از 
سويی و مماشات و كوتاه آمدن در برابر خط قرمزهای تركيه نوين آتاتورك يعنی مسئله 
كردها، خطر تجزيه و تاشی تركيه را بيش از پيش جدی ساخته است. احزاب و گروه های 
ناسيوناليست تركيه به اين وضعيت معترض هستند و بدون شك در ساماندهی اعتراض 

و نافرمانی نسبت به دولت اردوغان هم نقشی اساسی خواهند داشت. 

3. سياست های داخلی و چالش با سکوالرها 
از سال 2002 و با به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه به عنوان حزبی با گرايش های 
اسامی، نيروهای سكوالر و ناسيوناليس��ت تمام قد در مقابل اردوغان و دولت او قد علم 
كرده و از هر گون��ه انتقاد و تخريب فروگ��ذاری نكرده اند. س��كوالرها اردوغان و حزب 
وی را به عنوان گرايش��ی محافظه كار كه هدف آن محدود كردن آزادی های سياس��ی 
و اجتماعی تركيه و فراهم آوردن ش��رايط و بس��ترهای الزم برای ايجاد دولتی اسامی 

1. ناصر ابراهيم پور، »از موفقيت های اقتصادی تا غيبت رقيب قدرتمند«، 1393، قابل دسترسی در سايت: 
http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1911026

2. مسعود غفاری و نورالدين اكبری، همان، ص177. 
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 است متهم می كنند. در واقع از آغاز يكی از اصلی ترين اتهاماتی كه بر دولت اردوغان وارد 
شده تمايات اس��ام گرايانه اين حزب و تاش جهت تضعيف پايه های سكوالريسم و 
ارزش های كماليست در ساختار سياسی تركيه بوده است. رويارويی اردوغان با نظاميان 
تركيه به عنوان اصلی ترين حاميان اصول آتاتورك و بازداشت بسياری از سران ارتش در 
اين راستا قابل ارزيابی اس��ت.1 نظاميان در طول تاريخ سياسی اين كشور يعنی از سال 
1923 تاكنون يك پای ثابت معادالت سياس��ت و حكومت در تركي��ه بودند. اين گروه 
همواره بر مبنای حفاظت از تفكرات الئيس��م و كماليسم در سياست دخالت می كردند 
و چهار بار در س��ال های 1960، 1971 ،1980 و 1997 وارد حريم سياس��ی شده و با 
كودتا حكومت های موجود را س��اقط كرده اند. بنابر آمار، از سال 1923 )سال تأسيس 
جمهوری جديد( تا سال 1987 ارتش تركيه به مدت 25 س��ال و 9 ماه و 18 روز نقش 
حكومتی و حضوری تأثيرگذار در عرصه سياس��ی داشته است.2 از سوی ديگر مخالفت 
احزاب ناسيوناليست تركيه از جمله »حزب جمهوری خلق« و »حركت ملی« به عنوان 
اصلی ترين احزاب اپوزيس��يون با سياس��ت های اردوغان عمدتاً در چهارچوب دفاع از 
ارزش های سكوالريستی و مخالفت با سياس��ت های حزب عدالت و توسعه مطرح شده 
است. اين احزاب و گروه ها عمدتاً اردوغان را به تضعيف پايه های سكوالريسم در تركيه 
و ترويج سياست ها و گرايش های اسامی  متهم می كنند. بخش الئيك جامعه تركيه بر 
اين باورند كه حزب اسام گرای عدالت و توسعه به رهبری رجب طيب اردوغان بيش از 
10 سال است كه اداره جمهوری الئيك تركيه را در دست گرفته، با ترفند های مختلف 
بار و محتوای واژه الئيك را از بين برده، با بيانيه های دولت تغييراتی در پوش��ش زنان، 
ساخت مس��جد و نمازخانه در كنار مؤسس��ات دولتی و مراكز آموزشی و شيوه زندگی 
مردم به وجود آورده است. در اين ميان رشد سريع و پايدار اقتصادی را در تركيه حزب 
عدالت و توس��عه و رهبر آن اردوغان به نام و توانايی مديريت خ��ود ثبت كرده، همواره 
سخن از مدل و الگوی تركيه در بين كشور های اس��امی  به ميان می آورد.3 اقدام اخير 
دولت تركيه در تصويب قانون محدود كردن خريد و فروش مش��روبات الكلی نيز خشم 
احزاب و گروه های سكوالر را به دنبال داشته اس��ت. اين اقدام از سوی جريان سكوالر 
به عنوان تجاوز به حريم خصوصی و مداخله دول��ت در زندگی خصوصی مردم قلمداد 

1. محمد بهرامی، »اردوغان و ابهام آينده سياسی در تركيه«، 1392، قابل دسترسی در سايت:
 http://kurdpress.ir/fa/Nsite/fullstory/News/?id=46129 

2. مسعود غفاری و نورالدين اكبری، همان، ص164. 
3. رحمت اهلل فاح، »ماهيت شناسی جنبش ضد اردوغان در تركيه«، همان، ص137. 
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شده است. سياست های اخير اردوغان موجب 
شده تا بس��ياری از مخالفين دولت از اردوغان 
به عن��وان ديكتاتوری كه درص��دد نابود كردن 
دموكراسی در تركيه اس��ت ياد كنند. بی ترديد 
تبليغ��ات و مخالفت های اح��زاب »جمهوری 
خلق« و »حركت ملی« در قبال اين سياست ها 
در گسترش اعتراضات مردمی  در روزهای اخير 
تأثيرگذار بوده است.1 بسياری بر اين اعتقادند 
كه حزب عدالت و توسعه به طور كلی و شخص 
رجب طيب اردوغان مشخصاً به رغم شعارهايی 

در حمايت از آزادی و دموكراسی دارای ماهيتی غير دموكراتيك هستند. اعمال فشار و 
محدوديت های زياد بر روزنامه نگاران، واكنش های ش��ديد اردوغان نسبت به منتقدين 
دولت، بازداشت بس��ياری از ش��هروندان تركيه به اتهام حمايت از »پ.ك.ك« همگی 
گواهی بر اين مدعا هس��تند. اين گروه همچنين بر اين اعتقادند ك��ه هر چند از تركيه 
به عنوان مدل مطلوب دمكراتيك ياد می ش��ود، اما واقعيت آن اس��ت كه تركيه، زندان 
بزرگی از نظر آزادی بيان و مطبوعات اس��ت. امروزه تركيه بيش��ترين روزنامه نگاران را 
در زندان های خود دارد. ب��ه گونه ای كه نهاده��ای بين المللی از تركيه ب��ه عنوان پدر 
سركوب رسانه ها و مطبوعات نام می برند. همچنين بس��ياری از دانشجويان اين كشور 
به خاطر آن چه آن را اعتراض های دانش��جويی می نامند، در زندان می باشند. بر اساس 
گزارش تازه اي كه »سازمان امنيت و همكاري اروپا« تهيه كرده است در حال حاضر 57 
روزنامه نگار در تركيه در زندان به سر مي برند و بر اين اساس كشور تركيه باالترين رقم 
روزنامه نگاران زنداني در جهان را دارد.2 اين مس��ئله باعث انتقاد و نگراني هاي شديدي 
در مورد تعهد دولت اين كشور به آزادي مطبوعات و مشروعيت وجه دمكراتيك تركيه 
شده است. بنابراين بسياری از مردم نسبت به تنگ تر شدن دايره آزادی های سياسی و 
حريم خصوصی خود در دولت اردوغان معترض و نگران هستند. در نهايت می توان گفت 
با وجود انجام سلسله اقدامات اجتماعی- سياسی توسط حزب حاكم عدالت و توسعه، 
نارضايتی اجتماعی گروه های مخالف را در آس��تانه انفجار قرار داد، دولت اسام گرای 

1. محمد بهرامی، »اردوغان و ابهام آينده سياسی در تركيه«، قابل دسترسی در سايت: 
http://kurdpress.ir/fa/Nsite/fullstory/News/?id=46129

2. نورالدين اكبری، »چشم انداز الگوی حكومتی تركيه«، پيام انقاب، ش75، مهرماه 1392، ص43. 

دولت اسالم گرای محافظه کار 
حزب عدالت و توسعه همزمان با 
قطع دخالت های ارتش در سياست 
طی سه پرونده مهم امنيتی قضایی 
»ارگنه کن«، »باليوز« و » قفس«، 
در اجرای برنامه های اسالمی  مانند 
رفع ممنوعيت پوشش اسالمی  در 
اماکن دولتی و عمومی  و احيای 
مدارس دینی به رغم مخالفت شدید 
قشر الئيک جامعه موفق بود و سبب 

عقب نشينی مخالفين گردید
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محافظه كار حزب عدالت و توس��عه همزمان با قطع دخالت های ارتش در سياست طی 
سه پرونده مهم امنيتی قضايی »ارگنه كن«، »باليوز« و » قفس«، در اجرای برنامه های 
اسامی  مانند رفع ممنوعيت پوشش اسامی  در اماكن دولتی و عمومی  و احيای مدارس 
دينی به رغم مخالفت شديد قشر الئيك جامعه موفق بود و سبب عقب نشينی مخالفين 
گرديد. بعد از اين ها اجرای طرح صلح كردی را به رغم مخالفت های زياد ملی گرايان تا اين 
مرحله به خوبی مديريت كرده است. در كنار اينها فرآيند اصاح قانون اساسی كه در حال 
پيگيری است، تغيير نظام سياسی كشور از پارلمانی به رياستی كه مخالفين آن را ابزاری 
برای تحكيم پايه های اقتدار و مشروعيت مشخص اردوغان تلقی می كنند و قانون اخير 
در زمينه ممنوعيت استفاده از مشروبات الكلی در اماكن عمومی  كه قشر غير دين دار و 
مألوف به طرز زندگی غير اسامی  را سرخورده كرده است، همه و همه سبب شده اند تا 
فشار اجتماعی و روانی مضاعفی از ناحيه دولت و شخص اردوغان بر بدنه جامعه تركيه 
وارد شود. اين اقدامات هر چقدر سبب رضايت و خش��نودی طرفداران حزب عدالت و 
توسعه و ساير گروه های اسامی  شده است ولی در طرف مقابل نارضايتی عميق همراه با 
نفرت را در قشر الئيك جامعه ايجاد كرده است و به گفته »كادری گورسل«، روزنامه نگار 
مخالف دولت، قشر الئيك جامعه كه اصًا به رعايت موازين شرعی عادت ندارد، به يك 
باره در چشم سايرين هنجارش��كن، عياش و بی هويت تلقی می شود.1 و اين از مواردی 
است كه شكاف های سياسی به خصوص تعارض ميان حزب اسام گرای عدالت و توسعه 
و احزاب ناسيوناليست »جمهوری خلق« و »حركت ملی« به عنوان ميراث داران حكومت 

الئيسيته را به دنبال داشته است. 

4. سياست خارجی
تركيه اردوغان گمان مي كرد كه مي تواند با ايفاي نقش »پل بين المللي« بين اس��ام 
و غرب هم حمايت مس��لمانان و هم حمايت غرب را به دس��ت آورده و به قدرت اول در 
جهان اسام و منطقه تبديل شود. از اين رو تركيه در دوره اردوغان در تحوالت مختلف 
بين المللي پا به پاي غرب پيش رفت و تغييري در نگاه سنتي ترك ها مبني بر پيوستن 
به اتحاديه اروپا نداد و در همان حال با طرح شعار »بدون مشكل با كشورهاي ديگر« رفع 
اختافات تركيه با كشورهاي همسايه را دنبال مي كرد. اما اگر نگاهی به وضع فعلی تركيه 
بياندازيم درمی يابيم كه هيچ كدام از اين دو به جايی نرس��يدند. از يك سو تركيه هنوز 

www.iras.ir :1. الياس واحدی، »ماهيت شناسی تظاهرات تركيه«، 1392/3/21، قابل دسترسی در
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به عضويت اتحاديه اروپا درنيامده و از س��وي ديگر اختافات آن با همسايگانش نه تنها 
حل نشده بلكه شدت يافته و بعضاً به س��مت بحران پيش رفته است. در ادامه، دو مورد 
از سياست های اين حزب در حوزه های نوعثمانی گری و مسائل و مناسبات اين كشور با 
كشورهای همسايه و منطقه از جمله مصر، عراق، سوريه، ايران، اسراييل و فلسطين را كه 

باعث نارضايتی مردم از عملكرد آنها شده است مورد بررسی قرار می دهيم. 
1.4. نوعثمانی گرايی؛ نوعثمانی گری الگوی سياست خارجی حزب عدالت و توسعه به 
ويژه در حوزه خاورميانه است كه بعد از انتصاب احمد داوود اغلو به سمت وزارت خارجه 
به صورت جدی در محافل سياسی و بررسی های استراتژيك مطرح گرديد. ترمينولوژی 
اين اصطاح جديد حداقل به سه دهه پيش بازمی گردد. زمانی كه تركيه بخش شمالی 
جزيره قبرس را از طريق حمله نظامی  به اشغال خود درآورد. تحليل گران يونانی در آن 
دوره از اصطاح »عثمانی گری« برای توصيف اين عمل بلندپروازانه استفاده كرده بودند. 
اين اصطاح بار ديگر در دوران رياست جمهوری تورگوت اوزال مورد استفاده قرار گرفت 
اما پس از مرگ وی به فراموشی سپرده ش��د. با روی كار آمدن حزب عدالت و توسعه و 
مشخص شدن دكترين سياست خارجی داوود اغلو يك بار ديگر اين اصطاح و اين بار به 
صورت جدی تری مطرح گرديد، در اصل هدف های احتمالی گفتمان نوعثمانی گری اين 
موارد است؛ اول از همه يك سياست تأثيرگذار در منطقه، در مرحله بعد قدرتمند كردن 
جمعيت ترك واقع در خاك های بالكان و حفظ حق حاكميت بر روی آنها. حوادث اتفاق 
افتاده در 10 سال گذشته به طور روشن در همسانی با گفتمان نوعثمانی گری می باشد.1 
اما نگرش نوعثمانيسم داوود اوغلو متفاوت از سياست هايی است كه نجم الدين اربكان 
نخست وزير اسام گرا در سال 1997 در تركيه اعمال كرد. اربكان به دنبال ايجاد اتحاد 
اسامی  متشكل از كش��ورهای اس��امی  مانند ليبی، ايران، مالزی و اندونزی به عنوان 
آلترناتيوی صريح در مقابل اتحاد با غرب بود؛ ولی رهبران حزب عدالت و توسعه و به ويژه 
داوود اوغلو به دنبال آن هستند كه با گس��ترش روابط با شرق به نوعی روابط با اتحاديه 
اروپا و امريكا را متوازن و به عبارت ديگر تكميل كنند. نگرش آنها به ش��كل ضعيفی در 
نگرش های اوزال در دهه 1980 كه: »تركيه بايستی به يك اجماع جديد ملی رسيده و 
هويت های چندگانه با هم همزيستی مسالمت آميز داشته باشد«، منعكس شده بود. به 
طور كلی می توان سه عامل ذيل را در تعريف تمايات استراتژی فرهنگی نوعثمانی حزب 

1. islamoglu, G., Birsel, M. & Börü, D. (2012) “Trust Scale Development in “Başarılı 
ŞirketKüçülmeleri” (Successful Downsizing), Öneri Journal, 18(5), June, p,5
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عدالت و توسعه مدنظر قرار داد:1 
1. خواس��ت توجه به ميراث اس��امی  و عثمانی 
تركي��ه در داخل و خ��ارج. نوعثمانيس��م به دنبال 
ارايه رهيافت��ی معتدل از سكوالريس��م در داخل و 
يك سياس��ت خارجی فعال در امور خارجی است. 
در پارادايم نوعثمانی، تركيه در حوزه های سياسی، 
اقتصادی، ديپلماتيك و نفوذ فرهنگی در نواحی كه اين كشور منافع استراتژيك و ملی 
دارد، بيشتر از قدرت نرم و هوشمند استفاده می كند. موفقيت در اين مسير نيازمند توجه 
جدی به رفع چالش دولت مركزی با كردهای تركيه است. در اين راستا نوعثمانی گرايی 
برخاف كماليست ها كه بر اين باور بودند بايستی سياست يكسان سازی قوميتی با تمركز 
به محوريت هويت ملی انجام داد، بر اين باور هستند كه بايستی اسام نقش بيشتری را 

در ساخت هويت مشترك ميان كردها و ترك ها ايفا نمايد. 
2. ويژگی دوم نوعثمانيس��م، مفهوم عظم��ت و خوداعتمادی در سياس��ت خارجی 
اس��ت. نوعثمانيس��م، تركيه را به عنوان يك قدرت برتر منطق��ه ای ماحظه می كند. 
نگاه اس��تراتژيك و انعكاس فرهنگی جغرافيايی كه دربرگيرن��ده امپراتوری بيزانس و 
عثمانی است. هر چند مخالفين اين نگرش كه بيشتر كماليست ها هستند معتقدند اين 
نگرش ها بيشتر جاه طلبانه بوده و غير واقعی است و ايده دادن حقوق فرهنگی به كردها 
و فضای سياسی بيشتر برای اسام يك انحراف خطرناك از سكوالريسم، مليت خواهی 
و جمهوری خواهی است. از همين منظر كماليست ها، ذهنيت نوعثمانی را مضر منافع 
ملی تركيه می بينند. همچنين كماليست ها، سياست خارجی مبتنی بر پان تركيست و 
اسامی گرايی كه نگاهی متمركز بر خاورميانه و آسيای مركزی است را در تضاد با اصول 

سياست خارجی ملی تعيين شده از سوی آتاتورك می دانند.
3. جنبه سومی  كه به تعريف سياس��ت خارجی حزب عدالت و توسعه كمك می كند، 
هم سويی با غرب به همان اندازه كه با جهان اسام مورد توجه قرار گيرد، می باشد. اين 
جهت گيری عملياتی در تفكرات كماليست ها پيگيری می گرديد، زيرا كه معتقد بودند 
اسام، تكثرگرايی فرهنگی و ليبراليسم دشمن های بالقوه انقاب كماليست ها می باشند. 
نكته مهمی  كه در باب سياس��ت خارجی نوعثمانيسم می توان بيان داشت آن است كه 

1. Taspinar, Omar, (2008), Turkey s Middle East Policies, Between Neoottomanism and 
Kemalism-, Carnegie, pp:14-17.

ترکيه اولين کشور اسالمی  بود 
که در سال 1948 موجودیت 
اسرایيل را به رسميت شناخت 
و در سال 1959 اولين پيمان 
نظامی  و امنيتی را به منظور 

اتحاد با این رژیم منعقد نمود
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اين تفكر تمايل زيادی در ايفای نقش مستقل در تحوالت منطقه ای دارد. بنابراين برای 
مردم تركيه كه حافظه تاريخی بس��يار منفی از پيامدهای فاجعه بار عظمت طلبی های 
عثمانی گرايانه دارند، اقدام��ات دولت حزب عدالت و توس��عه در دخالت در خاورميانه 
و تاش ب��رای احيای آرمان امپرات��وری عثمانی برای مردمی  كه در فق��ر و نابرابری به 
سر می برند، دردناك و رنج آور بوده است؛ زيرا شاهد هس��تند كه منافع اقتصادی شان 
قربانی عظمت طلبی های بيهوده و خطرناك می گردد. در دو دهه ابتدايی س��ده بيستم 
عظمت طلبی ترك های جوان برای احيای قدرت از دست رفته امپراتوری عثمانی منجر 
به نابودی اين امپراتوری گرديد و حتی هويت تركيه ای را در معرض محو كامل قرار داد و 
تنها با سياست آتاتورك و كنار گذاشتن انديشه های پان اساميستی و پان تركيستی بود 
كه كشور تركيه توانست در قرن بيستم عرض اندام نمايد.1 لذا سياست هايی كه بسياری 
آن را نو عثمانی گرايی دولت اردوغان می دانند با واكن��ش طيف های مختلف جامعه از 
جمله سكوالرها، ناسيوناليس��ت ها و اقليت های قومی  و مذهبی مواجه شده است. اين 

عامل نيز نقش مهمی  در افزايش شكاف های اجتماعی داشته است. 
2.4. رابطه با عراق: به دليل الزامات ژئوپلتيك، تحوالت عراق هميشه يكی از مهم ترين 
موضوعات سياست خارجی تركيه بوده اس��ت. نگرش تركيه به عراق بعد از صدام تحت 
تأثير مواردی چون سيس��تم جديد سياس��ی حاكم بر عراق، روابط دوجانبه و ادراكات 
منطقه ای شكل گرفته است. تركيه ثبات و تماميت ارضی عراق را مورد توجه قرار داده و 
در پی انتقال منابع انرژی عراق به بازارهای بين المللی و در نهايت تأمين امنيت سوخت 
بوده است. روابط تركيه و عراق بعد از سال 2003 در ابعاد سياسی، اقتصادی و تجاری 
شكل گرفت و در اواخر سال 2007 با بهبود وضعيت امنيتی عراق، آنكارا توجه بيشتری 
به ايفای نقش جدی در اين كش��ور كرد. البته در اين مس��ير هم��واره تنش هايی ميان 
اردوغان و نوری المالكی نخست وزير عراق وجود داش��ته است و هر گونه موضع گيری 
تركيه در قبال كشورهای منطقه با پاس��خی از طرف عراقی ها مواجه بوده است. تركيه 
همواره بعد از اش��غال عراق توس��ط امريكايی ها بيم اين را داش��ت كه به خاطر روابط 
حسنه ای كه ميان مسعود بارزانی، رهبر خطه شمالی كردس��تان عراق و دولت امريكا 
وجود دارد، دولت مركزی تركيه مورد دست اندازی از طرف كردها قرار گيرد و از قدرت 
س��اقط ش��ود. البته اين روند در قالب كوچكتری و هر از چند  گاهی با ش��انتاژ از طرف 
امريكايی ها تحركات قومی  و نژادی را در تركيه ايجاد می كرد كه تا حدودی امنيت داخلی 

1. محمدعلی بهمنی قاجار، همان. 
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تركيه را تحت الشعاع خود قرار می داد كه همين عاملی برای حفظ رابطه مسالمت آميز 
ميان تركيه و اياالت متحده بوده است. بعد از خروج نظاميان امريكايی از عراق در سال 
2011، امريكا از تركيه به عنوان نماينده و به  چش��م كش��وری كه در عين حفظ منافع 
امريكا در عراق می تواند نقش مهاركننده ای را در برابر ايران و س��اير كشورهای ذی نفع 
در عراق ايفا كند نگريس��ته است. تركيه با وارد ش��دن به مبادالت انرژی به دنبال نفوذ 
اقتصادی در اين كشور است به طوری كه بتواند با افزايش اين نوع مبادالت درآينده، در 
سيستم و ساختارهای سياسی آن نيز اثرگذار باشد و در اين مسير حمايت های مالی و 
تكنولوژيك امريكا تا حدود زيادی عبور از اين مسير را هموار كرده است. به نظر می رسد 
كه ترك ها در ش��رايط كنونی در جهت دايره ديپلماسی منطقه ای امريكا فعاليت كنند 
و می خواهند در منطقه تأثيرگذار باشند. اساس��ی ترين دغدغه های تركيه آن است كه 
بتواند قطب نمای رويكرد های خود را در راستای راهبردهای امريكا تعبير و تفسير كنند. 
لذا تحوالت روابط بين عراق و تركيه نيز در همين راستا قابل بررسی است؛ تركيه ساليان 
متمادی است كه نسبت به شمال عراق چشم طمع دوخته است؛ هر زمانی كه عراق دچار 
بحران داخلی شده يا دولت مركزی عراق دچار ضعف گرديده باشد و همچنين زمانی كه 
دولت عراق با غرب روابط خوبی نداشته و متحد غرب محسوب نشود، اين توسعه طلبی 
و تجاوزگری تركيه بروز می كند و شمال عراق محل تاخت و تاز ترك ها می گردد تا آن را 
تصرف كرده و ضميمه خاك تركيه نمايند. ماجرای طرح كنابن كه با همكاری تركيه و 
امريكا برای تصرف شمال عراق و مناطق نفت خيز كركوك و موصل در زمان عبدالكريم 
قاس��م طرح ريزی و پيگيری ش��ده بود، يا طرح لويس در 1977 كه به دنبال بالكانيزه 
كردن و تجزيه عراق بود و قصد داشت كه عراق به س��ه بخش كردنشين، سنی نشين و 
شيعه نشين تجزيه شود، كه با همكاری تركيه، امريكا و اسراييل صورت گرفته بود، يا طی 
جنگ عراق عليه جمهوری اسامی  ايران و جنگ دوم خليج فارس كه تركيه با حمايت 
كامل غرب به شمال عراق وارد شد و مناطق وسيعی از اين كشور را تحت اشغال و كنترل 
خود قرار داده بود؛ اينها از جمله طرح ها و برنامه هايی بود ك��ه تركيه با همكاری غرب 
خصوصاً امريكا و رژيم صهيونيستی برای رسيدن به اهداف خود در خاك عراق پی ريزی 
كرده بود و هم اكنون نيز اين طرح ها در حال پياده س��ازی اس��ت و طرح تجزيه عراق و 
دسترسی تركيه به شمال عراق و منابع نفتی آن اين بار توسط حمايت از تروريست های 
تكفيری پيگيری می شود. در اصل چند عامل باعث شده است كه تركيه رؤيای تصرف 

شمال عراق و دست اندازی به سوريه را پيگيری كند:
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1. تحوالت گس��ترده خاورميانه و تغيير حكومت های منطقه ای كه فضای مناسبی را 
برای قدرت گيری و تغيير موازنه قدرت به نفع تركيه فراهم آورده است. 

2. وجود گروه های تروريستی تكفيری در عراق و سوريه كه منجر به بی ثباتی و بحران 
در اين كشورها شده است و اين فرصت مناسبی شكل می دهد تا تركيه را به هدف غايی 

خود يعنی احيای امپراتوری اسامی  عثمانی نزديك كند.
3. تاش امريكا برای ايجاد نظم نوين منطقه ای با حضور ثابت رژيم صهيونيس��تی در 
خاورميانه كه تركيه را به عنوان بازوی عملياتی امريكا و ناتو مش��خص كرده است تا در 

اين ساختار تعريف شده ايفای نقش نمايد. 
4. تاش تركيه برای ورود به اتحاديه اروپا از طريق همراهی با غرب و ناتو در بحران های 

مذكور به منظور اينكه خود را به طرف غربی ثابت نمايد.
5. ترس از تشكيل يك دولت قدرتمند كرد در مرزهای جنوبی خود در اقليم كردستان 
عراق، كه منجر به تحريك هر چه بيش��تر اكراد تركيه می گردد و نوعی وابس��تگی بين 
كردها پديد می آورد و همين عامل باعث ايجاد يك معضل بزرگ امنيتی برای تركيه ای 

می گردد كه درصد قابل توجهی از جمعيت آن را كردها تشكيل می دهند.
6. ترس از قدرت گيری جمهوری اسامی  ايران و محور مقاومت كه سوريه و عراق نيز 
عضوی از آن هستند؛ پس در اين چهارچوب تركيه از ساليان پيش به منظور حفظ قدرت 
خود و كاهش قدرت محور مقاومت در خاورميانه عربی و هس��ته اصلی عربی منطقه با 
ديگر دولت غير عربی منطقه يعنی رژيم صهيونيس��تی پيمان ها و قراردادهای متعدد 
نظامی، امنيتی و تسليحاتی منعقد كرده است. بر اين اساس تركيه اولين كشور اسامی 
 بود كه در سال 1948 موجوديت اسراييل را به رسميت شناخت و در سال 1959 اولين 
پيمان نظامی  و امنيتی را به منظور اتحاد ب��ا اين رژيم منعقد نمود. بنابراين تركيه چند 
دغدغه در عراق دارد: نخس��ت، آنها معتقدند با توجه به وجود نيروهای بالقوه تهديدزا 
در خأل امنيت��ی منطقه پس از خ��روج امريكايی ها از عراق اين كش��ور می تواند عرصه 
كشمكش نيروهای گوناگون شود و به نوعی به جنگ داخلی و يا مرحله ای خفيف تر از 
آن )درگيری های قومی  عشيره ای( بيانجامد. لذا ترك ها بر اين نظرند كه عراق شرايطی 
شكننده دارد و خود را هم مجاب به دخالت در تحوالت عراق كرده اند. دغدغه دوم آنان 
اين است كه در راستای سياست های منطقه ای تركيه كه بر مبنای نئوعثمانيسم متمركز 
است، ترك ها به دنبال يافتن همراهانی در كشورهای مختلف هستند و در فضای فعلی 
عراق آنان بنا به داليلی اهل س��نت كه هم علقه هايی ايدئولوژي��ك دارند و هم ميل به 
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همكاری با تركيه را هم نش��ان می دهند را انتخاب كرده اند. همه اين رويكردها بيانگر 
آن است كه آنكارا در فضای داخلی عراق دغدغه ها و الگوهای ويژه خود را مدنظر دارد.1 
اما در حال حاضر اين كش��ور روابط تنش آميزی با دولت مركزی عراق و نوری المالكی 
نخس��ت وزير دارد. تنش بين نيروهای داخلی عراق و مخالفت با دولت ش��يعه مالكی و 
روابط نزديك تر تركيه با اقليم كردس��تان عراق به زعم دول��ت مالكی، موجب تضعيف 
حاكميت دولت مركزی عراق ش��ده اس��ت.2 رجب طيب اردوغان گفته است حكومت 
محلی كردستان عراق را به رسميت می شناسد نه حكومت نوری المالكی را. دولت آنكارا 
هنگام انتخابات عراق از بلوك العراقيه حمايت و بدون مجوز دولت مركزی بغداد، خاف 
قانون اساسی اين كش��ور قراردادهای نفت و گاز و تجاری و س��رمايه گذاری با حكومت 
مسعود بارزانی در ش��مال عراق امضا كرده و گروه های بعثی- سنی عرب و به خصوص 
از گروه وابسته به طارق الهاشمی حمايت می كند. تركيه از سال ها قبل تاكنون از گروه 
خودساخته سنی و الئيك »جبهه تركمن« حمايت می كند.3 در بحران سوريه تركيه در 
راستای سقوط حكومت سوريه گام برمی دارد و عراق در راستای سركوب مخالفان اسد 
و تقويت موقعيت حكومت مركزی سوريه؛ از اين جهت تركيه تمايلی به بهبود روابط با 
عراق احساس نمی كند. اصوالً تركيه با اقليم عراق كه می تواند در آينده دولتی حايل بين 
تركيه غير عرب با كردان غير عرب از يك س��و و اعراب شيعه و سنی عراق از سوی ديگر 
باشد، هم سويی بيشتری در راستای سياست خارجی خود احساس می كند؛ زيرا به باور 
آنها تضعيف موقعيت شيعيان در عراق به تضعيف موقعيت ايران و تقويت موقعيت تركيه 
در منطقه منجر خواهد شد كه با سقوط نظام بعثی س��وريه اين وضعيت بيشتر تقويت 
می شود، هر چند سقوط اسد به معنای برقراری ثبات در سوريه به نفع تركيه يا منطقه 
نخواهد بود. افزون بر آن منابع نفتی اقليم كردس��تان نيز مورد توجه تركيه است كه با 
تقويت موضع كردها و تشكيل كشوری محصور در خشكی كه با بخش جنوبی خود در 
عراق مسئله دارد و در آينده می تواند روابط تنش زايی برای ايران داشته باشد، مطلوب 

1. سيده مهديه قرشی، »خروج نظاميان امريكايی از عراق و تأثير آن بر سياست خارجی تركيه«، 1391، برگرفته 
از سايت:

 http://political.ir/post-996
2. بهرام اميراحمديان، »تحوالت تركيه در سال گذشته«،كد خبر 310471، 1392/1/27، سايت:

 http://www. Tabnak.ir/fa news/310471
3. س��يد علی قائم مقامی، »نگاهی به سياس��ت های تركيه«، پايگاه تحليلی خبری ايران بالكان )ايربا(، 1391، 

سايت: 
http://www.iranbalkan.net/view-11630.html
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خواهد ب��ود و می تواند به نوعی دولت وابس��ته به خود را 
پديد آورد. در اين راه البته ناگزير است كه بين كردهای 
كارگران كردس��تان )پ.ك.ك( و دولت مركزی تركيه 
روابط را بهبود بخشد. از همين رو تركيه در راستای آشتی 
با كردهای كردس��تان تركيه و مذاكره با اوجاالن برآمده 
است.1 به طور كلی سياست رهبران حزب عدالت و توسعه 
تركيه در عراق بر خاف ادعای سياست بی طرفی در قبال 
گروه ها و اقوام عراق بر اختافات سياسی و مذهبی و قومی 

 دامن می زند. به عبارت ديگر تركيه در عراق هماهنگ با امريكا و خاندان آل سعود و قطر 
عمل می كند.2

3.4. روابط ترکيه و سوريه: رابطه با سوريه و نحوه مديريت آن همواره يكی از مسئله ها 
و نگرانی  های اصلی سياست داخلی و خارجی تركيه بوده است. مروری بر روابط تركيه 
و سوريه نشان می دهد كه اين دو كشور از گذش��ته تا به حال در روابط دوجانبه خود با 
مشكاتی مواجه بوده اند. در اين ميان، سه اختاف اصلی همواره سايه خود را بر روابط 
اين دو كشور حفظ كرده  است. مسئله كردها، تقسيم منابع آبی مشترك و ادعای ارضی 
سوريه بر استان  هاتای تركيه، سه مسئله مهم و اختاف انگيز در روابط تركيه و سوريه 
بوده اند. نخس��تين اختاف تركيه و س��وريه در مورد ادعاهای ارضی سوريه نسبت به 
اس��تان  هاتای تركيه بود كه بر مناس��بات اين كشور با تركيه عميقاً س��ايه افكنده بود. 
سوری ها معتقدند مالكيت استان  هاتای در زمانی كه س��وريه تحت قيموميت فرانسه 
بوده، از طرف فرانس��وی ها به تركيه واگذار ش��ده اس��ت در حالی كه ترك ها اين گونه 
مباحث را توسعه طلبی ارضی سوری ها می دانند و آن را رد می كنند. دومين اختاف به 
مسئله آب و نحوه تقسيم و بهره برداری از آب های مشترك ميان تركيه و سوريه مربوط 
می ش��ود. تاريخچه مذاكرات تركيه و س��وريه در مورد حقوق خود نس��بت به آب های 
مشترك، نش��انگر ارتباط ميان مس��ائل مربوط به آب با مباحثات بر سر امنيت مرزی و 
استرداد مخالفان سياسی است كه در بيانيه های مربوط به خط  مشی دو كشور مشهود 
اس��ت. تركيه با توافق گروهی و چندين كش��وری در مورد اش��تراك آب دجله و فرات 
مخالف است و مدعی است كه نسبت به بخش��ی از اين رودخانه كه در خاك اين كشور 

1. بهرام اميراحمديان، همان. 
2. سيد علی قائم مقامی، همان. 

در بحران سوریه ترکيه در 
راستای سقوط حکومت 
سوریه گام برمی دارد و عراق 
در راستای سرکوب مخالفان 
موقعيت  تقویت  و  اسد 
حکومت مرکزی سوریه؛ 
از این جهت ترکيه تمایلی 
به بهبود روابط با عراق 

احساس نمی کند
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جاری است، حاكميت دارد؛ اما در عين  حال مايل 
است در طرح های مش��ترك با همسايگان »پايين 
رود« همكاری كند. از اين گذش��ته تركيه بی آنكه 
موفقيتی به دست آورد، تاش كرده است معامله بر 
سر آب را به معامله بر سر رود عاصی )واقع در استان 
 هاتای( مرتبط س��ازد كه در اين صورت، سوريه به 
طور ضمنی حاكميت تركيه بر استان  هاتای را به 
رسميت خواهد ش��ناخت. اما به  عكس، سوريه بر 
ايجاد يك نظام س��هميه بندی آب و تشكيل يك 

سازمان مسئول امور رود فرات اصرار می ورزد.1
س��ومين و مهم ترين اختاف تركيه و سوريه به 
مس��ئله كردها مربوط می ش��ود، رابطه بين حزب 
كارگران كردستان تركيه )پ.ك.ك( و سوريه در 
سال 1980، به دنبال كودتای نظامی  12سپتامبر در تركيه و سخت گيری عليه گروه های 
چپ و ناسيوناليست كرد، گرم تر شد. سخت گيری های حاكمان جديد تركيه، اوجاالن و 
تعداد ديگری از رهبران پ.ك.ك را مجبور كرد به سوريه پناه ببرند، مسئله الحاق  هاتای 
به تركيه، جريان آب فرات و بعضی همكاری های ميان تركيه و اسراييل، سوريه را مجبور 
به حمايت از برخی جنبش های سياس��ی مخالف دولت آنكارا كرده است؛ به طوری كه 
از دو گروه از مخالفان آنكارا يعنی گروه های افراطی و در رأس آن )پ.ك.ك(، آس��اال يا 
ارتش سری برای آزادی ارمنستان، حمايت می كرد. اين گروه ها در پايگاه های واقع در 
دره بقاع بين مرز س��وريه و لبنان- كه تا قبل از صدور قطعنامه 1559 شورای امنيت، 
تحت واپايش)كنترل( سوريه بود- آموزش می ديدند و به عمليات هايی عليه دولت آنكارا 
دست می زدند. آساال مدت ها به ترور ديپلمات های تركيه در سراسر جهان می پرداخت. 
سوريه به  طور متناوب از گروه های تروريستی به عنوان اهرم فشار عليه تركيه استفاده 
كرده است.2 البته در كنار مس��ائل فوق در دوره جنگ س��رد، چون دو كشور به متحد 
راهبردی دو ابرقدرت جهانی در منطقه تبديل شده بودند، در نوع خود بر تضادهای دو 

1. Patrica carley, Turkeys Role in The Middle East : AconFerence RePort, (Washington 
: united states institute of Peace . 1995p.16 
2. محمود واعظی، )تدوين( سياس��ت خارجی ح��زب عدالت و توس��عه، پژوهش 19، پژوهش��كده تحقيقات 

استراتژيك، 1387، ص72. 

هدف اصلی سياست خارجی 
ترکيه در منطقه تبدیل شدن به 
قدرت مرکزی و به نوعی ایفای 
نقش رهبری در تحوالت آن است؛ 
که در این راه ایران را مهم ترین 
رقيب خود ارزیابی می کند. از 
این رو با توجه به نوع رابطه ایران 
و سوریه و نقش این کشور در 
سياست های منطقه ای ایران، ترکيه 
حذف سوریه از ليست متحدان 
ایران و روی کار آمدن یک دولت 
با جهت گيری غربی در این کشور 
را یکی از راه  های تضعيف ایران 

ارزیابی می کند
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كشور افزوده شده بود. 
با اين حال، روابط تركيه و س��وريه در دوران حاكميت حزب عدالت و توس��عه بهبود 
يافت و از وضعيت تنش زای س��ال های دهه نود به سطح ش��راكت راهبردی ارتقا پيدا 
كرد. حجم مبادالت بازرگانی دو كشور جهش چش��مگيری داشت و در سال 2010 به 
مبلغ 2/5 ميليارد دالر رس��يد و موازنه تجاری به س��ود تركيه بود. سرمايه گذاری های 
ترك ها در سوريه رشد قابل توجهی داشت. مناسبات دو كشور در دو سال اخير آنچنان 
توسعه يافته كه برای اولين بار در تاريخ معاصر، ارتش سوريه در مانورهای نظامی  تركيه 
شركت می كند.1 هر شش ماه يك بار نشست كمس��يون عالی راهبردی ميان دو كشور 
در سطح نخست وزيری برگزار می ش��د؛ اما به دنبال خيزش های مردمی  در خاورميانه 
و شمال آفريقا و آغاز بی ثباتی در س��وريه، نوع موضع گيری تركيه در قبال اين بحران، 
سوريه را به مهم ترين موضوع سياست خارجی تركيه تبديل كرد. در واقع از آغاز بحران 
سوريه در بهار سال 2011، تركيه خواس��تار اهتمام جدی رژيم بشار اسد به اصاحات 
و ايجاد گشايش در فضای سياسی سوريه ش��د. با گذشت زمان سران سياسی تركيه به 
اين جمع بندی رس��يدند كه امكان انجام اصاحات از طريق بش��ار اسد ميسر نيست و 
بنابراين فشارهای جامعه بين الملل عليه رژيم اس��د بايد افزايش يابد. تركيه در نهايت 
به جمع دولت هايی پيوس��ت كه ضمن حمايت از مجازات ه��ای بين المللی عليه دولت 
اسد، مخالفان اين دولت را به عنوان نمايندگان ملت سوريه به رسميت شناخته اند؛ در 
حالی كه چنين سياستی از س��وی قدرت های غربی مورد حمايت قرار گرفته، بدبينی 
و مخالفت گروه ديگری از دولت ها ش��امل روس��يه و ايران را به دنبال داشته است.2 اما 
آنچه در اين رابطه مهم می باشد اين اس��ت كه نوع مواضع تركيه در قبال بحران سوريه 
تنها به روابط سياسی دو طرف محدود نش��ده است و بر خاف تصور رهبران تركيه اين 
بحران در همس��ايه جنوبی تركيه همچنان ادامه دارد و اميدی به آرامش در اين كشور 
نيز در كوتاه مدت وجود ندارد. بر همين اساس بود كه تركيه مواضع خود را تغيير داده و 
به رهبران اپوزيسيون اجازه داد تا در خاك اين كشور جلسه برگزار كنند. از اين مسئله 
می توان نتيجه گرفت كه بعد ديگر دكترين به صفر رس��اندن تنش ها، به صفر رساندن 

تعهدات در صورت لزوم و در راستای منافع تعريف شده است. 

1. Christopher Phillips, Into the Quagmire: Turkey’s Frustrated Syria Policy, http://www.
chathamhouse.org December 2012/publications/papers/view/188137 
2. عبداهلل قنبرلو، »ماحظات امنيت ملی و غرب گرايی در سياست خارجی تركيه«، مطالعات راهبردی، س15، 

ش4، زمستان 1391، ص194. 
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داليل مختلفی را می توان برای اين موضع گيری تركيه برشمرد. يكی از آنها تغيير در 
جهت گيری سياست خارجی تركيه و قرار گرفتن خاورميانه در كانون توجه اين سياست 
جديد است. هدف اصلی سياست خارجی تركيه در منطقه تبديل شدن به قدرت مركزی 
و به نوعی ايفای نقش رهبری در تحوالت آن است؛ كه در اين راه ايران را مهم ترين رقيب 
خود ارزيابی می كند. از اين رو با توجه به نوع رابطه ايران و سوريه و نقش اين كشور در 
سياست های منطقه ای ايران، تركيه حذف سوريه از ليس��ت متحدان ايران و روی كار 
آمدن يك دولت با جهت گيری غربی در اين كشور را يكی از راه  های تضعيف ايران ارزيابی 
می كند. از طرف ديگر موفقيت تركيه در غالب س��اختن ديدگاهش در رابطه با سوريه 
می تواند اين پيام را برای جهانيان داشته باشد كه تركيه در منطقه نفوذ و قدرت بيشتری 

نسبت به ايران دارد و اين يعنی رسيدن تركيه به هدف رهبری در منطقه. 
حزب عدالت و توسعه تركيه سياست هماهنگ با امريكا، انگليس و فرانسه و متحدين 
منطقه ای امريكا در خليج ف��ارس به خصوص رژيم ديكتاتوری آل س��عود و امير قطر و 
پادش��اه اردن را در قبال س��وريه دنبال می كند. نيرو های عملي��ات مخصوص امريكا و 
انگليس در تركيه مستقر شده مخالفين مسلح س��وری و اتباع ساير كشور ها را آموزش 
داده و آنها را تجهيز نموده به داخل سوريه اعزام می كنند. تركيه خواهان اشغال سوريه 
توسط ناتو و امريكا نظير ليبی و اطاعت روس��يه و چين از امريكا و بلوك غرب در قبال 
بحران سوريه در شورای امنيت سازمان ملل متحد است. لذا از ساختار حق وتو در اين 
شورا به شدت انتقاد می كند. حكومت حزب عدالت و توسعه تركيه برای مقابله با حزب 
اتحاد دمكراتيك كردستان سوريه وابسته به پ.ك.ك با كمك بارزانی گروه مسلح كرد 
را تأسيس كرده اس��ت. تركيه عاوه بر آن گروه های مسلح تركمن و گروه های سلفی و 
وابسته به القاعده نظير النصره را در مناطق مرزی و ساير مناطق سوريه مستقر و تحت 
حمايت خود قرار داده و برای مقابله با حزب اتحاد دمكراتيك كردس��تان سوريه از آنها 
بهره برداری می كند. اكنون تركيه به پيش��تاز »نيروی منطق��ه ای عربی و غربی« برای 
سرنگونی  حكومت سوريه  به رهبری بشار اسد تبديل شده اس��ت. چنان كه اين كشور 
»شورای ملی سوريه و ارتش آزاد سوريه و شورای انقاب سوريه« را سازماندهی كرده 
و تحت حمايت خود قرار داده و به ميزبان اين ائتاف مخالف حكومت دمش��ق تبديل 
شده است1 و دول اروپايی درصدد هس��تند كه تركيه را وارد درگيری نظامی  با سوريه 

1. نورالدين اكبری كريم آبادی، »سياست پرگاری تركيه در روابط خارجی«، مطالعات راهبردی جهان اسام، 
س14، شماره4 پياپی 56، مؤسسه مطالعات انديشه سازان نور، تابستان1393، ص74-75. 
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كنند. بنابراين می توان گفت كه سياست »تنش صفر 
با همسايگان« در قبال روابط با سوريه شكست خورده 

است. 
4.4. روابط ترکيه و جمهوری اس�المی ايران: روی 
كار آم��دن حزب عدالت و توس��عه را می ت��وان نقطه 
عطفی هم در بهبود و هم در پيچيده ش��دن مناسبات 
ايران و تركيه دانس��ت. روابط دو كش��ور در ده س��ال 
حاكميت دول��ت اردوغان به دو مقط��ع كامًا متمايز 
تقسيم می ش��ود. در مقطع اول كه 2002 تا 2010 را 
در برمی گيرد، مناسبات دو كشور بر مبنای همكاری و 
اعتماد متقابل در تمام زمينه های اقتصادی، سياسی و 
امنيتی گسترش می يابد و ديدگاه های دو كشور بيش 
از پيش به همديگر نزديك می ش��ود. گسترش حجم 
روابط تجاری، موضع جديد تركيه در قبال اس��راييل، 
حمايت تركيه از برنامه هس��ته ای اي��ران در محافل 
جهانی، همكارهای مرتبط به نفت و گاز، توافقنامه های 

امنيتی در خصوص ناسيوناليس��م كردی، عدم تبعيت تركي��ه از تحريم های يك جانبه 
امريكا و اروپا و پرهيز طرفين از مداخله در مسائل داخلی همديگر مهم ترين مؤلفه ها و 
زمينه هايی هستند كه موجب تقويت و بهبود روابط می شود. از عرصه های مهم روابط 
اقتصادی دو كشور تأس��يس خطوط لوله نفت و گاز در سال 2001 ايران- تركيه و آغاز 
حضور و سرمايه گذاری های شركت های ترك در ايران می باشد. در عرصه روابط تجاری، 
دهه اخير اوج گسترش روابط دو كشور می باشد كه بر مبنای گزارش های ساالنه مركز 
آمار اقتصادی تركيه حجم روابط تجاری تهران- آنكارا تقريباً از 2 ميليارد دالر در سال 
2000 به 16 ميليارد دالر در سال 2011 و 23 ميليارد دالر در سال 2012 افزايش يافت. 
تا پيش از بحران سوريه، تحول در روابط تركيه- اسراييل از ديگر علل بهبود روابط ايران- 
تركيه در چند سال گذشته بوده است. روابط راهبردی نظامی  و امنيتی آنكارا- تل آويو 
كه همواره مورد نگرانی و انتقاد جمهوری اسامی  بوده، با روی كار آمدن حزب عدالت 
و توس��عه به ويژه پس از تهاجم نظامی  هوايی به جنوب لبنان و غزه و حمله اسراييل به 
كشتی آزادی دست خوش دگرگونی شد. كاهش س��طح روابط سياسی دو كشور و لغو 

استقرار سپر دفاع موشکی در 
خاک ترکيه، مداخله آنکارا 
در امور عراق و حمایت از 
اقليت های مذهبی قومی  در 
برابر دولت مرکزی عراق، 
تالش برای ترویج اسالم 
سياسی خاص و دولت های 
سکوالر، تغيير نسبی مواضع 
در مسئله هسته ای و مشارکت 
در تحریم های یک جانبه و 
حمایت ضمنی از برخی 
قوم گرایانه  فعاليت های 
آذربایجانی های ایران در 
خاک ترکيه مسائلی هستند 
که پس از بحران سوریه 
روابط دو کشور را تحت 

تأثير قرار داده اند
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بخش مهمی  از قراردادها و رزمايش های نظامی توسط تركيه، زمينه بسيار مهمی  برای 
افزايش اعتماد و گسترش روابط ايران- تركيه گرديد.1 حمايت دولت اردوغان از فعاليت 
هس��ته ای ايران و تأكيد بر صلح آميز بودن آن و نيز انتقاد مكرر از رفتار دوگانه غرب در 
قبال برنامه های هسته ای در خاورميانه به ويژه در ارتباط با اسراييل، از ديگر موضوعات 
مهم در تقويت روابط دوجانبه بوده است. مخالفت با قطعنامه تحريم شورای امنيت عليه 
ايران در نوامبر 2009، در صورتی كه روسيه و چين به اين قطعنامه رأی مثبت دادند، 
ارايه طرح مش��ترك با برزيل برای ميانجی گری جهت تأمين سوخت هسته ای رآكتور 
تهران در مه 2010 و ميزبانی چند دور مذاكرات ايران با گ��روه 1+5 و نيز عدم تبعيت 
از تحريم های يك جانبه امريكا و اروپا برای فش��ار بر ايران، تاش های سياست خارجی 
مستقل آنكارا برای حل ديپلماتيك موضوع بوده است. برخی تحليل گران، اهداف اصلی 
دولت اردوغان برای حل مسالمت آميز چالش هس��ته ای ايران را احتمال تكرار تجربه 
عراق و جنگ 2003 می دانند. سياستمداران آنكارا پيامدها و هزينه های منطقه ای يك 
بحران جديد را فراتر از جنگ عراق می دانند كه می تواند تهديدات و پيامدهای غير قابل 
پيش بينی برای امنيت و ثبات منطقه و اقتصاد رو به رشد اين كشور در پی داشته باشد.2 

1. در خصوص نوع رويكرد جمهوری اس��امی ايران در قبال تركيه و روابط دو كش��ور، می ت��وان به دو ديدگاه 
متفاوت اشاره كرد. ديدگاه نخست معتقد است كه تركيه در آينده مهم ترين رقيب ايران در منطقه خواهد بود و نه 
كشورهايی مانند عربستان سعودی. تركيه با اتخاذ سياست نوعثمانی گرايی و تحت تأثير منازعات شيعی- سنی 
و عثمانی- صفوی نمی تواند رويكرد كامًا مطلوبی در خصوص ايران، در سطح منطقه اتخاذ نمايد، بلكه سياست 
خارجی تركيه در اليه های زيرين خود خواس��تار محدود ك��ردن نفوذ ايران در حوزه ه��ای مختلف مانند عراق، 
لبنان، سوريه و رقابت با ايران اس��ت و امريكا و غرب نيز از اين نقش تركيه حمايت می كنند. در قالب اين ديدگاه 
چنين استدالل می شود كه هر چند روابط كنونی ايران و تركيه مناسب است، با اين حال، با افزايش قدرت تركيه، 
رفتارهای آن كشور به تناسب قدرت آن تغيير خواهد كرد و اين كشور خواستار نفوذ و توسعه  طلبی گسترده تری 
خواهد شد. بر اين اساس، جمهوری اسامی ايران بايد مراقب قدرت گيری تركيه در حوزه های مختلف و شناخت 

ابعاد مختلف قدرت اين كشور از يك سو و در پی افزايش قدرت ملی خود از سوی ديگر باشد.
ديدگاه دوم برخاف ديدگاه نخست معتقد اس��ت كه تلقی هر نوع قدرت گرفتن تركيه به عنوان تهديدی برای 
جمهوری اسامی ايران، نگاهی تك بعدی است كه باعث ش��كل گيری و ارايه بازی برد- باخت از سوی دو كشور 
خواهد شد. در حالی كه می توان با نگاهی متفاوت، دو كشور بازی برد- برد ارايه دهند كه در جهت منافع ملی دو 
كشور است. از اين ديدگاه ايران و تركيه در سال های اخير به جز يك مقطع كوتاه در آسيای مركزی و قفقاز، بازی 
برد- باخت با يكديگر نداشته اند و بسياری از منافع آنها هم پوشانی داشته است. اينكه در آينده بازی ايران و تركيه 
بازی برد- باخت باشد يا بازی برد- برد، تا حد زيادی به رويكردها و رفتارهای دو طرف بستگی دارد. در صورتی كه 
ايران از اكنون قدرت يابی تركيه در حوزه های مختلف را تهديد تلقی كند و در جهت مقابله با آن سياست گذاری 
كند، روابط دو كش��ور در عرصه عمل نيز به طرف بازی برد- باخت و به زيان هر دو كش��ور پيش خواهد رفت. در 
حالی كه می توان با نوعی هم فكری و كار مشترك در مسائل مختلف، باعث برد هر دو كشور در مسائل و حوزه های 

روابط شد. 
2 .Barkey, Henri J.(2011). Turkish Foreign Policy and the Middle East. p12. Available at 

: http://www.ceri-sciences-po.org/ressource/n10_06062011.pdf 
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مقطع جديد و متفاوت روابط ايران- تركيه در دوره حاكميت حزب عدالت و توس��عه 
به 2010 تا 2012 برمی گردد؛ زمانی كه بحران سياسی، خاورميانه عربی را در برگرفت. 
البته پس از آغاز جنبش های انقابی در ش��مال آفريقا، دو كش��ور ديدگاه مشتركی به 
تحوالت سياسی در تونس، مصر و ليبی و تا حدودی در يمن داشتند و به نوعی از سقوط 
دولت های مادام العمر طرفدار غرب رضايت داشتند. اما آغاز بحران سياسی در سوريه و 
بحرين، روند رو به بهبود مناسبات ده ساله دو كشور را دچار گسست جدی نمود. رهبران 
حزب حاكم، برخاف دوره اول تاش كردند سياس��ت منطقه ای خ��ود را نه بر مبنای 
تقويت ثبات دولت ها، امنيت منطقه ای و عدم مداخله در امور داخلی دولت ها و به طور 
كل بر مبنای اصول اعانی ديپلماسی صلح و به صفر رساندن تنش با همسايگان، بلكه از 
طريق تغيير دولت در سوريه و بسط نفوذ خود در عراق و ناديده گرفتن منافع ژئوپليتيك 
ديگر قدرت های منطقه ای و تهديدات ناش��ی از تعميق بحران در منطقه پيش برند. در 
واقع، مهم ترين عامل افول روابط دو كشور به اختاف ديدگاه دو كشور به ماهيت بحران 
در سوريه برمی گردد. ايران ريش��ه بحران سياسی را در س��وريه نه داخلی بلكه توطئه 
دولت های غربی برای نابودی جبهه مقاومت ضد صهيونيستی و بازيگران بحران را نيز 
تروريست های مزدور داخلی و خارجی می داند. اما دولت تركيه ماهيت بحران سياسی 
در سوريه را همچون تحوالت مصر و ليبی و يمن به مثابه يك جنبش انقابی می داند و 
قيام مخالفان سياسی و مسلح دولت بشار را مبارزه برای دستيابی به حكومت مردمی  و 
دمكراتيك تلقی می كند. بر اين مبنا، مواضع و رويكرد دو كشور در نقطه مقابل هم قرار 
دارد و تفسير ژئوپليتيك و امنيتی برخی رهبران حزب حاكم تركيه از سياست خارجی 
جمهوری اسامی  نشانگر عمق اختاف بين مواضع دو كشور در بحران سوريه می باشد. 
س��ينان دوغان نماينده پارلمان تركيه و رئيس مركز تحقيقات استراتژيك بين المللی 

تركيه در تحليل سياست ها و رفتارهای منطقه ای ايران در سوريه معتقد است: 
ايران هميشه می خواهد جبهه جنگ با دش��منان خود را در فراسوی 
مرزهای خود نگه دارد. س��وريه يكی از اين جبهه هاست كه با رسيدن 
بهار عربی به آنجا دولت ايران سخت نگران شده است. با فروپاشی دولت 
اسد، ايران يكی از جبهه های خارجی را خواهد باخت و اين به منزله عقب 
كشيده ش��دن ميدان جنگ دولت ايران با كشورهای غربی به مرزهای 
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خاكی خود است كه دولت ايران را سخت نگران كرده است.1 
ايران نيز به دفعات مكرر سياس��ت تركيه در قبال س��وريه را خصمانه و مغاير با اصول 
سياس��ت منطقه ای و منافع بلندمدت اين كش��ور و در راس��تای اهداف و اس��تراتژی 
قدرت های غربی تعريف كرده اس��ت و تركيه را مهره اجرای اين اهداف دانس��ته است. 
گفت وگوهای زيادی نيز كه در طول بحران س��وريه و ماه های اخي��ر بين ايران و تركيه 
صورت گرفته، فاصله ها را كم نكرده و دو طرف موفق نشده اند مواضعشان را به يكديگر 
نزديك كنند.2 بلكه تداوم اختافات در بحران سوريه باعث شد تا مسائل جديدی روابط 
دو كش��ور را با تنش مواجه نمايد. استقرار سپر دفاع موش��كی در خاك تركيه، مداخله 
آنكارا در امور عراق و حمايت از اقليت های مذهب��ی قومی  در برابر دولت مركزی عراق، 
تاش برای ترويج اس��ام سياس��ی خاص و دولت های س��كوالر، تغيير نسبی مواضع 
در مس��ئله هس��ته ای و مش��اركت در تحريم های يك جانبه و حمايت ضمنی از برخی 
فعاليت های قوم گرايانه آذربايجانی های ايران در خاك تركيه مسائلی هستند كه پس از 
بحران سوريه روابط دو كش��ور را تحت تأثير قرار داده اند. در موضوع استقرار سپر دفاع 
موش��كی ناتو در خاك تركيه و در مرزهای ايران، آنكارا در چند س��ال گذشته به خاطر 
ماحظات و نگرانی های امنيتی تهران، استقبال چندانی از طرح امريكا و ناتو برای ايجاد 
سيستم سپر دفاع موشكی نمی كرد. گرچه به خاطر نيازهای امنيتی متمايل به استقرار 
اين سيستم بود، ولی برای جلوگيری از رنجش ايران و پرهيز از آسيب رساندن به اعتماد 
متقابل از پذيرش يا درخواس��ت برای استقرار اين سيس��تم دفاع اجتناب می كرد. اما 
بحران سوريه فرصتی برای آنكارا به وجود آورد تا فارغ از نگرانی های امنيتی و بی توجه 
به هش��دارها و تهديدات مكرر مقامات نظامی  ايران، طرح اس��تقرار اين سيستم را در 
مرزهای س��وريه و نزديك مرزهای غربی ايران بپذيرد.3 درخواست رسمی  آنكارا از ناتو 
1. سينان دوغان، »احتمال رويارويی ايران و تركيه در سال 2012«، مصاحبه با راديو فردا، 1390/10/22؛ قابل 

دسترسی در:
https:/ /www.radiofarda.com/content/ f4_iran_turkey_confrontat ion_2012_

syria/24449600
2. ميرمحمود موس��وی، »بحران س��وريه و تفس��يرهای متفاوت ايران و تركيه«، ايران ديپلماسی، چهارشنبه 

23فروردين 1391، قابل دسترسی در:
http://www.irdiplomacy.ir/Modules/News/Phtml/News.PrintVersion.Html.php?Lang=f

a&TypeId=58&NewsId=1899843
3. اميرعلی حاجی زاده، »فرمانده هوا فضای س��پاه: به ما حمله كنند به تركيه حمله می كنيم«، س��ايت ايران، 

ديپلماسی 21 آذر 1390؛ قابل دسترسی در:
http: / /www.ird ip lomacy. i r /Modules/News/Phtml/News.Pr intVersion.Html.

php?Lang=fa&Ty peId=32&NewsId=18275



22
3

و ...
يه 

رك
ه ت

سع
 تو

ت و
دال

ب ع
حز

ن 
رايا

م گ
سا

د ا
كر

عمل
 و 

ش
نق

95
ن 

ستا
 زم

ز و
ايي

  پ
50

4و
ه  9

مار
 ش

هم
ارد

چه
ل 

 سا
وم

ه س
دور

برای استقرار سپر دفاعی در برابر تهديدات سوريه در نيمه اول آبان 1391 و پذيرش اين 
درخواست از طرف وزرای خارجه كشورهای عضو ناتو در نشست 14آذر و آغاز عمليات 
نصب اين سيستم در دی ماه، بيش از پيش روابط دو كشور را با تنش و بی اعتمادی مواجه 
نموده است.1 دولت مردان تركيه در ارتباط با سپر دفاع موشكی نه تنها معتقدند كاری 
عليه ايران نكرده اند بلكه می گويند با تاش ما بود كه »تهديد بودن ايران« از موافقتنامه 
به امضا رسيده در ليسبون برداشته شد. س��فير تركيه در تهران در گفت وگويی تأكيد 

می كند: 
تركيه عضو ناتو اس��ت و بايد اين موضوع را پذيرفت��ه و در نظر گرفت. 
كشورهای عضو ناتو از سال 2000 تاكنون بر روی يك سيستم دفاعی كار 
می كنند. در اجاس ليس��بون تصميم نهايی درباره اين سيستم گرفته 
شد. اين يك سامانه كامًا دفاعی بوده و بر همين اساس تصميم گرفته 

شد سيستم راداری هشداردهنده در خاك تركيه استقرار يابد. 
او اضافه می كند: 

در اين راستا تركيه به هيچ عنوان مطرح ش��دن كشوری به  خصوص 
ايران را به عنوان تهديد قبول نكرده و ادعاهای انجام شده در اين زمينه 
به هيچ وجه قابل قبول نيس��ت. تركيه و ايران از گذشته تاكنون روابط 
خوبی با يكديگر داشته اند و دليلی ندارد كه ايران از استقرار اين سامانه 

در خاك تركيه احساس نگرانی كند.2
همچنين تغيير تدريجی مواضع تركيه در مسئله هسته ای و اظهارات بی سابقه اردوغان 
در خصوص صداقت ايران در مسئله هسته ای پس از بازگشت از ايران در فروردين 1391 
و همراهی تدريج��ی تركيه در اعم��ال تحريم های يك جانبه غ��رب را می توان از ديگر 
پيامدهای تأثير بحران سوريه بر روابط دو كشور دانست. بر اين اساس، وزير انرژی تركيه 
در اوايل سال 1391 اعام كرد: تركيه در چند مرحله واردات نفت خود را از ايران تا آخر 
2012 تا 20 درصد كاهش می دهد. اين رفتار آنكارا را می توان هم سويی با غرب و اعمال 
فشار غير مستقيم بر ايران و در واكنش به سياست ايران در سوريه دانست. ميزبانی برخی 

1. صالح سليمی، »گسست در روابط ايران و تركيه و عواقب احتمالی آن«، سايت ايران ديپلماسی، 20فروردين 
1391؛

http://www.irdiplomacy.ir/Modules/News/Phtml/News.PrintVersion.Html.php?Lang=f
a&TypeId=58&NewsId=1899689

2. »رويارويی ديپلماتيك ايران و تركيه«، مردم ساالری، ششم مهرماه 1390، نسخه شماره 2741، ص3. 
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گروه های قوم گ��رای آذربايجانی و آغ��از فعاليت 
تشكلی با نام ش��ورای ملی ترك های آذربايجان 
ايران در آنكارا1 و پوشش رسانه ای اين فعاليت ها 
توسط برخی محافل نزديك به حزب حاكم مانند 
نش��ريه تودی زمان نمونه ديگ��ری از تغيير رويه 
دولت اردوغان در سياست عدم مداخله در مسائل 
داخلی كشورهای همسايه می باشد. موضوعی كه 
در سال های گذشته حساس��يت زيادی در روابط 
دو كشور داشته اس��ت و دولت تركيه به خاطر دو 
چالش داخلی خود يعنی ناسيوناليس��م كردی و 
نيز جنبش اسام گرايی سعی داشته برای پيشگيری از تحريك ايران از ورود به مسائل 
آذربايجان ايران اجتناب كند. اردوغان در سفر به مصر و ديدار با انقابيونی كه درصدد 
شكل دادن به نظام مورد نظر خود هستند، به آنها توصيه ای كرد كه اين توصيه نيز رنجش 
خاطر ايرانی هايی را كه طبق اعتقادات برآمده از انقاب اسامی ش��ان معتقد به نظامی  
اسامی  هستند، افزايش داد. اردوغان به مصری ها گفت: »مراقب باشيد قانون اساسی 
جديد خود را طبق اصول الئيك بنويس��يد.« و توضيح داد كه »از نظ��ام الئيكی نبايد 
هراس داش��ت زيرا فاصله نظام حاكم الئيك با همه اديان و مكاتب مساوی است.« اين 
اعام نظر البته با فعاليت های اردوغان در گذشته و اهداف حزب متبوع او در تضاد بود و 
به طور طبيعی عاوه بر واكنش اخوان المس��لمين كه آن را دخالت در امور داخلی مصر 
خواندند، تعداد قابل توجهی از انديشمندان مسلمان تركيه را نيز به اعتراض واداشت. اين 
امر در ايران نيز بازتاب هايی داشت.2 رهبران حزب عدالت و توسعه تركيه نگران تقويت 
»هال شيعه« هستند. البته بايد يادآوری كرد كه ادعای خطر »هال شيعه« به رهبری 
ايران ابتدا از سوی مقامات اسراييل مطرح گرديده و سپس پادشاه اردن آن را در محافل 
بين المللی بيان داشت. هدف از طرح اين ادعا تشديد اختافات مذهبی در جهان اسام 
بود. حسين چليك معاون نخست وزير تركيه چندی قبل همان ادعا را تكرار كرده گفت: 

1. الياس واحدی، »تشكيل شورای بين المللی آذربايجانی های ايران در تركيه«، 1391، سايت مؤسسه مطالعاتی 
ابرار معاصر تهران:

http://www.tisri.org/Upload/Modules/Contents/asset0/013-tahli l%20hafteh-
Azarbaijan.p

2. داوود وفايی، »چالش های سياست خارجی تركيه«، 1390/9/2، به آدرس اينترنتی:
 http://boustan.blogfa.com/post.1845.aspx 

رهبران حزب عدالت و توسعه 
ترکيه نگران تقویت »هالل شيعه« 
هستند. البته باید یادآوری کرد 
که ادعای خطر »هالل شيعه« به 
رهبری ایران ابتدا از سوی مقامات 
اسرایيل مطرح گردیده و سپس 
پادشاه اردن آن را در محافل 
بين المللی بيان داشت. هدف از 
طرح این ادعا تشدید اختالفات 

مذهبی در جهان اسالم بود
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امريكا با تقويت بلوك شيعه در منطقه دچار اشتباه شديدی شد.1 
5.4. روابط ترکيه با اسراييل و فلس�طين: روابط تركيه و اسراييل نبايد جدا از روابط 
راهبردی اين دو با غرب ارزيابی گردد. تركيه اولين كشور اسامی  است كه رژيم اسراييل 
را در مارس 1949 به رسميت شناخت و با اين رژيم در سال 1950 روابط ديپلماتيك 
برقرار كرد. دو طرف با استفاده از اين روابط توافقنامه های متعددی را در دهه 80 و 90 
قرن بيستم منعقد كردند كه منجر به توسعه روابط نظامی، امنيتی، اقتصادی و سياسی 
بين دو طرف شد.2 اسراييل و تركيه روابط خود را در دهه 90 ميادی گسترش دادند و 
تركيه به يكی از نزديك ترين كشورها در حوزه پيرامونی اسراييل تبديل شد.3 در همين 
راس��تا پس از تنش كش��تي مرمره، با افزايش روابط اقتصادي ترك ها نشان دادند كه 
تمايلي به قطع يا كاهش گسترده روابط با اسراييل ندارند و روابط در حوزه سياسي بايد 
تا سطحي باقي بماند. تركيه عضو فعال ناتو و متمايل به حضور در ساختارهاي سياسي و 
نظامي غربي است. در اين حال اسراييل نيز شريك و همكار نهادهاي نظامي و سياسي 
غربي است. بنابراين عضويت و يا همكاري گسترده و تمايل مشترك تركيه و اسراييل در 
نهادهاي غربي به ويژه ناتو نمي تواند توأم با دشمنی دو طرف باشد. يعني تركيه نمي تواند 
هم دشمن اسراييل باشد و هم جايگاه مناسبي در نهادهاي سياسي و نظامي غربي داشته 
باشد. تركيه به روابط آشكار و پنهان اقتصادی، تجاری، نظامی  و اطاعاتی خود با رژيم 
صهيونيستی اس��راييل ادامه می دهد؛ زيرا در غير اين صورت مورد غضب امريكا، ناتو و 
اتحاديه اروپا قرار خواهد گرف��ت. تركيه نيز مانند دول مس��يحی و غربی از موجوديت 
اسراييل در مرزهای 1948 حمايت و بر تأس��يس دولت فلسطين در محدوده مرزهای 
اشغالی 1967 تأكيد می كند. ولی تاكنون از جنگ آزاديبخش ملت فلسطين كه الزمه 
آن ارسال تجهيزات نظامی  است خودداری و به حمايت لفظی و ديپلماتيك خود ادامه 
داده است. همان طور كه پيش از اين نيز اشاره شد دولت تركيه نخستين كشور در جهان 
اس��ام بود كه اقدام به برقراری رابطه با رژيم صهيونيستی كرد اما چون شهروندان اين 

1. سيد علی قائم مقامی، »نگاهی به سياس��ت های تركيه«، 1391، پايگاه تحليلی خبری ايران بالكان)ايربا( در 
سايت:

http://www.iranbalkan.net/view-11630.html
2. ايمن ابوناهيه، »روابط تركيه و اس��راييل«، خبرگزاری قدس، ترجمه مهدی ش��كيبايی، 1391/12/22، به 

آدرس اينترنتی: 
http://www.qodsna.com/NewsPage.aspx?newsid=33704

3. فرزاد رمضانی بونش، »متغيرهای دخيل در عادی سازی روابط تركيه با اسراييل، مركز بين المللی مطالعات 
  www.azariha. org:صلح، 1391، به آدرس اينترنتی
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كشور به دليل ماهيت اسامی  خود مايل به برقراری اين گونه روابط نبودند، دولت های 
وقت ترك همواره موضعی محتاطانه می گرفتند و در مواقعی كه روند س��ازش اعراب و 
اسراييل تشديد می شد، روابط ميان آنها نيز گرم تر می شد. ايجاد توازن در برابر قدرت 
ايران، عراق و سوريه از مهم ترين داليل نزديكی تركيه به اسراييل بوده است.1 تركيه و 
رژيم صهيونيستی در خاورميانه دارای هم پوشانی منافع در حوزه های حياتی امنيتی و 
نظامی  هستند و هر دو نيز نس��بت به محور مقاومت خصوصاً سوريه و عراق و جمهوری 
اسامی  ايران نگاه كامًا امنيتی و تقابلی دارند. چراكه ابتدا سوريه و عراق مأمن مخالفان 
و معارضان تركيه و اسراييل می باش��ند و گروه های كرد و مقاومت فلسطينی و لبنانی 
ضد اس��راييلی در آنجا حضور فعال دارند. در مورد جمهوری اسامی  نيز تركيه ايران را 
به عنوان رقيب اصلی منطقه ای خود می بيند كه قدرت و توازن منطقه ای را به نفع خود 
رقم زده است و در طرف ديگر جمهوری اسامی  ايران دشمن اصلی و ايدئولوژيك رژيم 
صهيونيستی می باشد كه هدفی جز نابودی اين رژيم ندارد. لذا ائتاف تركيه و اسراييل 
در منطقه در مقابل ائتاف ايران، عراق، سوريه، لبنان و فلسطين قرار می گيرد كه يك 
موازنه كاسيك را ايجاد كرده است؛ در اصل اين تهديد مشترك است كه منافع مشترك 
را خلق می كند و منجر به تشكيل ائتاف و ضد ائتاف می گردد. در اين ميان سوريه به 
دليل هم مرزی با تركيه و رژيم صهيونيستی بيش��تر در معرض تهديد قرار گرفته است 
و از طرف ديگر به دليل همين موقعيت ژئوپليتيك يك مهره اساسی در محور مقاومت 
محسوب می ش��ود؛ پس حمايت محور مقاومت را می طلبد. در نتيجه يك صف آرايی را 
در منطقه شاهد هس��تيم. عبداهلل گل، وزير وقت خارجه تركيه در اوايل سال 2005 با 
اسراييل ديدار كرد. اين نخستين ديدار يك مسئول عالی رتبه ترك از اسراييل از زمان 
به قدرت رسيدن حزب عدالت و توس��عه به ش��مار می آمد. اين ديدار دقيقاً پس از آن 
زمانی انجام ش��د كه رجب طيب اردوغان نخس��ت وزير تركيه از پذيرش آريل شارون، 
نخست وزير اس��راييل امتناع كرده و اقدامات شارون را عليه فلس��طينی ها »تروريسم 
دولتی« ناميده بود. در تاريخ اول ماه مه 2005، خود رجب طيب اردوغان، نخست وزير 
تركيه نيز برای نخستين بار پس از تصدی نخست وزيری، از اسراييل ديدار و اعام كرد 
كه اين ديدار با هدف بهبود روابط تركيه و اسراييل و مشاركت در تاش های صلح انجام 
شده است. اسراييل به گرمی  از اردوغان استقبال و سيلوان شالوم، وزير خارجه آن كشور 
نيز اظهار كرد كه اين ديدار نش��ان دهنده عمق روابط گرم و پايدار دو كشور است و در 

1. مروری بر روابط خارجی رژيم صهيونيستی، تهران، نداء زيتون، 1389، ص337-339. 
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همين زمينه، روزنامه اسراييلی  هاآرتص نيز نوشت: 
»ديدار اردوغان پس از ترور ش��يخ احمد ياس��ين و 
عبدالعزيز رنتيسی، كه روابط دو كشور به مدت يك 
سال تقريباً قطع بود، نوعی پيروزی برای ديپلماسی 
اسراييل به ش��مار می رود.« پس از آن روابط تركيه 
و اسراييل و همكاری های دو كشور ادامه يافت و بر 
همين اس��اس تركيه تاش كرد ديدگاه كشورهای 
اسامی  را به اسراييل نزديك كند.1 با اين حال تركيه 
طی يك دهه اخير به  ويژه پس از كش��تار وحشيانه 
اهالی غ��زه در س��ال 2008، ديپلماس��ی فعالی در 
قبال فلس��طين اتخاذ كرد و با تهيه يك برنامه عمل 
ديپلماتي��ك، فتح و حماس را در داي��ره توجه خود 
قرار داد و نيز برای تقويت موضع فلسطين در افكار 

عمومی  جهان به مقابله جويی آش��كار با رژيم صهيونيستی روی آورد. اوج اين تقابل در 
اجاس اقتصادی ژانويه 2009 داووس س��وئيس بود كه رجب طي��ب اردوغان با قاتل  
خواندن ش��يمون پرز، همتای اس��راييلی خود به علت قتل عام مردم غزه طی 22 روز، 
جلسه سخنرانی وی را ترك گفت. اين اقدام نخست وزير تركيه بازتاب وسيعی در جهان، 
به  ويژه در بين اعراب داش��ت به گونه ای كه از وی به مثابه قهرمان مبارزه با اشغال گری 
ياد كردند. به  دنبال آن، عب��داهلل گل، رئيس جمهور تركيه طی ديداری از عربس��تان و 
مذاكره با ملك عبداهلل، از مش��اركت حماس در تحركات سياسی فلسطين دفاع كرد و 
در نقد تجاوز به غزه بيان كرد كه اگر به غزه تعرض ش��د به  دليل اهمال رهبران غربی و 
عدم توجه به نصايح قديمی  و مستمر دولت تركيه در اين زمينه بود.2 اردوغان همچنين 
به طور آش��كار اقدامات اس��راييل در كرانه غربی و غزه را »تروريس��م دولتی« ناميد و 
همزمان درصدد برقراری روابط نزديك تری با رهبر فلسطينی ها برآمد. اما با سفر خود 
به اسراييل در ماه می  2005 و ادامه همكاری های نظامی، تسليحاتی و اطاعاتی اين دو 
كشور، نشان داد كه اس��ام گرايان تركيه در حال نزديك شدن به ديدگاه كماليست ها 

1. علی جنتی، تركيه و مسئلة فلسطين )از نگاه ديگران(، تهران، پژوهشكده تحقيقات راهبردی، 1390، پژوهش 
29، ص26-28.

2. محمد طاهری، »فلسطين در انگاره منافع ملی تركيه«، مطالعات فلسطين، تابستان 1391، ش17، ص45-
 .42

ترکيه و رژیم صهيونيستی در 
خاورميانه دارای هم پوشانی 
منافع در حوزه های حياتی 
امنيتی و نظامی  هستند و هر 
دو نيز نسبت به محور مقاومت 
خصوصًا سوریه و عراق و 
جمهوری اسالمی  ایران نگاه 
کاماًل امنيتی و تقابلی دارند. 
چراکه ابتدا سوریه و عراق مأمن 
مخالفان و معارضان ترکيه و 
اسرایيل می باشند و گروه های 
کرد و مقاومت فلسطينی و 
لبنانی ضد اسرایيلی در آنجا 

حضور فعال دارند
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هستند. لذا اسام گرايان تركيه در برخورد با اسراييل موضع گيری ايدئولوژيك خود را 
كنار گذاش��تند و موضع عمل گرايانه تری اتخاذ كردند.1 نتيجه آنكه دولت اسام گرای 
تركيه به  رغم لفاظی های خود عليه رژيم صهيونيستی هيچ گاه اقدامی  عملی برای مقابله 
با خش��ونت های آن انجام نداد و هر چند روابط ميان آنها در برخ��ی موارد دچار تنش 
شد، دولت تركيه با هدف حفظ منافع خود و اس��تمرار روابط دوستانه با امريكا هيچ گاه 
روابط خود را با اس��راييل قطع نكرد. در واقع، تركيه به دليل نياز خود به اسراييل )و در 
س��طح كان تر نيازمندی به غرب(، ناگزير اس��ت روابط خود را با اسراييل حفظ و برای 
عادی سازی روابط با اين رژيم تاش كند. اين نوع رفتار كنش گران تركيه، نشان دهنده 
درك آنها از س��اختار ژئوپوليتيك سياس��ت خارجی و تاش برای تنش زدايی از روابط 
دو كشور است.2 اين اقدامات نشان می دهد كه هر چند حزب عدالت و توسعه در ظاهر 
خود را حامی  آرمان فلسطين نش��ان می دهد، برای تأمين منافع ملی خود، مناسبات و 
پيوندهای خود را با اسراييل حفظ كرده است. به عبارت ديگر، رابطه اين دو كشور يك 
رابطه عميق اس��ت كه با وجود تغييرات سياسی در تركيه همچنان ادامه دارد؛ هر چند 
پس از به قدرت رسيدن حزب اسام گرای عدالت و توسعه نگرانی هايی در اين زمينه به 

وجود آمد. 

جمع بندی و نتيجه گيری 
الزمه درك سياس��ت خارجی و تحوالت اساس��ی تركيه و فراتر رفتن از تحليل های 
روزمره و تبيين چرايی اين تحوالت، مس��تلزم توجه به تحوالت دو، س��ه دهه اخير در 
درون تركيه و رشد جامعه مدنی در آن و همچنين تحوالت منطقه ای و بين المللی است. 
حركت به س��وی اقتصاد آزاد و تقويت جامعه مدنی و همزمان رش��د گرايش به سوی 
هويت اسامی، طيف های اجتماعی س��كوالر و ارتش تركيه، كه هويت مدرن تركيه را 
بر مبنای اروپامحوری تعريف كرده بودند، به حاش��يه راند و با به قدرت رس��يدن حزب 
عدالت و توس��عه تحوالت در سياس��ت داخلی و خارجی تركيه را اجتناب ناپذير نمود. 
دولت رجب طيب اردوغان در سال های گذشته به رغم مشكات موجود موفقيت های 
خوبی در زمينه مقابله با كماليس��ت ها و كاهش قدرت و به حاشيه راندن آنها به دست 

1. حسن نقدی نژاد، تعامل و تقابل اسام گرايان و كماليست ها در سياس��ت خارجی تركيه )2002-2007(« 
پژوهشنامه سياست خارجی ، ش19، 1387، ص43. 

2. رسول افضلی و افشين متقی، »بررسی و تبيين ژئوپليتيك اسام گرايی اعتدالی از سياست خارجی تركيه از 
سال 1995تا 2001«، روابط خارجی، س3، ش4، زمستان 1390، ص79. 
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آورده است. شايد بتوان گفت تاش حزب عدالت و توسعه در جهت تعديل تسلط تفكر 
و ساختارهای اقتدارگرای مبتنی بر كماليسم مهم ترين دستاورد سياسی اين حزب طی 
يك دهه گذشته بوده است؛ به نحوی كه جو سياسی كش��ور را در جهت دمكراتيك تر 
شدن ساختارهای سياس��ی تغيير داده اس��ت. در اين زمينه، حزب حاكم با استفاده از 
فشارهای اتحاديه اروپا و حمايت های امريكا دست به اعمال سياست هايی زده است كه 
نتيجه آن كاهش قابل توجه قدرت اقتدارگرايان به نفع دموكراسی خواهان بوده است.1 
بعد از قدرت يابی حزب عدالت و توسعه مهم ترين تغيير سياسی در تركيه، كاهش قدرت 
الئيك ها، كاهش قدرت نظاميان تركيه، كاهش قدرت تأثيرگذاران س��رمايه دار عمده 
تركيه در صحنه سياسی اين كش��ور و به موازات آن افزايش نقش و قدرت جماعتی ها، 
گروه های اسامی  و سرمايه داران متوسط تركيه بود. به موازات اين مسئله امكان رشد 
برای سرمايه داران كوچك و متوس��ط در آناتولی نيز فراهم شد و انحصار كان سرمايه 
قبلی در تركيه كه عمدتاً وابسته به سرمايه گذاران جهانی بود، شكسته شد. حزب عدالت 
و توسعه با توجه به سياست هويتی خويش و از س��وی ديگر سخت گيری های اتحاديه 
اروپا برای عضويت تركيه در آن اتحاديه، سياس��ت نگرش به شرق يا سياست خارجی 
چندجانبه يا آنچه سياست خارجی داود اوغلو تحت عنوان »عمق استراتژيك« می نامند 
را مدنظر قرار داد. عملكرد موفق سياسی و اقتصادی خوب حزب عدالت و توسعه، وجهه 
داخلی و بين المللی آن را افزايش داده و به ويژه مخالفت با سياس��ت امريكا عليه جنگ 
در عراق در سال 2003، مسئله ترك نشست »داووس« از س��وی اردوغان، حمايت از 
فلسطينيان در مقابل رژيم اسراييل و كاهش سطح روابط با اسراييل و همزمان افزايش 
مناسبات با كشورهای همسايه و جهان اسام به عنوان شاخص های تحول در سياست 

خارجی تركيه به منصه ظهور رسيد.
لذا با توجه به اي��ن تحوالت و با پي��روزی اردوغ��ان و حزب عدالت و توس��عه، مردم 
اسام گرای تركيه با اميدهای زيادی به افق تحوالت در آينده سياسی- اجتماعی تركيه 
نگاه می كردند. اين پيروزی در تحليل های اوليه بس��ياری از كارشناسان و متخصصان 
مسائل تركيه را بر اين باور سوق داد كه تركيه با ظهور اردوغان و حزب عدالت و توسعه 
به الگويی از حكومت داری در خاورميانه تبديل خواهد شد كه می تواند مدلی مطلوب از 
حكومت بومی  در خاورميانه باش��د. اما روند تحوالت در تركيه در زمينه های اجتماعی، 

1. هرمز جعفری، »گام های بلند تركيه در راه اصاحات داخلی«، مركز بين المللی مطالعات صلح، 1391:
 IPSC http://peace-ipsc.org
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سياس��ی و در محيط پيرامونی تركيه به گون��ه ای رقم خورد و پيش رف��ت كه در اين 
زمينه پرسشی نيز درباره مس��ير فعاليت های حزب عدالت و توسعه و آينده اين حزب 
و ديدگاه های آن مطرح می ش��ود و اين كه عملكرد حزب عدالت و توسعه در سال های 
گذش��ته نارضايتی هايی را در بين مردم ب��ه وجود آورده اس��ت. از اختافات اردوغان، 
نخس��ت وزير و عبداهلل گل رئيس جمهور،1 گرفته ت��ا ناتوانی دولت اردوغ��ان در مهار 
مشكات اقتصادی، تاش های دولت اردوغان برای تغيير قانون اساسی و دامن زدن به 
مسائل قوميتی و س��ركوب علوی ها، حمايت افراطی از اخوانی ها و سلفی ها در سوريه، 
زمينه های نارضايتی نخبگان اين كشور از دولت اردوغان را به وجود آورده است. در كنار 
اين مس��ئله چالش عمده تری برای حزب عدالت و توسعه پديدار ش��د. حوادث مالی و 
ارتشاء مالی در  هال بانك يك بانك معتبر تركيه كه تعدادی از اعضای ارشد حزب عدالت 
و توس��عه و حتی فرزندان تنی چند از وزرا در ميان افراد دستگير شده بودند، ضربه ای 
بر حزب عدالت و توس��عه وارد كرد. از اين رو اردوغان به س��رعت برای ترميم كابينه و 
جبهه گيری در قبال حوادث مالی كه در ده ساله گذش��ته بی سابقه بود تاش كرد و از 
آنجا كه حزب عدالت و توسعه در مقايسه با احزاب و دولت های پيش تر در مباحث فساد 
مالی دستشان آلوده نبوده است، و در مسائل و فساد مالی وارد نشده اند، به همين خاطر 
بحث  هال بانك ذهن ها را به اين سمت و سوق داده و سؤاالتی را مطرح كرد كه آيا عدالت 
و توسعه در مسير فعاليت های مخفی اقتصادی قرار گرفته است؟ در چنين شرايطی بود 
كه اردوغان اين حوادث را يك سناريو تعريف كرد كه از سوی »دولت در سايه« طراحی 
شده است. منظور اردوغان از »دولت در سايه« طرفداران نهضت و جريان فتح اهلل گولن 
بودند كه در بخش های مختلف امنيتی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی نقش فعالی دارند. 
فتح اهلل گولن و عدالت و توس��عه تا حدودی هم فكری هايی در ده سال گذشته داشتند 
و اكنون نقطه ش��كاف ديدگاه آنها پديدار ش��ده و اين باعث ايجاد اصطكاك در سطوح 
اجتماعی و سياسی برای عدالت و توسعه و مسئله گولن شد. همين مسئله سبب شد تا 
اردوغان درصدد محدود كردن دامنه فعاليت های اي��ن جماعت برآيد و به همين دليل 
در هفته های پايانی س��ال 1392 پارلمان تركيه اليحه ای را به تصويب رساند كه در آن 

1. سخنان عبداهلل گل رئيس جمهور تركيه با اين مضمون كه »دموكراسی فقط انتخابات نيست، بلكه دادن حق 
اعتراض به مخالفان نيز جزئی از دموكراسی است.« عاوه بر جلب توجه اكثريت مردم تركيه و به خصوص مخالفان، 

نشانگر وجود زاويه معنی دار بين اين دو رهبر )حزبی( نيز هست. 
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فعاليت مدارس غير انتفاعی وابس��ته به نهضت يا جماعت گولن را محدود می كرد.1 از 
طرفی، نام گذاری سومين پل استانبول به نام سلطان ياوز )بيرحم( سليم، حكايت از آن 
دارد كه دولت اردوغان كماكان و حتی بيشتر از گذشته، نمايندگی اهل تسنن اين كشور 
را بر عهده داشته و با علويان اين كشور همچنان چالشی جدی دارد. علويان اين نام گذاری 
را، تجسم امروز سليم در اردوغان و ادامه دهنده جنگ نيمه تمام ياوز عليه علويان دانسته 
و ادعا می نمايند كه اين نام گذاری برای آنان و كشورهای منطقه پيام داشته و ناشی از 
حاكميت ذهنيتی اس��ت كه كماكان به جنگ مذهبی اعتقاد دارد. شايان ذكر است كه 
سلطان سليم عامل كشتار بيش از پنجاه هزار نفر از علويان تركيه بوده و وی را به عنوان 
عامل جنگ مذهبی می دانند.2 بنابراين، اين عام��ل نيز به نوبه خود در بدنه اجتماعی و 
سياسی تركيه برای حزب عدالت و توس��عه چالش ايجاد كرد. در سياست خارجی نيز 
برخی از احزاب چپ، ملی گرا و... اعتقاد دارند كه دولت حزب عدالت و توس��عه با ادامه 
سياست اشتباه خود در سوريه عمًا تركيه را به باتاقی هدايت می نمايد كه می تواند به 
تجزيه تركيه منجر گردد. منتقدان دولت معتقدند كه اردوغان و تيم مجری سياست های 
حزب عدالت و توسعه، در خدمت امريكا و اسراييل هستند. احزاب مخالف حزب عدالت 
و توسعه می گويند دولت به اين س��ؤال كه چه هدف مشتركی اسراييل، تركيه، امريكا، 
س��لفی ها و... را در يك صف و در مقابل جبهه مقاومت قرار داده است، هنوز پاسخ نداده 
است. نكته ديگر آنكه در حالی كه دولت اردوغان با اوجاالن برای حل معضل كردی در 
حال مذاكره هس��تند، با وجود اين، دولت وی در زمينه مسائل كردی هنوز انتظارات را 
برآورده نكرده است. اگرچه بخشی از مشكات موجود ناشی از شرايط داخلی اين كشور 
و همچنين برخی حركات نابخردانه حزب پ.ك.ك بوده اس��ت، اما دولت مركزی اين 
كشور نيز در برخورد با مسئله كردها از يك روش مدون و با ثبات برخوردار نبوده است 
و اين امر خود يكی از عوام��ل مهم در مردد كردن مخالفان كرد ب��رای اعتماد به دولت 
مركزی و همكاری در جهت حل منازعه موجود بوده است؛ مسئله ای كه در شرايط فعلی 
نيز نگرانی و ترديد برخی از فعاالن سياسی در خصوص موفقيت مذاكرات موجود را به 
همراه داشته است. در واقع وقوع بيداری اس��امی  در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا 

1. سيامك كاكايی، »چشم انداز سياست های حزب عدالت و توسعه در تركيه، آزمونی بزرگ پيش روی اردوغان 
قرار دارد«، 12فروردين 1393، ديپلماسی ايرانی برگرفته از سايت:

http://www. irdiplomacy.ir/fa/page1930816
2. صادق ملكی، »وجود اعتراض های مدنی- سياس��ی در تركيه؛ اردوغان جان س��الم به در خواهد برد«، شنبه 

18خرداد 1392، ديپلماسی ايرانی، قابل دسترسی در سايت:
http://www.irdiplomacy.ir/fa/page 1916976



بيداري اسامي
232

دوره سوم سال چهاردهم شماره  49و50  پاييز و زمستان 95

زمينه دگرگونی سياسی گسترده ای در س��طح منطقه فراهم نمود. ناظرين منطقه در 
ابتدا به تمجيد از سياست های اردوغان در قبال تحوالت منطقه پرداخته و از او به عنوان 
بزرگترين برنده اين رخداد نام بردند. گذر زمان اما ورق را عليه اردوغان برگرداند. سقوط 
محمد مرسی نامزد مورد حمايت اخوان المسلمين در مصر، تضعيف موقعيت اخوانی ها 
در ليبی و تونس و پايدار ماندن بشار اسد در برابر بحران پيش آمده در سوريه به شدت بر 
اعتبار و موقعيت حزب عدالت و توسعه آسيب رساند. قمار اردوغان بر سقوط بشار اسد و 
پافشاری وی بر اين امر در حالی تداوم داشت كه حتی شماری از متحدين او در منطقه 
و جامعه بين المللی با رشد داعش در عراق و سوريه تلويحاً از اين خواسته دست كشيده 
و پذيرای ماندگاری اسد شدند. استواری بشار اسد صرفاً موجب تضعيف اعتبار جايگاه 
تركيه نگرديد بلكه مخاطرات اقتصادی فراوانی را به تركيه تحميل نمود. تا پيش از وقوع 
بحران در سوريه، اين كش��ور روابط اقتصادی گس��ترده ای را با تركيه داشت، اما ايجاد 
بحران موجب قطع تمامی  مناسبات طرفين گرديد. در عراق دولت اردوغان به حمايت از 
اقليت سنی و كردها در برابر دولت مركزی پرداخته و منجر به تنش بغداد- آنكارا شده 
است. در قبال ارمنستان، يونان و قبرس نيز همچنان معضات الينحل باقی مانده است. 
روابط تركيه با مصر و ايران نيز بر خاف گذشته نه چندان دور تضعيف شده و تركيه را 
به كشوری تنها در منطقه خاورميانه تبديل نموده است. برآورد رويكرد سياست خارجی 
اردوغان حاكی از آن است كه دولت وی هم اكنون بيش از هميشه از آرزوی وی مبنی بر 
احيای پروژه نوعثمانی گرايی دور شده است و شانس تحقق اندكی برای آن پيش بينی 
می گردد. عدم موضع گيری صريح در قبال داعش و طرح مباحثی چون حمايت اردوغان 
از جريان های تكفيری به شدت به وجهه او در س��طح جامعه تركيه و نزد افكار عمومی 
 بين المللی آسيب رس��اند. ممانعت اردوغان جهت حمايت از كوبانی در مقابل داعش و 
حمايت از اين گروه در سوريه اكنون اردوغان را در مظان اتهام حتی ميان حاميانش قرار 
داده اس��ت؛ به طوری كه جو بايدن معاون رئيس جمهور سابق امريكا صراحتاً از تركيه، 

امارات و عربستان سعودی به عنوان حاميان مالی و تسليحاتی داعش نام برده است. 



23
3

95
ن 

ستا
 زم

ز و
ايي

  پ
50

4و
ه  9

مار
 ش

هم
ارد

چه
ل 

 سا
وم

ه س
دور

مي
سال

ب ا
قال

ان
ين

سط
ه فل

سئل
و م





23
5

ی!
ست

وني
صهي

ی 
خ ها

پاس
ی، 

هود
ی ي

ل ها
سؤا

95
ن 

ستا
 زم

ز و
ايي

  پ
50

4و
ه  9

مار
 ش

هم
ارد

چه
ل 

 سا
وم

ه س
دور

سؤال های یهودی، پاسخ های صهيونيستی!
نقد و ارزيابی کتاب

يهود، ايران، اسراييل

عليرضا سلطانشاهی 
مقدمه 

تاريخ نگاری صهيونيستی در ايران و به وسيله يهوديان از تمام ظرفيت های ممكن برای 
تثبيت، ترويج و تبليغ مفاهيم و اهداف مورد نظر بهره گرفته است. 

باستان گرايی، ملی گرايی، ضديت با اسام، حمله به تشيع، حقانيت يهود، مظلوم نمايی 
برای يهود و نهايتاً تثبيت صهيونيسم و تبليغ و توجيه آرمان های آن، از جمله مهم ترين 
محورهای اي��ن ش��كل از تاريخ نگاری و ب��ه عب��ارت صحيح تر تاريخ س��ازی يهودی- 
صهيونيستی در ايران است كه در دوره پهلوی قوام يافت و پس از انقاب اسامی ايران 

در امريكا و رژيم صهيونيستی با استفاده از قالب های مختلف ادامه يافت. 
پژوهش های علمی و آكادميك، خاطره نويسی های گسترده و همه جانبه و استفاده از 
رسانه های ديداری و شنيداری، قالب های رايج اين دستگاه تاريخ ساز است كه با هزينه و 
برنامه حساب شده، توليدات قابل تأمل و جريان سازی را در سطح جهانی تدارك می بيند. 
رس��انه مهمی همچون بخش فارس��ی راديو اسراييل در راس��تای همين هدف اقدام 
به توليد يك��ی از همين آثار كرده اس��ت كه در وهله اول به صورت ش��فاهی، سلس��له 
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گفت وگوهاي��ی با آمنون نتص��ر را پخش نم��ود و در مرحله بعد با انتش��ار مكتوب اين 
گفت وگوها، اثری به نام يهود، ايران، اسراييل، را به صورت كتاب الكترونيك و صوتی به 
مخاطب خود عرضه داشت. اين اولين اثر در نوع خود اس��ت كه راديو اسراييل اقدام به 
توليد آن كرده است. البته با ش��باهتی اندك با خاطرات مئير عزری كه بخش كوچكی 
از خاطرات دو جلدی اش قبل از چاپ در راديو اسراييل مطرح شد و تفاوتی زياد با متن 

مستند، مصور و مفصل كتاب دارد. 

معرفی کتاب
عنوان كتاب: يهود، ايران، اسراييل

رشته گفت وگوهای راديويی با پروفس��ور آمنون نتصر درباره سرگذشت ملت يهود و 
سرزمين اسراييل، پيوند يهوديان با فرهنگ ايران زمين، اماكن مقدس يهودی در ايران 

گفت وگو و نگارش: منشه امير ]منوچهر ساچمه چی[ 
بازنگری علمی: پروفسور داويد يروشلمی و خانم دكتر ناهيد پيرنظر )اوبرمن( 

1
انتشارات: انديشه، اورشليم، ژانويه 2014 

]در معرفی انگليسی اثر، ناشر، بنياد يادبود آمنون نتصر ذكر شده است[
تعداد صفحات: 555 ]اگرچه شماره صفحه ندارد[ 

قطع: وزيری
اثر حاضر در 3 بخش ذيل تدوين شده است: 

بخش نخست: سرگذشت ملت يهود و سرزمين اسراييل )43 قسمت( 
بخش دوم: پيوند يهوديان با فرهنگ ايران زمين )35 قسمت( 

بخش سوم: اماكن مقدس يهودی در ايران زمين )17 قسمت(2 
اين كتاب الكترونيك جمعاً در 95 قس��مت راديويی تدوين و پخش شده است كه با 
توجه به زمان مرگ آمنون نتصر در فوريه 2008 به نظر می رسد كه اين گفت وگوها بين 

سال های 2000 تا 2008 بوده كه تا زمان چاپ كتاب، 6 سال طول كشيده است. 
عاوه بر آنچه در شناسنامه اثر آمده است، منشه امير از افراد ذيل جهت تدوين و چاپ 
اثر در مقدمه ياد می كند؛ از جمله: هاراو )خاخام( داويد ش��وفط رهبر روحانی يهوديان 
ايرانی ]و فرزند خاخام يديد يا شوفط كه رهبر س��ابق يهوديان ايرانی بوده كه در سال 

1. آمنون نتصر، يهود، ايران، اسراييل، تهيه و تدوين منشه امير، اورشليم، انديشه، 2014، ص1-3. 
2. همان، ص11-22. 
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2005 و در 97 سالگی درگذشته است.[ منصور سينای، رئيس سازمان فرهنگی يهوديان 
ايران در كاليفرنيا، كاترين معراج، ژاك ماهفر، جمشيد مداحی.1 

جايگاه اثر 
اين اثر به چند دليل ذيل بايد مورد توجه و تدقيق قرار گيرد: 

1. شخص آمنون نتصر كفايت می كند تا هر اثری كه به نام او منتشر شده است، مورد 
بررسی و تعمق قرار گيرد. آمنون نتصر به عنوان يك پژوهشگر مطرح تاريخ، فرهنگ و 
دين يهود در دوره معاصر، آخرين فرد از نس��ل مورخين اين حوزه پس از حبيب لوی و 

هوشنگ ابرامی و به عبارتی، علمی تر و محقق تر از آنها است. 
نتصر متولد رشت در س��ال 1313 )1934 ميادی( و به گفته خودش در خانه ميرزا 

كوچك خان جنگلی به آدرس استادسرا پاك 15 است.2 
از 16 س��ال زندگی او در ايران، اطاع جامعی در دست نيست. ژاك ماهفر از دوستان 
بسيار نزديك او در دوران جوانی و كهنسالی، از خاطرات با او به عنوان همسايه در اصفهان 
می گويد. آن هم با نام اصلی ناصر سلوكی كه در همسايگی خانواده گبای در محله جوباره 

می زيسته اند.3
ناصر سلوكی در 16 سالگی و در شهريور سال 1950 با ظاهری مبدل و لباس كردی با 
كمك مالی و تش��كياتی انجمن كليميان و سوخنوت )آژانس يهود(4 به عشق صهيون 
به فلسطين مهاجرت می كند و با افتخار از زندگی چند ساله خود در كيبوتص گشرهزيو 
در مرز لبنان در جايگاهی همس��ان با خيلی از شخصيت های برجسته سياسی و علمی 

صهيونيست5 از جهت خوراك و پوشاك، ياد می كند. 
در س��ال 1958 همراه چند نفر ديگر اقدام به تأسيس بخش فارس��ی راديو اسراييل 
می كنند. او سپس به عنوان دانشجو در رشته مطالعات خاورميانه و روابط بين الملل در 

دانشگاه عبری اورشليم مشغول می شود.6 
در س��ال 1961 به امريكا می رود؛ آن هم به قصد تحصيل در رش��ته زبان های هند و 

1. همان، ص11. 
2. همان، ص538. 

3. ژاك ماهفر، از كارگری تا كارآفرينی، تدوين و ويرايش گوئل كهن، بنياد فرهنگی ماهفر، ژنو- سوئيس، 1390، 
ص389. 

4. همان، ص392. 
5. آمنون نتصر، همان، ص255. 
6. ژاك ماهفر، همان، ص393. 
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اروپايی و زبان و ادبيات سامی در دانشگاه كلمبيا در نيويورك و فارغ التحصيلی در سال 
 1 .1969

نتصر پس از فارغ التحصيلی يك س��ال در دانش��گاه ايلينوی تدريس می كند و بعد از 
دعوت دانشگاه عبری اورشليم به اورش��ليم بازگشته و در بخش مطالعات هند و ايران و 

ارمنستان در دانشكده علوم انسانی دانشگاه اورشليم به كار می پردازد.2 
او به عنوان فارغ التحصيل در رتبه دكترا در دانش��گاه اورشليم اقدام به تأسيس درس 
تاريخ و فرهنگ يهوديان ايران می كند.3 از سال 1975 به عنوان استاديار و از سال 1992 

به عنوان استاد در همان دانشگاه به تدريس خود ادامه می دهد.4 
از مهم ترين آثار و نوشته های او می توان به منتخب اشعار فارسی از آثار يهوديان ايران 
)1973(، فرائض يهود اثر يهودی ايرانی يهودا بن العازار، مجموعه 3 جلدی پادياوند در 
س��ال های 1996 تا 1999، مجموعه irano-judaica 5 با همكاری ش��ائول شاكد و 
مقاالت متعدد ديگر در نشريات ايرانی منتشرشده در رژيم صهيونيستی و امريكا اشاره 

كرد.
نتصر همكاری بسيار نزديكی با محافل علمی فرهنگی ايرانيان خارج از كشور از جمله 
احسان يارشاطر در چاپ ايرانيكا و تهيه مقاالت آن داشته است و به آن نيز افتخار كرده 

است.6 
او تا قبل از وقوع انقاب اسامی س��فرهای يك هفته تا يك ماه در تابستان ها به ايران 
داشته و با سفر به مناطق مختلف ايران پيرامون سابقه حضور يهوديان در ايران، تحقيقات 
ميدانی خود را سامان می داده است7 و بسيار عاقه مند بود كه بعد از انقاب نيز چنين 

سفرهايی محقق شود.8 
در س��ال 1976 يعنی 3 س��ال قبل از وقوع انقاب اي��گال آلون پس از بررس��ی ها و 
مشورت های خود، به ويژه با ژاك ماهفر،9 پيشنهاد سفارت اس��راييل در ايران را با وی 
مطرح می كند كه ظاهراً پس از يك هفته تأمل در اين پيشنهاد، آن را نمی پذيرد و از اين 

1. همان.
2. همان، ص394.

3. همان.

4. همان.
5. همان، ص399.
6. همان، ص395.

7. آمنون نتصر، همان، ص547
8. همان، ص546.

9. ژاك ماهفر، همان، ص395-396. 
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بابت هم تا پايان عمر پش��يمان نشده است. در 
واقع با رد اين پيش��نهاد ثبات خ��ود در عرصه 

علمی را نشان می دهد.1 
آمنون نتصر از ي��ك منظر با تم��ام يهوديان 
ايرانی خارج از كش��ور تفاوت دارد؛ او همچون 
ساير صهيونيس��ت های مدعی همچون حبيب 
لوی كه با آن عش��ق آتش��ين خود به صهيون، 
به محض وقوع انقاب اسامی در امريكا رحل 
اقامت گزيد نب��ود. نتصر كه تا م��رگ خود در 
فوريه 2008، نامايمات فراوانی در اس��راييل 
متحمل شد به عنوان يك صهيونيست تا آخرين 
لحظه با حضور در اس��راييل متعه��د باقی ماند 

و علی رغم س��ايرين كه با ژس��ت های صهيونيس��تی، دنبال منافع و ثروت بودند، او در 
عادی ترين شكل به عنوان يك محقق و اس��تاد دانشگاه، صرفاً در عرصه علم فعال بود و 
حتی برخی آثار خود از جمله پادياوند2 را با كمك افرادی همچون ماهفر در س��وئيس 

منتشر می كرد. 
نتصر به دليل نارسايی كبد، از س��ال 2005 با درمان در بيمارستان هداسا3 در قدس، 
دوران سختی را گذراند و به سفارش ماهفر برای ادامه معالجه در سال 2008، به امريكا 
س��فر كرد، اما اجل به او مهلت نداد و در همان جا درگذشت؛ جسد وی پس از انتقال به 

فلسطين اشغالی در ريشيون به خاك سپرده می شود.4 
دانشگاه عبری اورشليم پس از 3 سال دوندگی ژاك ماهفر در ژوئيه 2010 با تأسيس 
مركز »علمی و پژوهشی نتصر«5 موافقت كرد، تا به نحوی ادامه  دهنده مسيری باشد كه 

نتصر آن را بنيان گذارده بود. 
2. دومي��ن دليل اهميت اي��ن اثر، جامعيت تمام مطالبی اس��ت ك��ه در اين حوزه به 

1. همان، ص396.

2. همان، ص399.

3. همان، ص404.

4. همان، ص405.
5. همان، ص412-405؛ در س��ال 1387 )2009 ميادی( همان مركز با عنوان مركز تحقيقات و ايرانشناسی 
آمنون نتصر در دانشگاه عبری اورشليم، كتابی با عنوان انديشه ها، خاطره ها و نامه ها را توليد و شركت كتاب منتشر 

می كند كه مقاالتی از آمنون نتصر است كه در نشريات امريكايی منتشر شده بود. 

باستان گرایی، ملی گرایی، ضدیت با 
اسالم، حمله به تشيع، حقانيت یهود، 
مظلوم نمایی برای یهود و نهایتًا 
تثبيت صهيونيسم و تبليغ و توجيه 
آرمان های آن، از جمله مهم ترین 
محورهای این شکل از تاریخ نگاری 
و به عبارت صحيح تر تاریخ سازی 
یهودی- صهيونيستی در ایران است 
که در دوره پهلوی قوام یافت و پس 
از انقالب اسالمی ایران در امریکا 
و رژیم صهيونيستی با استفاده از 

قالب های مختلف ادامه یافت
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ساده ترين ش��كل و خواندنی ترين وجه گرد هم آمده است. در واقع اين مطالب، شالوده 
تمام تحقيقات، خاطرات و هدف گذاری ارباب اين عرصه است كه در اسراييل و امريكا به 

صورت جدی، طراحی و اجرا می شود. 
اگرچه منش��ه امير به عنوان طراح سؤال و پيگير مطالب، س��عی بر القا كردن مفاهيم 
غير علمی و تبليغاتی خود دارد، ولی نتصر علی رغم تعلقات شديد صهيونيستی و تعهد 
راستين به آن، اسير اين ترفند امير نمی شود و در مقاطع مختلف از اين متن، بحث را به 
مجرای اصلی باز می گرداند و كم اتفاق می افتد كه منشه امير به قصد خود نائل آيد. در 
واقع هدف اصلی با علم و بيان نتصر محقق می شود و نه ژورناليستی عمل كردن امير؛ آن 

هم از نوع شيطنت های جهودی. 
قالب به كارگرفته ش��ده برای بي��ان مطالب در اين اثر، تأثير مس��تقيمی بر وس��عت 
مخاطبين، آن هم از نوع عام آن می گذارد و آسيب ناشی از قليل بودن مخاطب آثار سخت 
علمی و خشك بودن آنها را ديگر ندارد. و به همين دليل قالب و جامعيت مطالب، اين اثر 

را نسبتاً از ساير آثار متمايز می كند. 

بررسی و نقد
صرف نظر از بخش بندی موجود در سه قسمت عمده، با مروری به محتوا درمی يابيم كه 
اين اثر در چند محور ذيل به دنبال اثبات نظرات خود است كه به شكل مستقل، تصادفی 
و غير مستقيم و پراكنده در جای جای كتاب پيگيری می شود. و اين گونه نيست كه هر 
بخش، مستقل از ساير بخش ها، موضوعی را از ابتدا تا انتها، تمام و كمال مطرح نمايد و 

به حاشيه هم نرود. 
در واقع موضوعات ذيل در تمام اين 555 صفحه به صورت رفت و برگشت، تكرار، تقويت 
و القا می شود. و اين ضريب القا نقش مهمی در حك كردن مفاهيم در ذهن مخاطب دارد. 
با وجود اين پراكندگی مفهومی، اين مقال بر آن است تا در قالب محورهای ذيل به نقد 

و ارزيابی متن بنشيند.
1. يهوديت و يهوديان

2. يهوديان دياسپورا )ايران(
3. يهودستيزی

4. صهيونيسم و اسراييل
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1. يهوديت و يهوديان 
محوريت نژاد يا اعتقاد 

امنون نتصر در مواجهه با رويكرد غالب، نسبت به محوريت قوم و نژاد در يهود، مواضع 
صريح و شفافی اتخاذ نمی نمايد. در جايی تصريح می كند كه ملت يهود به عنوان انسان، 

مانند همه انسان های ديگر است1 و در ادامه می گويد:
تورات ملت يهود را ب��ا واژه های متعدد و كنيه ه��ای مختلف توصيف 
می كند، بنی اسراييل، فرزندان پدران، فرزندان ابراهيم، اسحق و يعقوب، 
فرزندان س��رزمين )يعنی فرزندان خاك اس��راييل( ولی هيچ لقبی كه 
مفهوم برتری نژادی داشته باشد، در تورات به يهوديان داده نشده است.2 
ولی هم اكنون س��ؤاالت و ابهاماتی در اي��ن خصوص وجود دارد كه اثر حاضر پاس��خ 
قانع كننده ای برای آن ندارد. به عنوان مثال دس��ته بندی نوع انس��ان به يهودی يا غير 
يهودی به چه دليل است؟ واژه گوئيم در يهوديت به چه كسانی اطاق می شود؟ مرتبه 
وجودی گوئيم ها يا غير يهوديان كه برخی منابع آن را همرديف با حيوان می دانند صحيح 
اس��ت يا خير؟ به چه دليل در تعريف يهودی بودن ضرورت پدر و مادر يهودی داشتن 
مطرح است و به ويژه مادر يهودی داشتن؟ آيا اعتقادات مذهبی نيز موروثی است و اين 
شرط يهود برای يهودی بودن الزم اس��ت؟ چرا يهوديان در عين تأكيد بر يكتاپرستی و 
مقبول و پسنديده بودن آن نزد موحدين، به تبليغ دين خود نمی پردازند؟ آيا گرايش به 
يهوديت ميسر است؟ و چرا در برابر افراد عاقه مند به يهودی شدن موانع متعدد و زمان 
چند ساله وجود دارد؟ اگر انتساب نژادپرست بودن به يهوديان و صهيونيسم به عده ای 
يهودستيز مطرح اس��ت، چرا تصويب قطعنامه 3379 مجمع عمومی سازمان ملل كه 
بعدها با فشار امريكا لغو شد و به برابری صهيونيسم با نوعی از نژادپرستی تصريح داشت، 
توسط اعضا سازمان ملل به تصويب رسيده بود؟ آيا همه امضای سازمان ملل يهودستيز 

هستند؟ 
به غير از تأكيد اوليه نتصر مبنی بر يكسان بودن شأن يهوديان با ساير ملل، پاسخ نتصر 
به سؤاالت مطرح و مذكور قانع كننده و شفاف نيست. گويی با توجه به انصاف نسبی كه 
در وی در اين حوزه شاهد هستيم، خود نيز اين اعتقادات يهودی را قبول ندارد و از سوی 

ديگر هم به غير از سكوت يا توجيه سطحی، كاری از دستش برنمی آيد.

1. آمنون نتصر، همان، ص49.
2. همان، ص51. 
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او در توجي��ه برخی عب��ارات خاص نس��بت به يهود 
پيرامون نژاد يا قوميت، خش��مگين بودن انبيا و توبيخ 
ملت يهود1 را دليل می داند ي��ا برگزيدگی ملت يهود را 
به دليل يكتاپرستی2 آنها ذكر می كند و همه ملت های 
ديگر را مشرك می پندارد. و يا دليل صدور قطعنامه در 
مجمع عمومی را فضای بين المللی آن زمان و خصومت 
دبيركل وقت س��ازمان ملل يعنی ك��ورت والدهايم3 را 

بی تأثير نمی داند. 
نتصر با تعجب ف��راوان در توجيه اين كه چرا يهوديان 
دين خود را تبليغ نمی كنند، می گويد چون ممكن بود 
كه منجر به برافروختن آتش خشم كشيشان مسيحی 
شود]![4 و مدعی می شود كه در زمان های قديم به دليل 
وجود عاقه مندی برای يكتاپرستی اين تبليغ وجود داشته است5 ولی پاسخ نمی دهد 

كه چرا هم اكنون تبليغ دينی ندارند؟
نتصر در پاسخ به اختصاصی بودن خدای يهود يا همان »يهوه« برای قوم يهود می گويد: 
بديهی است كه نمی شود كه پروردگار تنها متعلق به يك قوم و يا يك 
ملت خاص باشد، بلكه پروردگار متعلق به همه انسان های جهان است. 
حتی آنانی كه به وجود او ايمان ندارند. ولی يهوديان از آنجا كه نخستين 
ملتی بودند كه به وجود پروردگار ايمان آوردند]![ او را متعلق به خويش 

می دانستند.6
البته اين گفتار به شرط اعتقاد عملی، يهوديت را از داشتن يك خدای خاص برای قوم 

يهود تبرئه می كند. و دليل وجود اين تصور را نيز در انتهای گفتار او شاهد هستيم. 
پراکندگی اجباری يا اختياری

از ديرباز پراكندگی قوم يهود در سراس��ر جهان مورد سؤال بس��ياری از محققين قرار 
گرفته اس��ت. آنها اين پراكندگی يا گالوت را اجباری، ناخواسته و تحميل شده از سوی 

1. همان.
2. همان، ص45.
3. همان، ص54.

4. همان، ص156-157.
5. همان، ص157.
6. همان، ص45. 

شخص آمنون نتصر کفایت 
می کند تا هر اثری که به نام 
او منتشر شده است، مورد 
بررسی و تعمق قرار گيرد. 
آمنون نتصر به عنوان یک 
پژوهشگر مطرح تاریخ، 
فرهنگ و دین یهود در دوره 
معاصر، آخرین فرد از نسل 
مورخين این حوزه پس 
از حبيب لوی و هوشنگ 
ابرامی و به عبارتی، علمی تر 

و محقق تر از آنها است
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قدرت حاكم می دانسته و سعی در القای اين مفهوم دارند كه يهود همواره از سوی ساير 
اقوام و ملل تحت ظلم و آزار بوده است. آنها در نمودار تاريخی خود چند فراز مهم از اوج 
اين يهودستيزی يا ظلم فاحش به يهوديان را نيز تبليغ می كنند. از جمله حمله آشور به 
سرزمين آنها و يا حمله بابل و »بخت النصر« و ديگری »انگيزيسيون« در اسپانيای سال 
1492 و در آخرين مراحل »پوگروم ها« در روسيه و نهايتاً »هولوكاست« اوج اين ظلم 

و ستم فاحش است. 
در مقابل عده ديگ��ری با تعمق در هر يك از اين اس��طوره های يهودی، خاطرنش��ان 
می س��ازند كه اوالً دليلی وجود ندارد تا اجباری و تحميلی بودن اين وقايع را اثبات كند 
و ثانياً اين پراكندگی ريشه در منفعت طلبی و س��ودجويی يهود در سراسر جهان دارد 
كه آنها را به اين صورت پراكنده اس��ت. و تكاپوی مالی و پولی واداشته كه اين قوم برای 
رسيدن به آن، هر سرزمينی را كه مساعد دانستند، سكونت گاه موقت خود قرار دهند و 

سپس جای ديگر و جای بهتر. 
اينكه نتصر مكرر به وجود »گالوت« و رهايی از آن يعنی »گئوال« تأكيد می كند يا واقعاً 
به سرزمين اسراييل باستانی و فلسطين اشغالی امروز عشق می ورزد و عايق اعتقادی و 
مذهبی خود را در آن می جويد و يا اينكه نسبت به يهوديانی كه هنوز به اسراييل مهاجرت 
نكرده و تعداد آنها بسيار بيشتر از تعداد موجود در فلسطين اشغالی است، نهيب و كنايه 

می زند كه به اسراييل بيايند؛ همان گونه كه خود بيش از 50 سال در آن زيست. 
سوای اين ديدگاه و نظر، نتصر در جای ديگر در تعريف گالوت به اين نكته تأكيد می كند 
كه پايان بخش وضع اسفبار يهوديان در گالوت با ظهور »ماشيح« ميسر خواهد شد.1 و در 
ادامه به اين سؤال متبادر به ذهن جواب نمی دهد، پس جنبش ملی يهود يا صهيونيسم 

تا قبل از ظهور ماشيح در چه جايی از منظومه فكری و اعتقادی يهود نشسته است؟ 
در اثر حاضر نتصر به مطالب كمتر گفته ش��ده از اعتقادات يه��ودی نيز می پردازد كه 
جهت اطاع مخاطب و به روز كردن نگاه خود به يهوديت مفيد است. همچون عدم اعتقاد 
يهود به معاد به دليل اينكه در متون دينی از دني��ای پس از مرگ در يهوديت ذكری به 
عمل نيامده اس��ت2 و يا معمول شدن عبادت در كنيس��ه از زمان عزرا3 و فقدان مبنای 
اعتقادی تا پيش از آن به عنوان يك عبادت گاه در يهوديت و اعتقاد راس��خ به موعود يا 

1. همان، ص200. 
2. همان، ص113.
3. همان، ص108.
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مس��يح كه با ظهور خود يهوديت را به گئواليا رهايی از مشقت و محنت می رساند.1 در 
جاهای ديگر به صورت گذرا به اين موارد هم اشاره می كند كه منورا يا شمعدان معروف، 
9 شاخه دارد2 و يا زبان عبری زبانی مقدس است كه حتی اگر در كاغذ و جايی نوشته شود 

نبايد از بين برود و بايد آن كاغذ و شی در انبار نگهداری شود3 و... 

2. يهوديان دياسپورا )ايران(
کوروش

كوروش خاصه تمام داليل، انگيزه ها و منطق يهود در نزديكی به ايران و ايرانی است. و 
تأكيد به جايگاه و يا سوءاستفاده از موقعيت و نام او با هدف اسام زدايی و باستان گرايی 
در عصر جديد، تنها نقطه اتكا يهود و صهيونيسم برای مقابله با انقاب اسامی در ايران 

و اهداف ضد صهيونيستی آن است. 
و اما جايگاه كوروش در يهوديت به قدری است كه در متون دينی آنها آمده و حتی برای 

نام و اعتبار او در متون خود به دنبال پيوندهايی هستند. نتصر در اين مورد می گويد: 
نام كورش كه در زبان عبری با ك-ر-ش، نگاش��ته می شود و حروف 
را جا به جا كردند و واژه كاش��ر )kasher( را از آن ساختند كه به معنی 
منطبق با شريعت و قوانين اخاقی يهود است به اين مفهوم كه: شخصی 
كه خداوند او را برای نجات ملت اسراييل، فرس��تاده شخصيتی بسيار 
شايسته و بايس��ته اس��ت كه مورد قبول خداوند قرار گرفته است و آن 
گونه كه يهوديان امروز می گويند و بسياری از غير يهوديان نيز اين واژه 
را می شناسند كورش، كاشر بوده، يعنی همه اصول شريعتی و معنوی در 
او گنجانيده شده بود كه به پا خاسته و به چنين اقدام بزرگی برای رهايی 

ملت يهود دست زده است.4 
در جای ديگر در خصوص جايگاه كوروش در كتاب مقدس می گويد:

]كوروش[ با آنكه يهودی نبود، در كتاب مقدس يهود با لقب مس��يح 
خداوند از او نامبرده شد. و اين عنوانی است كه به آسانی به كسی داده 
نمی شود... ولی تنها در صحيفه اشعيا نيست كه از كورش بزرگ با احترام 

1. همان، ص45.
2. همان، ص126. 
3. همان، ص358. 
4. همان، ص309. 
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و قدردانی نام برده می ش��ود، بلكه در چند صحيفه ديگر يهودی نيز كه 
بعد از تورات آمده، ما با اين نام برخورد می كنيم كه با ستايش بسيار از 
او سخن می گويند. در كتب تلمود و ميشنا كه كتب مهم دينی و فلسفی 

يهود هستند نيز به نام كورش بزرگ برمی خوريم.1
آزاد كردن يهوديان از اس��ارت بابل تنها دليل يهود برای ستايش كم نظير از كوروش 
است تا آنجا كه حتی موجوديت آتی خود را به اين اقدام كوروش منوط كرده و اين گونه 

اذعان می دارند كه: 
اگر ك��ورش كبير به پا نمی خاس��ت و يهوديان را از اس��ارت بابل آزاد 
نمی كرد و به آنان اجازه بازگش��ت به س��رزمين پدری نمی داد، ش��ايد 
يهوديت ديگر از بين می رفت و يهوديان در سرزمين غربت، موجوديت 
فرهنگی و ملی خويش را در خطر می ديدند و سرنوش��ت ديگری برای 

آنان رقم می خورد.2
از همين روس��ت كه كوروش برای يهود تا اين حد اهميت و شأن دارد و او را در كتب 
دينی و تاريخی به رسم نيك و پسنديده می بينيم. و برای ارج نهادن نام خيابان های خود 
را از اولين روزهای تشكيل دولت يهودی با نام او ثبت نموده، در هر شهری يادمانی از او 
برپا می دارند. نتصر حتی با وجود ش��خصيت علمی و غير تبليغاتی خود در اين حوزه از 

خود يادگاری به جای گذارده می گويد:
پيشنهاد من آن بود كه در بخش ورودی بندر حيفا كه بزرگ ترين بندر 
اسراييل است و شهری بسيار زيبا می باشد، در آبهای دريای مديترانه يك 
مجسمه عظيم، كم و بيش به ارتفاع مجسمه آزادی كه در اياالت متحده 
در مدخل شهر نيويورك قرار داده شده، نصب گردد و كورش را در حالی 
نشان دهد كه دست خود را گشوده و از بازگشتگان يهودی از هر نقطه ای 

كه به سوی سرزمين پدری خويش روان هستند، استقبال می كند.3
نتصر با اين وصف پر شور و حرارت از شخصيت و بزرگی كوروش كه در همه نوشتارهای 
يهود از آن نام برده اند، اين سؤال و ترديد را مطرح می كند كه با توجه به ذكر بسياری از 
شاهان ايران از جمله هخامنشی، معلوم نيس��ت كه چرا نام كوروش در شاهنامه مطرح 
نيست؟ و بس��يار جالب بود كه دليل اين اقدام از سوی فردوس��ی، توسط نتصر تحقيق 

1. همان، ص101. 
2. همان، ص7. 

3. همان، ص310. 
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می شد؛ به ويژه اينكه در برخی موارد اشارات نامايمی نسبت به يهود در شاهنامه وجود 
دارد. 

ايران و يهوديت
به دليل قرابت تاريخی، فرهنگی و مذهبی يهوديان ب��ه كوروش، ايران و ايرانی نيز به 
همين نسبت در فرهنگ و تاريخ و متون دينی يهود ارج و قرب يافته است. در تلمود آمده 
است كه: »اگر پروردگار ده پيمانه خرد به مردم جهان هديه كرده، نه پيمانه آن نصيب 

ايرانيان شده است.«1
و به همين علت كتاب تلمود يهوديان كه بسيار قطور و پر محتواست، لبريز از واژه هايی 
است كه ريش��ه ايرانی دارد. می توان گفت كه هزاران واژه ايرانی در كتاب تلمود وجود 
دارد.2 و در مورد ويژگی های دو نوع موجود از تلمود، با عناوين بابلی و اورشليمی، اعتقاد 

بر آن است كه تلمود بابلی متأثر از فرهنگ و زبان ايرانی می باشد.3
با وجود اين پيوستگی ها است كه نتصر با سابقه علمی و تحقيقی خود در مورد تاريخ 

يهود و ايران می گويد:
تنها و تنها در مورد ايران است كه چنين همبستگی ها و دوستی های 
پايدار و بادوامی وجود داشته كه نه فقط برای تنها ده سال يا بيست سال 
و حتی صد سال برقرار بوده باشد، اين مناس��بات دوستی و همكاری و 
همياری بين يهود و ايران صدها سال دوام آورده است، چنين پديده ای 
را در تاريخ ملت يهود در ارتباط با ملت های ديگر نديده ام و سراغ ندارم.4

از تبعات آزاد كردن يهوديان از سلطه و اس��ارت بابلی ها، مخير كردن آنها به بازگشت 
به سرزمين خود، آمدن به ايران، بازس��ازی معبد يا هيكل سليمان بود. در پاسخ به اين 
امتيازات ويژه پس از آزادی، عده قليلی عزرا را در بازگشت به اورشليم، همراهی كردند و 
مابقی به سمت ايران آمدند و حتی از بابت قرابت آب، خاك و هوای اصفهان، به آب و هوا 

و خاك اورشليم، اولين پايه گذار شهر اصفهان با نام اوليه »يهوديه« بودند.5
تعلل يهود در بازگشت به اورشليم و تجديد بنای معبد آنقدر قابل تأمل است كه عده ای 
آن را 200 سال پس از آزادی از بابل ذكر می كنند آن هم در دوره داريوش در حالی كه 

1. همان، ص7. 
2. همان، ص135. 

3. عليرضا سلطانش��اهی، از جوالنگاه اس��تر تا وادی صهيون، تهران، بنياد تاريخ پژوهی اي��ران معاصر، 1386، 
ص214. 

4. آمنون نتصر، همان، ص325. 
5. همان، ص339. 
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رجعت كنندگان به اورشليم در آزادی كامل تحت تسلط 
هخامنشيان بودند و آن دوران را دوره آزادی و ليبراليسم 

برای خود نام می نهند.1
ولی عده ای كه به ايران می آيند، منشأ تحوالت مهمی 
از آن تاريخ به بعد، در سرنوشت خود و ايرانيان هستند. 
اولين اتف��اق نزديك به هم��ان دوران واقعه اس��تر و 
مردخای است كه شرح مفصل آن در كتاب استر در عهد 
عتيق آمده است. كه ضربه سنگينی به فرهنگ و تمدن 

ايرانی زد. 
نتصر اگرچ��ه در صحت اين داس��تان اظه��ار ترديد 
می كند2 ولی به هر حال پيرو چنين اتفاقی، ولی موهوم، 

فرهنگ و اعتقادی شكل گرفت كه تبعات آن تا امروز، مايه مسرت يهود و تبليغات عليه 
ايرانی هاست.

عده ای بر اين اعتقادند كه اولين واقعه يهودستيزی س��ازمان يافته در تاريخ است. در 
حالی كه قوم بنی اسراييل رفتارهای ضد يهودی ديگری پيش از اين تجربه كرده اند، با 
اين تفاوت كه در وقايع قبلی ممكن بود كه در جريان رفتارهای يهودستيزی كه آن هم 
ريشه در رفتار و اعتقاد تحريف شده يهوديان دارد، كسی مجروح شده و يا به ندرت كشته 
شود ولی در اين اولين واقعه به اصطاح يهودستيزی تاريخ، حتی يك قطره خون از بينی 
يك يهودی جاری نشد. و در عوض 75 هزار ايرانی به اعتراف كتاب استر در عهد عتيق 
قتل عام شدند و استر يهودی در بارگاه خشايارشا منزلت يافت و مايه مسرت ابدی يهود 
در قالب عيد پوريم در هر س��ال و به ياد آن پيروزی شد. بگذريم از اينكه عده ای مدعی 
انقراض تمدن ايرانی پس از اين واقعه هستند و سلسله اشكانيان را اساساً زاييده فكر و 
تاريخ سازی صهيونی می دانند و حتی معتقدند كه سال ها پس از اين واقعه كه قتل عام 

75 هزار ايرانی حداقل خسارت وارده به ايران است، تمدن ايرانی كمر راست نكرد.3 
نتصر خبط نابخشودنی خشايارشا ولی جبران ش��ده او را در قالب بغضی تاريخی اين 

گونه می گشايد كه:
شوربختانه در داخل خود ايران يك ضعف حكومتی بوجود آمد كه به 

1. همان، ص110. 
2. همان، ص128. 

3. ناصر پورپيرار در مجموعه آثار خود به اين موضوع پرداخته است كه نشر كارنگ آنها را منتشر نمود. 

دومين دليل اهميت این اثر، 
جامعيت تمام مطالبی است 
که در این حوزه به ساده ترین 
شکل و خواندنی ترین وجه 
در  است.  آمده  هم  گرد 
واقع این مطالب، شالوده 
تمام تحقيقات، خاطرات 
و هدف گذاری ارباب این 
عرصه است که در اسرایيل 
و امریکا به صورت جدی، 

طراحی و اجرا می شود
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اسكندر مقدونی امكان داد، اين كشور بزرگ را به اشغال خود درآورد و 
به حكومت ايرانيان در اين پهنه جغرافيايی پايان دهد. 

احتمال دارد بذر اين ناتوانی و از هم پاش��يدگی در دوران س��لطنت 
خشايارشاه كاشته شده ]باشد[ خشايار بود كه يك لشگر بسيار بزرگ، 
با يك ن��اوگان پر قدرت، برپا س��اخت ك��ه در آن دوران بی نظير بود. او 
می خواست با اين قدرت كوبنده به يونان حمله كند. وی يونان را به آتش 

كشيد و با اين كار يك ملتی را با خود دشمن كرد.1
اين تحليل نتصر در عصر حاضر بس��يار با دليل و منطق ساخت فيلم دو قسمتی 300 
هم خوانی دارد. در واقع در هر زمان كه عليه يهوديان اقدامی شود، همه تاريخ عليه او و 
توابع آن قد علم می كنند و خشايارشا نيز بايد به هر نحو تاوان اين اقدام خود را بپردازد. 
نتصر در گير و دار اين داس��تان فرص��ت آن را می يابد كه در عين ناخش��نودی يهود، 

نمك شناسی يهود را به ثبوت برساند و در اين خصوص می گويد:
می دانيد كاهن بزرگ يهوديان به اين درخواست اسكندر ]مبنی بر تهيه 
خوار و بار و حشم و آذوقه برای س��ربازان يونانی تا بتوانند عليه ايرانيان 
بجنگند[ چه پاسخ داد. به اين درخواس��ت آن فرمانده پرقدرت و فاتح، 
كاهن بزرگ می گويد: خير من به پادش��اه هخامنشی كه در آن هنگام 

داريوش سوم بود، خيانت نمی كنم.2 
در صورتی كه نتصر كتاب استر را ترديدآميز می داند ولی بر اين اعتقاد است كه: 

در تومار استر بيش از هر چيز ديگر يك روند ملی گرايی و ناسيوناليستی 
وجود دارد. اگر بخواهيم ترمينولوژی و مفاهيم امروزی را مورد استفاده 
قرار دهيم، می توان گفت كه تومار استر، نخستين نوشتار يهودی است 
كه خيلی به وضوح، انديشه ها و پيش داوری های يهودستيزانه را نشان 

می دهد.3
و چه ستودنی است اين رهيافت در مواجهه با غير يهوديان برای توصيه هر اقدامی از 
سوی يهود، تا به وسيله آن بتوانند خود را محق نشان داده و مظلوم نمايی كنند و بابت 
ظلمی كه به آنان نرفته، درخواست غرامت و جبران از سوی غير يهوديان كنند و با اندك 

تأملی، سير تشكيل دولت يهودی در عصر حاضر، مسيری غير از اين نيست. 

1. آمنون نتصر، همان، ص119. 
2. همان، ص117. 
3. همان، ص135. 
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ورود اسالم به ايران
سومين فراز از دليل دخالت يهود در ش��ئون ايران و ايرانی، ورود اسام به ايران است. 

نتصر می گويد: 
اعراب با يك رشته شعارهای فريبنده وارد ايران شدند كه يكی از آنها 
شعار برادری و برابری بود. آنانی كه نمی توانند كتاب تاريخ طبری را به 
زبان اصلی كه همانا عربی است بخوانند، می توانند برگردان فارسی آن 
را مطالعه كنند. در آن می خوانيم كه پاره ای از سرداران عرب، پابرهنه 
بودند و حتی پاپوش هم نداش��تند. چنين افراد بيابان گردی وارد قصر 
سلطنتی می ش��وند. نه فقط قصر س��لطنتی، بلكه همچنين كاخ های 
بلندپايگان حكومت ساسانی و فرماندهان نظامی آن و متوجه می گردند 
كه آن فرمانده با جاه و جال، روی كرسی زرين می نشسته و در لباسی 
مزين به ياقوت و الماس های بسيار، فرمانروايی می كرده است. فرمانده 
عرب با لباس ژنده و پای برهنه در برابر آن فرماندهی كه بر كرسی مجلل 
نشسته، قرار می گيرد و به او دستور می دهد كه شما بايد تسليم شويد... 

اين دوران دردناكی از تاريخ ايران بود.1
نتصر كه در جای جای كتاب خود، يكتاپرستی يهود را افتخار يهود در برابر حاكمان و 
جائران تمام طول تاريخ ذكر می كند، مظلوميت و آزار ديگران را به همين دليل می داند، 
هنگام ورود مس��لمانان به ايران چگونه اس��ت كه يكتاپرس��تی آنان دليل حقانيتشان 
نيس��ت و نابحق بودن آنها به دليل مندرس بودن و پابرهنه بودنشان است؟ آيا جال و 
حشمت شاهان ايرانی در موقعيتی مشابه برای يهود، می توانست حقی به دنبال آورد؟ 
در واقع نتصر با علم به حقانيت و يكتاپرس��تی مسلمانان، حضور اسام در ايران را برای 
يهود خطری جدی می ديد، خطری كه در شبه جزيره نيز دليل هم پيمانی يهود با كفار 

قريش شد. 
نتصر در ادامه پيرامون تأثير زبان در تبادل اسام و ايران در عرصه فرهنگ با خوشحالی 

اظهار می دارد كه: 
عرب ها نقاط بسياری از سرزمين های مشرق زمين و شمال آفريقا را به 
تصرف درآوردند كه به بسياری از آنها حتی زبان عربی را تحميل كردند- 
ولی تاش آنها در اين مورد در ايران به ناكامی انجاميد و زبان پارس��ی 

1. همان، ص336-337. 
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پايدار ماند و همچنان تا امروز هم پايدار است.1
حقد فروخورده نتصر از اسام در جای ديگر اين گونه رخ می تاباند: 

در مورد فرهنگ ايران زمين می توان گفت كه هنوز رنگ و بوی دوران 
زرتشت به مقدار زياد ]!!![ در آن باقی مانده. ولی تا حدودی هم فرهنگ 

اسامی به خود گرفته است.2
از شخصيتی نظير نتصر بسيار دور از انتظار بود و هس��ت كه با وجود اين همه مظاهر 
اسامی در فرهنگ و تمدن ايرانی، كماكان فرهنگ و اعتقادات زرتشتی را غالب بداند 
و شايد به دليل تعديل برخی نظرات اسام ستيزانه خود است كه برای جبران در جای 

ديگر اعتراف می كند كه: 
چنين ارزيابی از نظر تاريخی درست نيس��ت كه بگوييم عرب ها فقط 
به زور شمشير توانس��تند دين خود را به ايرانيان بقبوالنند. البته به زور 
شمشير بوده]![ و اين واقعيتی است كه خودشان نيز تأكيد می كنند]![ 
آنها اين امر را در كتاب های تاريخ خود نيز نوشته اند]![ ولی افرادی هم 
در ايران وجود داشتند كه از حكومت پيشين ناراضی بودند و تبعيضات 

طبقاتی آنها را رنج می داد و آنها به اعراب پيوستند.3
از اين زمان به بعد يهوديت با علم كردن پرچم ناسيوناليسم، به دنبال آن است تا با حمله 
به اعراب و عربيت، اسام را نشانه رود. به عنوان مثال حركت ابومسلم خراسانی را اقدامی 
عليه اعراب و پايان دادن حاكميت آنها در ايران ذكر می كند4 و حتی ظلم و جور وارد شده 
به يهوديان در آن دوره را آنقدر زياد ذكر می كند كه منجر به ظهور »ابوعيسی اصفهانی« 
و پس از او فردی ديگر در همدان به عنوان ماشيح می شود.5 ابوعيسی در آن دوره لشگری 
100 هزار نفری تدارك می بيند تا به قول نتصر يهوديت گالوت را به گئوال رهنمون شود. 

حمله يهود به دوره صفويه
اما ضربه واردشده به يهود در ايران با ورود اس��ام، خاتمه نمی يابد. حاكميت صفوی 
ضربه بس مهلكی قلمداد می ش��ود كه چهارمين فراز از كتاب تاريخ يهود ايران، از باب 
اهميت آن اس��ت. نتصر اين دوره را يكی از بدترين دوران ه��ای زندگی قوم يهود6 ذكر 

1. همان، ص320. 
2. همان. 

3. همان، ص341.
4. همان، ص200-201. 

5. همان. 
6. همان، ص213. 
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می كند.
از اين زمان به بعد تشيع دشمن درجه يك يهود 
در ايران اس��ت و يهود با حاكميت آن، احساس 
خطری بی سابقه می كند كه هيچ مشابهی تا زمان 

وقوع انقاب اسامی در ايران نمی يابد.
ني��ن بس��يار س��خت و  در اي��ن دوره قوا
طاقت فرس��ايی عليه يهوديان، توسط يهوديان 
در تواريخ ذكر كرده اند. كه در باب صحت و سقم 
آن گفتنی هاي��ی وجود دارد.1 آنه��ا حتی بر اين 
اعتقادند كه فرقه نس��بتاً با اصالت قرائيون كه به 
ش��كل خالص و نابی به يهوديت اعتقاد دارد، در 

دوره صفويه تار و مار می شود.2
اجب��ار ب��ه تغيي��ر دي��ن در صفويه، ش��ديداً 
بزرگنمايی می ش��ود و آثار »بابايی بن لطف« و 

»بابايی بن فرهاد« كه به »فارسيهود« )به زبان فارسی و خط عبری( است، ابعاد اين تغيير 
دين اجباری را بيان می نمايد كه نتصر هم گزارشی از آن ارايه می كند.3 در همين زمان 
است كه تقريباً يهوديان مخفی با ظاهری اسامی و باطنی يهودی افزايش می يابند كه 
با عنوان »آنوسيم« در منابع يهودی از آن به وفور سخن رفته است و اين تاكنون رويه ای 
می ش��ود برای تأمين امنيت و معاش و موجوديت يهود و نتصر نيز بدون ذكر ريشه اين 

شگرد در جايی از كتاب بيان می دارد كه: 
بس��ياری از يهوديان ايرانی ام��روز دو نام دارند. يكی ن��ام عبری آنها 
می باشد كه هنگام اجرای آئين های دينی به كار می برند و نام ديگری كه 

كامًا ايرانی است و نام رسمی آنها محسوب مي شود.4
يهود و پهلوی 

پس از صفويه تا دوران پهلوی از ارتقای يهوديان، نمی توان آدرس خاصی از سلسله های 
پادش��اهی ارايه كرد، اگرچه نادر، يهوديان را به عنوان معتمدين خود جهت نگهداری 

1. عليرضا سلطانشاهی، همان، ص216-217. 
2. آمنون نتصر، همان، ص357. 

3. همان، ص205.

4. همان، ص131.

نتصر مکرر به وجود »گالوت« و 
رهایی از آن یعنی »گئوال« تأکيد 
می کند یا واقعًا به سرزمين اسرایيل 
باستانی و فلسطين اشغالی امروز 
عشق می ورزد و عالیق اعتقادی 
و مذهبی خود را در آن می جوید 
و نسبت به یهودیانی که هنوز به 
اسرایيل مهاجرت نکرده و تعداد 
آنها بسيار بيشتر از تعداد موجود 
در فلسطين اشغالی است، نهيب و 
کنایه می زند که به اسرایيل بيایند؛ 
همان گونه که خود بيش از 50 

سال در آن زیست
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جواهرات خود برگزيده ب��ود1 و يا حاج ابراهيم خان 
كانتر و س��پس خاندان قوام2 پس از زنديه و دوره 
قاجاريه، نفوذ و قدرتی در پوشش آنوس ها پيدا كرده 
بودند، ولی برآمدن پهلوی به يك نوع، برآمدن يهود و 
زمينه ای برای رجعت به دوران كوروش و هخامنشی 
بود. در واقع يهود با رجعت به سلس��له هخامنشی، 
اسام س��تيزی و دش��منی با تش��يع را در سرلوحه 
برنامه خ��ود در دوره پهلوی ق��رار داد. و به همين 
دليل در همين دوران، باستان گرايی گسترده ای با 
طراحی های يهودی االصل هايی همچون فروغی،3 
طراحی و اجرا شد و بعدها در پهلوی دوم با جشن های دو هزار و پانصدساله ادامه يافت4 
و هم اكنون پس از نزديك به 50 سال، با برپايی مراسم بر سر قبر كوروش نمود امروزی 

يافته است.5
رضاشاه با استفاده از زمينه های مشروطيت، فضای بس��يار آزاد و بازی برای يهوديان 
ايجاد كرد، به تحصيلكرده های آنان مجوز ورود به ارتش داد،6 درهای دانشگاه را به روی 
يهوديان و ساير اقليت ها گشود7 و اجازه اس��تفاده آنها از تمامی مدارس را فراهم نمود 
به طوری كه می توانستند در كنار مسلمانان به دبستان و دبيرستان بروند8 ضمن آنكه 
امكان استفاده از »آليانس« را نيز داش��تند. آنها در دوره رضاش��اه امكان استخدام در 
بانك ها را در سطوح مختلف، حتی رياست شعبات و باالتر را يافتند، در حالی كه تا پيش 

از اين پيله ور و كاسب كار بودند9 و به صورت غير رسمی صرافی می كردند.
به غير از موارد مذكور كه نتصر به آن اعتراف دارد، يهوديان از لحاظ سياس��ی امكان 
حضور در مجلس همسان با ساير ش��هروندان ايرانی و مسلمان را يافتند كه نتصر به آن 

1. همان، ص7. 
2. همان، ص525.

3. شمس الدين رحمانی، 555، تهران، كتاب نيستان، 1387، ص168-117. 
4. عليرضا سلطانشاهی، همان، ص144. 

5. در روز جمعه هفتم آبان ماه 1395، در پاسارگاد، تجمعی غير قانونی به منظور روز كوروش بزرگ برپا گرديد. 
جالب است كه نامگذاری اين روز به مناسبت ورود كوروش به بابل و آزادی يهوديان است. 

6. آمنون نتصر، همان، ص437. 
7. همان. 

8. همان، ص436. 
9. همان، ص455. 

کوروش خالصه تمام دالیل، 
انگيزه ها و منطق یهود در نزدیکی 
به ایران و ایرانی است. و تأکيد 
به جایگاه و یا سوءاستفاده 
از موقعيت و نام او با هدف 
اسالم زدایی و باستان گرایی در 
عصر جدید، تنها نقطه اتکاي 
یهود و صهيونيسم برای مقابله 
با انقالب اسالمی در ایران و 
اهداف ضد صهيونيستی آن است
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اشاره ای نمی كند و ده ها امتياز ديگر، كه در دوره پهلوی دوم و سپس جمهوری اسامی 
به آنها داده شد. 

نتصر اگرچه به صراحت عليه نظام اسامی مواضع تند و سختی ندارد، ولی پايان حضور 
يهوديان و اس��تيای پنهان آنها در ايران اسامی را با اظهار تأس��ف به شكل ذيل بيان 

می دارد: 
باعث تأسف و شوربختی است كه اين نوع همكاری ها و همياری های 
علمی و فرهنگی و پزشكی بين دو كشور قطع شد و ادامه پيدا نكرد كه 
ريشه آن علل سياسی بود. در ايران رژيمی به روی كار آمد كه تهديد به 
نابودی اسراييل را جايگزين دوستی و همكاری و همياری بين دو كشور 
و دو ملت س��اخت. ولی اين اميدواری هس��ت كه چنين همكاری های 
مسالمت آميز كه به سود هر دو ملت است با برطرف شدن ابرهای تيره 
از آسمان روابط دو كش��ور دوباره برقرار گردد و من در اين زمينه اميد 

بسيار دارم.1
نتصر از ويژه بودن س��ابقه حضور يهوديان در ايران نسبت به ساير ممالك از جمله در 

مصر و بابل اذعان می نمايد كه:
در طول تاريخ ارتباطات دو هزار و پانصد ساله يهود و ايران هرگز چنين 
وضعی وجود نداشته است. ما هيچ گاه در ايران برده نبوديم. بلكه همسان 

و هم طراز از ديگر ايرانيان زيسته ايم و با مردم ايران هموطن بوده ايم.2
اين اعتراف كمتر ديده و شنيده شده از سوی يهوديان برجسته و محقق در حالی مطرح 
می شود كه يهوديان عمدتاً در تمام ممالك، خود را مظلوم و تحت ستم نشان می دهند 
و بسيار از آن بخش كتاب نگذش��ته ايم كه جفای ايرانيان به يهود توسط نتصر به اثبات 

رسيده است. 
مقابر و اماکن يهودی در ايران

طلبكاری در عين بهره مندی از تمام مزايا و امتيازات هر ملك و ملتی، در انديشه يهود 
همسان و همراه هم است. به طوری كه در واپس��ين بخش از اين قسمت مقاله، به مرور 
مراكز دينی يه��ود در ايران خواهيم پرداخت كه نتصر در مورد آنها، نظر كمتر ش��نيده  
شده ای مطرح كرده است. در وهله اول او وجود اين همه مركز دينی در ايران را تجزيه 

1. همان، ص451-452. 
2. همان، ص465.
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و تحليل كرده می گويد: 
همين اماكن مقدس يهودی در ايران كه در اين رش��ته از گفت و گوها 
می خواهيم به شرح آنها بپردازيم، خود بهترين نشان آن است كه اسكان 

يهودی در سرزمين ايران بستر مساعدی داشته است؟!1
سپس به اين نكته از اماكن مقدس می پردازد كه مسلمانان ضمن صحه به جايگاه آن 
مقابر و اماكن، مديريت و اس��تفاده معنوی آن را از دست يهوديان گرفته اند. از جمله به 
مسجد هارون واليت و مساجد شعياء در اصفهان اشاره كرده و می گويد از اماكن مقدس 
يهودی بوده اند2 و يا مسجد جامع كنونی يزد را، بناشده بر روی يك كنيسه ذكر می كند3 
و خبر از مديريت مسلمانان بر مقبره دانيال نبی در شوش و حبقوق در تويسركان و چهار 
انبياء در قزوين می دهد.4 و اگر به مقبره ديگری اشاره نمی كند، شايد به دليل نوع نگاهی 
باشد كه مسلمانان به آن دارند، مثل استر و مردخای در همدان كه منشه امير از حذف 

عنوان زيارتگاه در سردر آن به كنايه ياد می كند.5
نتصر در توضيح و تش��ريح جايگاه و وضعي��ت فعلی دو مكان مق��دس ديگر از جمله 
قبرس��تان يهوديان گيليارد دماوند و سرح بت آش��ر، بر وجود اين قول كه هر دو آنها از 
زيرزمين به قدس راه دارند، صحه می گذارد6 و آن را ناش��ی از اقوال قديمی و غير قابل 

اثبات برمی شمارد. 
نتصر و منش��ه امير هر دو از اوضاع فعلی برخی از اين اماكن گله مند هستند از جمله 
قبرستان گيليارد كه حتی قبور و سنگ قبرها با قدمت طوالنی و شهرت جهانی قبرستان، 

هم اكنون متروك شده7 و برخی قبور مورد دستبرد سودجويان قرار می گيرد.
در مرحله سوم از معرفی مقابر و اماكنی همچون ماارشرگا، ربان و... به ترديد در اصالت 

چهار انبياء در قزوين و حبقوق8 اشاره می كند و حتی در مورد حبقوق نبی می گويد: 
ش��وربختانه به علت نبود منابع و اسناد متقن ما نمی دانيم كه حبقوق 
دقيقاً كه بوده و چه می كرده است. ما حتی نمی دانيم كه او در چه دوره ای 

1. همان، ص472. 
2. همان، ص500. 
3. همان، ص527. 

4. همان، ص516-533. 
5. همان، ص505. 

6. همان، ص490-539. 
7. همان، ص539-543. 
8. همان، ص524 و 529. 
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می زيسته و با كدام شخصيت شناخته شده همزمان بوده است.1

3. يهودستيزی
آمنون نتصر در سراسر گفت وگوی حاضر كه به كتاب تبديل شده است، هر بحث خود 
را متصل به موضوع يهودستيزی می كند و همان گونه كه قبًا در اين مقال به آن اشاره 
شد، محوريت بحث پيرامون يهودستيزی در هيچ جايی از كتاب به حاشيه نمی رود و از 

هر فرصتی برای طرح آن استفاده می شود.
در اين بخش از اراده نتصر برای بيان يهودستيزی، به شگرد جديدی برای القای يك 
شكل جديد برنخواهيم خورد. در واقع نتصر همچون اساف خود در منابع ديگر، قبل از 
پرداختن به ريشه ها و داليل پديده يهودستيزی، به شرح و بسط وقايع يهودستيزی در 
طول تاريخ می پردازد و هيچ فرازی از زندگی و تاريخ يهود را بی نصيب از يهودس��تيزی 
نمی گذارد. از حضور 430 ساله يهود در مصر، با جمعيت يك ميليون نفری آنها گرفته2 تا 
اسارت 50 ساله آنها در بابل3 و از آن به بعد در دوران يونان و روم، اروپای عصر »فرديناند 
و ايزابا« و انگيزيس��يون 1492 و پوگروم ها در روسيه و قضيه »دريفوس« در فرانسه و 

نهايتاً هولوكاست در آلمان هيتلری.
در حالی كه پژوهش پيرامون يهودستيزی ما را به داليل و عللی رهنمون می شود كه 
تا حدی، بهره برداری يهوديان از آن را بی اثر می كند. به عنوان مثال، محققين اين عرصه 
اساساً يهودستيزی را با خاستگاه اروپايی آن مورد توجه قرار می دهند و يهودستيزی در 
اروپا نيز عمدتاً ريشه ای اعتقادی در نزد مسيحيان دارد. آن هم با اين دليل كه مسيحيان 
معتقدند كه اين يهود بود كه موجبات تصليب حضرت عيسی)ع( را فراهم كرد و حتی 
تا قرن ها پس از آن يهود نه تنها خود را از اين اتهام مبرا نمی دانست، بلكه به آن افتخار 
می كرد چرا كه اعتقاد داشت حضرت عيسی)ع(  مس��يح موعود نبود و كذاب بود و بايد 
به صليب كش��يده می ش��د؛4 ولی در كتاب حاضر نتصر جريان مصلوب شدن حضرت 
عيسی)ع( را علی رغم اس��ناد موجود در متون دينی مس��يح و تاريخ به شرح ذيل بيان 

می كند: 

1. همان، ص530. 
2. همان، ص27. 

3. همان، ص100. 
4. عليرضا سلطانشاهی، »واقعيت يهودستيزی«، پژوهه صهيونيت، محمد احمدی )به كوشش(، تهران، مركز 

مطالعات فلسطين، 1381، ج2، ص227-131. 
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دو هزار س��ال پيش يك حاخام يهودی كه به تبليغات دينی پرداخته 
بود، بر حس��ب آداب و قوانينی كه در آن دوران رواج داش��ت، از سوی 
حاكمان وقت )اش��غالگران رومی( به ش��ورش متهم گرديد و به صليب 

آويخته شد.1
در اين فراز، نتصر يهود را از قتل حضرت عيس��ی)ع( بری می داند و حاكم رومی را به 

عنوان قاتل ايشان ذكر می نمايد.2
از سوی ديگر اختاف ميان فريسی ها كه عيس��ی در زمره آنان بود با صدوقيان دليل 
گسترده شدن ناآرامی ذكر می شود كه حاكم رومی به نام پونتيوس پياتوس برای ختم 
غائله، ايجاد آرامش و جلوگيری از فتنه و آش��وب، اين فرد را بازداش��ت و سر به نيست 

می كند.3
در حالی كه انجيل متی كه كامل ترين روايت از جريان به صليب كشيده شدن حضرت 
عيسی)ع( را بيان می كند، بر اين نكته تصريح دارد كه خاخام يهودی به نام قيافا خطاب 
به حاكم رومی می گويد كه او را )حضرت عيس��ی)ع(( بكش��يد و گناه آن بر گردن ما و 

فرزندان ما. 
نتصر در باب ريشه های يهودس��تيزی اصًا به رباخواری يهوديان به عنوان يك عامل 
تنفرانگيز حداقل در حد و اندازه تاجر ونيزی4 هم اشاره ای ندارد و تنها حسادت به جايگاه 

اقتصادی يهوديان را عامل يهودستيزی ذكر می كند.5
او برای مظلوم نمايی، به اتهام ش��يوع ايدز توس��ط يهوديان، پيرو اتهام وارد به آنها در 
اشاعه آبله س��ياه در اروپا نيز اش��اره می كند6 و حتی برای تأكيد بر وقوع هولوكاست و 
تبعات آن، به خرافه ساخت صابون با روغن و چربی قربانيان كوره های آدم سوزی،7 نيز 

متوسل می شود.
نتصر كه همواره سعی در دشمن تراشی برای خود در طول كتاب ندارد با احترام خطاب 

به منكرين هولوكاست متذكر می شود كه: 
بايد به آنها توصيه كرد كه اين همه شعار نابود بايد گردد سر ندهند. به 

1. آمنون نتصر، همان، ص146. 
2. همان. 

3. همان، ص147. 
4. عليرضا سلطانشاهی، »واقعيت يهودستيزی«، همان. 

5. آمنون نتصر، همان، ص157. 
6. همان، ص155. 
7. همان، ص191. 
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زبان آوردن اين شعارها و مطرح كردن اين نيت های شيطانی، چه كمكی 
به رفاه حال آنان و مردمان كشورش��ان می كند؟ چه دردی از دردهای 
ملت های آن كش��ورها و مش��كات و مصائب و مصيبت هايی كه با آن 

روبه رو هستند ]را[ از ميان برمی دارد.1 
پر واضح اس��ت كه اين خطاب متعلق به كدام كشور و حاكمان آن است. نتصر حداقل 
با اين عبارات، خود را ب��ه تجاهل می زند و از او اين انتظار ب��ه عنوان يك فرد آكادميك 
نمی رود كه مگر انكار هولوكاست، با هدف حل مشكات ملل ديگر، مطرح می شود؟ و يا 
اينكه چرا حاكمان دولت ها برای حل مشكاتی كه عمدتاً از سوی صهيونيست ها ايجاد 
شده، بايد چشم بر حقايق پوشانده ش��ده تاريخ ببندند؟ و يا اينكه آيا با چشم پوشی بر 

حقيقت، مشكات حل می شود؟
انتظار می رفت ك��ه نتصر علی رغم جايگاه دانش��گاهی و آكادميك خ��ود در موضوع 
يهودستيزی، علمی تر برخورد نمايد. اينكه حسادت به يهود به دليل استعداد ذاتی او در 
امور مختلف،2 دليل يهودستيزی باشد، فقط از زبان ژورناليست ها و سياسيون متقلب، 
خارج می ش��ود و نه از زبان محققی كه داعيه تعمق و تدقيق در متون و مبانی علمی را 

دارد. 
با مرور كتاب حاضر و تأكيد نااستوار و غير منطقی نتصر بر وجود يهودستيزی با رنگ 
و لعاب عاميانه و غير علمی و غير مس��تند، به اين نتيجه نائ��ل خواهيم آمد كه اگر قرار 
بر بازبينی و شناخت آس��يب های مطرح در اين اثر از س��وی صهيونيست ها باشد، اين 
محور حتماً بايد مورد تجديدنظر ق��رار گيرد. چرا كه به هيچ عنوان اين ش��يوه و نحوه 
بيان، انتظارات دس��تگاه تبليغاتی يهود را فراهم نمی كند و شايد ضعيف ترين بخش از 

محورهای مورد توجه طراحان آن بوده باشد. 

4. صهيونيسم و اسراييل
فلسطين يا اسراييل

نتصر در پيوس��تگی دين يهود با س��رزمين می گويد: »در دين يهود كسی كه يهودی 
است، مليت او نيز يهودی است و سرزمين و زيستگاه او نيز سرزمين اسراييل است.«3

يعنی اوالً دين و ثانياً مليت و ثالثاً سرزمين، محورهای موجوديت يهود است كه با آن بقا 

1. همان. 
2. همان، ص211. 
3. همان، ص81. 
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يافته و به اسم آن درصدد توجيه جايگاه اسراييل است. و نماد و محدوديت جغرافيايی 
اسراييل نيز صهيون و يا به قول خودش صيون است: 

س��ه حرف »صيه« )صاد- ی- د( كه در زبان های سامی به مفهوم تپه 
بيان می شود، به مفهوم زمينی است كه هنوز در آن ساخت و ساز نشده 
است. جايگاهی است كه بكر و باير مانده است. اين نام همين طور باقی 
ماند و به مرور زمان به صيون يا به عربی صهيون مبدل شد و امروز كه از 
صهيونيسم نام برده می شود، منظور همان تپه صيون در شهر اورشليم 

است.1
او در خصوص سابقه تاريخی اين تپه در ادامه می گويد: 

در خ��ارج از محدوده زمين ه��ای متعلق به قبائ��ل دوازده گانه يهود، 
تپه ای وجود داشت كه از يك سو به مرز قبيله بنيامين چسبيده بود و از 
سوی ديگر هم مرز با قبيله يهودا بود و اين تپه صيون )صهيون( ناميده 
می شد و آن همان تپه ای بود كه حضرت ابراهيم)ع( طبق نوشته تورات 
در صحيفه پيدايش، فصل دوازدهم، می خواس��ت در آنجا اسحاق را به 

دستور خداوند قربانی كند. 
اين تپه به يك قبيله بت پرست به نام يبوسی ها تعلق داشت كه نيروهای 
حضرت داود توانستند آن را به تصرف خود درآورند. اين جريان بيش از 
سه هزار س��ال پيش يعنی نزديك به يك هزار سال قبل از مياد مسيح 

رخ داد...
حضرت داود بر روی تپه صي��ون، )در زبان عرب��ی صهيون( پايتخت 
حكومت پادشاهی يهود را بنا كرد و با آن كه بيش از سه هزار سال از آن 
تاريخ می گذرد، خوشبختانه اورش��ليم همچنان پايتخت است و دوباره 

در دست همان ملتی است كه پادشاهشان آنجا را بنا نهاد و آباد كرد.2
نتصر پس از اين مقدمه به سراغ نام فلس��طين می رود كه تحت شرايط خاص بر روی 

سرزمين مدنظر او گذارده شده است. او می گويد:
منابع امپرياليس��تی  روميان در اين منطقه ]بر[ ان��كار وجود و حضور 
يهوديان در س��رزمين باس��تانی آنان بود. و امپراتوری روم با تغيير نام 

1. همان، ص78.

2. همان، ص65.
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سرزمين اسراييل به فلسطين در واقع 
می خواست هر گونه ذكر و اثر و نشان 
يهوديان و تمدن باستانی آنان در اين 
منطقه را به فراموش خانه تاريخ بسپارد 
و يهوديان را ناچار سازد كه از باور دينی 
و اعتقاد و فرهنگ خود دست بردارند.1

نتصر كلمه فلس��طين را برگرفته از پلش��تی ها، قوم 
متعرض عليه قبائل يهود می دانس��ت كه از جزاير جنوبی يونان2 آمده اند و پس از اقدام 
روميان برای نامگذاری، سرزمين مورد نظر را به سه قسمت يكم، دوم و فلسطين سوم نام 
نهادند.3 اين تاش واهی نتصر كه به عنوان »مالكيت حق تاريخی« هم اكنون از سوی 
حقوق بين الملل بی اساس دانسته شده است و يا تغيير نام ممالك در طول زمان، امری 
عادی و بديهی است، در قالب و شكل امروزی ادامه يافت و به دوره اسامی رسيد. جايی 
كه ورود مسلمانان به فلسطين را همزمان با فتح قدس توسط خليفه دوم ذكر می نمايد 
و با كنايه از آنها به عنوان بيابانگرد4 ياد می كند و برای اينكه اهميت آن نزد مسلمانان را 
كاهش دهد بيان می دارد كه در تورات با وجود تكرار متعدد شهر اورشليم، حتی يك بار 

هم در قرآن، از اورشليم ياد نشده است.5 
نتصر در حالی كه به بر حق بودن قرآن،6 به عن��وان يك يهودی اذعان می كند، به اين 
مهم توجه ندارد كه در ابتدای سوره اسراء، مسجداالقصی و اطراف آن از سوی خداوند 

متعال، مبارك عنوان شده است و...
او ضمن رد وجود كش��وری عربی به نام فلس��طين، در مرحله بعد از اس��تدالل برای 
حقانيت سابقه تاريخی يهود در آن سامان، به اين س��ؤال پاسخ نمی دهد كه مگر تمام 
ممالك مستقل ش��ده از امپراتوری عثمانی به عنوان يك امت اسامی، همچون اردن، 
لبنان، سوريه و... سابقه تشكيل دولت داشته اند كه فلس��طين داشته باشد. اگر منظور 
او نبود منطقه ای به نام فلسطين اس��ت كه از قبل به اعتراف خودش توسط روميان اين 
انتساب وجود داش��ته و همچون فلس��طين مناطقی همچون عراق يا شامات هم بوده 

1. همان، ص69.

2. همان، ص69.

3. همان، ص70.
4. همان، ص71. 

5. همان، ص253. 
6. همان. 

نتصر با علم به حقانيت 
و یکتاپرستی مسلمانان، 
حضور اسالم در ایران را 
برای یهود خطری جدی 
در  که  خطری  می دید؛ 
شبه جزیره نيز دليل هم پيمانی 

یهود با کفار قریش شد
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اس��ت كه توطئه قيموميت منجر به عدم استقال 
فلس��طينی ها ش��د و برنامه انگليس و فرانس��ه در 
سان رمو و سپس سايكس- پيكو منجر به تقسيمات 

جديد گرديد.
تئوری موهوم »مردم بی س��رزمين برای سرزمين 
بی مردم« نيز با وجود اطاع��ات فراوان موجود، باز 
هم از فرهيخته يهودی ما، با تعجب فراوان به گونه ای 
مطرح می شود كه در دانسته های علمی او بايد شك 
كرد. نتصر مدعی است كه در تمامی طول تاريخ فلسطينی ها فقط يك شهر جديد در اين 

پهنه خالی برپا كرده اند كه رمله نام دارد و نبايد با رام اهلل اشتباه  گرفته شود.1
در حالی كه آخرين اثر برجسته در اين حوزه به نام »كی الننسی« )تا فراموش نكنيم( 
اثر وليد الخالدی با استناد به منابع اس��رييلی به وجود تمدنی بزرگ و قابل تحسين از 
فلسطينی ها، آن هم در 418 آبادی تخريب شده و غارت گرديده توسط صهيونيست ها 
تا قبل از 1948 اشاره می كند2 كه حتی ديگر شهرهای اسامی مطرح در آن دوره نيز از 
اين تمدن بی بهره بوده اند و اتفاقاً با وجود صاحيت و شرايط استقال، قيموميت به آنها 

تحميل می شود تا شرايط تشكيل دولت جعلی صهيونيستی فراهم گردد. 
گستاخی نتصر در خلق نظريه های جعلی در پردازش بخش صهيونيسم بسيار بی پروا و 
بی محابا است و مآالً اعتبار و جايگاه علمی خود او را نزد منصفان تاريخ مخدوش خواهد 

كرد.
او در خصوص پيدايی صهيونيسم و عكس العمل عربی مقابل آن می گويد:

در اواخر قرن نوزدهم در اروپا ]جنبش ملی گرايی يهوديان[ رشد كرد 
و هدفش آن بود كه يهوديان نيز مانند هر ملتی ديگری از وطن مستقل 
خويش برخوردار باشند و كوش��يده موجباتی فراهم آورد كه يهوديان 
به تدريج به س��رزمين پدری خود بازگردند و اين دستمايه ای شد برای 
برخی اعراب در اين سرزمين كه احساس فلسطينی بودن را در مردمان 

1. همان، ص243. 
2. وليد الخالدی، كی الننسی، مؤسسه الدراسات الفلسطينه، بيروت. اين كتاب هم اكنون توسط مؤسسه حاميان 
آزادی قدس شريف ترجمه و در اواخر س��ال 95 به بازار عرضه خواهد شد. اين كتاب كه توسط اميرحسين باباالر 
ترجمه شده است، به سرگذشت 418 آبادی فلسطينی كه توس��ط صهيونيست ها در حين جنگ 1948 اشغال، 
ويران و ساكنين آن كشتار می شود، می پردازد. دايره المعارف وحشيگری صهيونيسم با استناد به منابع صهيونيستی 

نسبت به ملت، فرهنگ و تمدن فلسطينی، عنوانی مناسب برای اين اثر برجسته است. 

ریشه های  باب  در  نتصر 
یهودستيزی اصاًل به رباخواری 
یهودیان به عنوان یک عامل 
تنفرانگيز حداقل در حد و 
اندازه تاجر ونيزی هم اشاره ای 
ندارد و تنها حسادت به جایگاه 
اقتصادی یهودیان را عامل 

یهودستيزی ذکر می کند
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عرب كاش��تند و ب��ه تقويت آن 
پرداختن��د. از آن هنگام بود كه 
موضوع فلسطين در اين منطقه 

َعلَم شد.1
ادعای نتصر، در زمانی حيران كننده تر می شود 
كه می گويد، ناسيوناليسم عربی ايجادشده پس از 
ناسيوناليسم يهود برای عثمانی خطرساز می شد 
در حالی كه ناسيوناليسم يهود برای عثمانی يك 
فرصت بود و آنها نيز استقبال كردند! چرا كه اوالً 

تعداد يهوديان در مقايسه با اعراب كمتر بود و ثانياً عثمانی به يهوديان به عنوان يك وزنه 
در مقابل اعراب می نگريست و ثالثاً با توجه به عمران و آبادانی يهود ]!!![ در فلسطين كه 

زمين های خشك و باير را آباد كرده اند، عثمانی ها، يهوديان را مفيدتر می پنداشتند.2
اين ادعای عجيب نتصر در قبال عثمانی، »تنها در يك مورد صحيح است و آن زمانی 
است كه دونمه های پيروزشده در شورش های 1908 و 1909 امپراتوری عثمانی عليه 
س��لطان عبدالحميد كه مخالف توس��عه طلبی صهيونيس��م بود، زمام امور را در دولت 
عثمانی به دست گرفته و راه صهيونيس��م به فلسطين را هموار كرده اند3 و اال هر محقق 
و عاقه مند س��اده ای كه آش��نا به تاريخ مختصر منطقه باش��د، اطاع دارد كه سلطان 
عبدالحميد امپراتور عثمانی، با ممنوعيت حضور يهوديان در قدس، از لحاظ زمانی و حق 
ممنوعيت فروش اراضی به صورت مستقيم و غير مستقيم به آنها، مخالفت صريح خود 

با پيشنهادهای وسوسه انگيز صهيونيستی را به اثبات رسانده بود. 
تئوری پوسيده خريد اراضی از فلسطينی ها نيز به فرض صحت دو تا سه درصد از 27 
هزار كيلومتر مربعی را تشكيل می دهد كه به هيچ عنوان نمی توان دولت يهود را بر آن 
مستقر كرد4 و يقيناً با يك بررس��ی اجمالی می توان دريافت كه پروسه غصب فلسطين 
اساساً با اشغال، كشتار و اخراج فلسطينی ها و سرزمين آنها صورت گرفته است و نه خريد 

اراضی و آباد كردن ]![ آن. 

1. آمنون نتصر، همان، ص71.
2. همان، ص237.

3. عليرضا سلطانشاهی، پان تركيسم و صهيونيسم، تهران، تمدن ايرانی، 1386. در اين اثر به صورت مفصل به 
نقش تركان يهودی االصل به نام دونمه در خلع سلطان عبدالحميد و فروپاشی امپراتوری عثمانی پرداخته می شود. 

4. »فروش زمين، شايعه يا واقعيت«، دفتر حماس در تهران، 1384.

آمنون نتصر در سراسر گفت وگوی 
حاضر که به کتاب تبدیل شده 
است، هر بحث خود را متصل به 
موضوع یهودستيزی می کند و 
همان گونه که قباًل در این مقال به آن 
اشاره شد، محوریت بحث پيرامون 
یهودستيزی در هيچ جایی از کتاب 
به حاشيه نمی رود و از هر فرصتی 

برای طرح آن استفاده می شود
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نقش متمايز انگليس و شوروی
دو نكته چالش��ی از ديدگاه نتصر در پروسه قوام صهيونيسم و تش��كيل دولت يهود، 

مخالفت انگليس و حمايت شوروی از عملكرد صهيونيسم است. 
نتصر در اين خصوص می گويد:

كسانی كه روند تاريخی قرن بيستم را از انتش��ار اعاميه بالفور در 2 
نوامبر 1917 تا تاريخ 14 مه 1948 كه در آن هنگام اسراييل استقال 
دوباره خود را رسماً اعام داشت، دنبال كنند به خوبی درخواهند يافت 
كه در مجموع دولت انگليس در دوران قيمومت س��رزمين اسراييل با 
شيوه های خش��ونت بار با يهوديان اين س��رزمين رفتار كرد. وقتی شما 
درباره اين خش��ونت می خوانيد و از جزئيات آن آگاه می شويد، چگونه 

می توان ادعا كرد كه كار، كار انگليسی ها بوده است.]؟[ 
... مگر انگليس ها چه دست گلی بر سر ملت يهود زدند؟ اين ادعا كه در 
رديف همان افتراهای هميش��گی عليه يهوديان است، هيچ گونه پايه و 
اساسی ندارد. اسناد و مدارك و شواهد همان نشان می دهد كه اين ادعا 

كامًا بی مورد و باطل و مردود است. 
... ما بوديم، ملت يهود بود كه انگليس��ی ها را از اين س��رزمين بيرون 
راند. حتی می خواهم نكت��ه ای را باالتر بگوي��م و آن اينكه مردم برخی 
ديگر از مس��تعمرات بريتانيا در نقاط ديگر جهان نيز مبارزه با حكومت 
 استعماری يا قيم را از پيكارگران يهودی و مردم اسراييل عليه انگليس

فرا گرفتند.]![1
اين ادعای نتصر در حالی مطرح می ش��ود ك��ه دوران 30 س��اله 1917 )زمان صدور 
اعاميه بالفور( تا 1947 )صدور قطعنامه 181 طرح تقسيم فلسطين در سازمان ملل( 
حكومت قيموميت در فلس��طين با مديريت افرادی همچون »س��رهربرت س��اموئل« 
انگليسی يهودی كه از فرط خدماتش به يهود از سوی صهيونيست ها به »عزرای دوم« 
مشهور است،2 زمينه ها و پايه های تش��كيل دولت يهود را پايه ريزی كرد. انگليسی ها با 
چراغ سبز نس��بت به ورود مهاجرين يهودی از ممالك عمدتاً اروپايی، جمعيت يهودی 
را تا زمان تش��كيل دولت صهيونيس��تی از حداكثر 5 هزار نفر به 690 هزار نفر در سال 

1. همان، ص258.
2. آرش عابدی و مختار مجاه��د، 1948 پرواز كركس ها، )با مقدمه عليرضا سلطانش��اهی در خصوص عملكرد 

انگليس در دوره قيموميت(، جمعيت دفاع از ملت فلسطين، 1393. 



26
3

ی!
ست

وني
صهي

ی 
خ ها

پاس
ی، 

هود
ی ي

ل ها
سؤا

95
ن 

ستا
 زم

ز و
ايي

  پ
50

4و
ه  9

مار
 ش

هم
ارد

چه
ل 

 سا
وم

ه س
دور

1948 رساندند. آنها با كمك به يهوديان در برپايی 
آبادی های يهودی نش��ين و حماي��ت اقتصادی از 
آنها، اين جمعيت را ب��رای حفظ موجوديت مادی 
مس��اعدت تمام عيار كردند. انگليسی با كمك به 
راه اندازی گروه های تروريس��تی يهودی همچون 
هاگانا، اشترن، ايرگون، لهی، پالماچ، اوالً محافظت 
از موجوديت و آبادی های يهودی نشين را به آنان 
 IDF سپردند و ثانياً ارتش آتی رژيم صهيونيستی
را بنيانگذاری كردند و در نهايت با هماهنگی ساير 
دول و قدرت های بزرگ از تئوری صهيونيس��م در 
مجام��ع بين المللی حمايت كرده ت��ا نهايت آن را 
در سال 1947 به عنوان يك دولت در كنار دولت 

فلسطينی به رسميت بشناسند.1 
حال با اين خدمات انگلي��س، می توان به ادعای 

نتصر اعتنايی كرد؟ 
و اما نكته دوم از سير و پروسه تشكيل دولت يهود كه كمتر شنيده شده و نتصر آن را 
مطرح می كند و برای محققين جای تأمل دارد. حمايت شوروی از صهيونيسم در عين 
ادعای مطرح مبنی بر حمايت آن قدرت، از اعراب است. و تقويت اين ايده كه دو قدرت 
جهانی از ايجاد صهيونيسم و دولت يهود، يك نقش، ولی كاركرد متفاوت با هدف معين 

داشته اند. 
نتصر می گويد:

در طول تمام سال های پس از انقاب بلشويك در سال 1917 تا حدود 
سال 1952 اتحاد شوروی يكی از نزديك ترين ياران اسراييليان در پيكار 
در راه اس��تقال و آزادی بود و همكاری های گس��ترده ای بين طرفين 

وجود داشت.2
اين ادعا، فرضيه وقوع انقاب سوسياليس��تی در روس��يه را تقويت می كند. آن هم با 

1. همان.
2. آمنون نتصر، همان، ص261. 

در واقع یهود با رجعت به سلسله 
هخامنشی، اسالم ستيزی و دشمنی 
با تشيع را در سرلوحه برنامه 
خود در دوره پهلوی قرار داد. و 
به همين دليل در همين دوران، 
با  گسترده ای  باستان گرایی 
طراحی های یهودی االصل هایی 
همچون فروغی، طراحی و اجرا 
شد و بعدها در پهلوی دوم با 
جشن های دو هزار و پانصدساله 
ادامه یافت و هم اکنون پس از 
ا برپایی  نزدیک به 50 سال، ب
مراسم بر سر قبر کوروش نمود 

امروزی یافته است
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كمك و هدايت يهوديانی كه در منابع از آنها به عنوان سران اصلی انقاب ياد شده است.1 
ضمن آنكه تأمين مهاجر يهودی چه قبل از تأسيس دولت و چه در دهه 1990 با تعداد 
يك ميليون نفر، اين ادعای نتصر را مبنی بر محدوده زمانی كمك، نقض می كند. مضاف 
بر اينكه تشكيل ايالتی به نام بيروبيدجان2 در روس��يه كه به صورت خودمختار توسط 
يهوديان اداره می شد، نقطه پايانی است بر هر گونه ترديد نسبت به حمايت بی چون و 

چرای روسيه و شوروی از صهيونيسم. 
نتصر در جای ديگر، اين حمايت شوروی در مقايس��ه با كشورهای غربی را اينگونه به 

رخ می كشد:
در چنين شرايط حساس��ی كه ارتش های عرب به اسراييل نوپا حمله 
برده و قصد نابودی آن را داشتند، فرانسه، بريتانيا و اياالت متحده و ديگر 
كش��ورهای غربی بودند كه فروش جنگ افزارهای دفاعی به اسراييل را 
ممنوع ساختند، اين اتحاد شوروی و كشورهای اروپای شرقی بودند كه 
حاضر به فروش تسليحات به اسراييل ش��دند و در رأس آنها جمهوری 

چكسلواكی قرار داشت. 
اتحاد ش��وروی در آن دوره يك كمك مهم ديگر نيز به اسراييل كرد و 
آن تأمين سوخت مورد نياز اين كشور بود. بدون سوخت هيچ مملكتی 
نمی تواند به زندگی عادی ادامه دهد و نفت ش��ريان اصلی تأمين انرژی 

است.3
البته ناظران و محققين، كم كاری و يا اخال در كمك رسانی غرب به اسراييل در يك 
دوره را به حساب مخالفت با صهيونيسم يا دولت يهود نمی گذارند. اين اقدامات تاكتيكی 
همچون مخالفت امريكا با حمله اسراييل به كانال سوئز همراه با انگليس و فرانسه در سال 
1965 در حالی به وقوع می پيوندد كه استراتژی بلندمدت قدرت ها، حفظ، مشروعيت 

و ايجاد مقبوليت برای اسراييل در منطقه است. 

سخن پايانی
صهيونيسم در مس��ير تحقق جنبش ملی يهود، بس��ته ای را تدوين كرده است كه در 

1. فخرالدين حجازی، نقش و نفوذ صهيونيسم در اروپای غربی، نقش يهود در پيدايش كمونيزم، تهران، بعثت، 
 .1368

2. حكم غيابی، ترجمه و مقدمه م.ح. روحانی، تهران، اميركبير، بی تا، ص82-97. 
3. آمنون نتصر، همان. 
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تمام عرصه ها، برنامه های الزم در آن، جهت اجرا پيش بينی شده بود. در عرصه »علمی« 
افرادی همچون نتصر با س��ابقه علمی خود به اين صورت كه مشاهده شد، در كارزاری 
ناجوانمردانه، در قلب و تحريف تاريخ اقدام كردند. در عرصه »رسانه«، دستگاه های مهم 
شنيداری، ديداری و اخيراً مجازی به اشكال مختلف سعی در تبليغ و تعريف نگاه امثال 
نتصر دارند. در عرصه »ديپلماسی« هم اگر در زمانی نتصر به داليل نداشتن عاقه و توان 
ورود نكرد، امثال عزری و لوبرانی هستند كه اين پروژه را به پيش ببرند و همچون حييم 
وايزمن كه در مسير استقرار دولت صهيونيس��تی تاش كرد، اين عده در مسير تثبيت 

دولت يهودی كوشش نمايند. 
در عرصه »اقتصادی« هم كه يهوديان با چنگ اندازی به منابع ثروت در جهان ش��هره 
هستند و راهبری اين ايده از سوی آنان در بخش اقتصادی، هيچ نگرانی ندارد. در پايان 
در عرصه »نظامی« هم صهيونيسم در حال حاضر با داشتن صدها كاهك هسته ای به 

قوه قهريه ای مجهز شده است كه هيچ يك از دول آسيای غربی اين توان را ندارند.
خاصه سخن اينكه برای مبارزه با اين ايده جعلی كه در تمام عرصه های الزم، برنامه و 
تدارك ضروری، چيده شده است، بايد هم از نظر علمی و هم رسانه ای و هم ديپلماتيك 
و سياسی و هم نظامی، به نس��بت مورد نياز، تدارك و برنامه ريزی كرد. كاری كه نتصر 

بيش از 50 سال در عرصه علمی كامًا به آن واقف و متعهد بود. 
والسام
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نقدی بر مدخل »خمينی« در دایره المعارف بزرگ اسالمی)1(

سهراب مقدمی شهيدانی
ميثم عبداللهی

يادداشت
مقاله حاضر كه در چندين ش��ماره در اختيار خوانندگان محترم قرار خواهد گرفت، 
نقدی بر مدخل »خمينی« در دايره المعارف بزرگ اس��امی اس��ت كه توسط دو تن از 
پژوهشگران حوزه به نگارش درآمده است. در ابتدا كه اين مقاله به دفتر فصلنامه واصل 
شد و مورد مطالعه قرار گرفت باور اين مسئله بسيار سخت بود كه چگونه امكان دارد يك 
مقاله صد صفحه ای در مورد شخصيت بزرگی چون امام خمينی كه پيرامون وی صدها 
كتاب و مقاله و متن و سند وجود دارد، آن هم در دايره المعارفی كه عنوان دايره المعارف 
بزرگ اسامی را به دنبال می كشد و به سه زبان فارسی و عربی و انگليسی بی ترديد مرجع 
و منبع استفاده جهانی در مورد امام خمينی خواهد بود، بيش از پنجاه اشتباه و اطاعات 
نادرست تاريخی حتی در بديهی ترين مسائل زندگی وجود داشته باشد! اما وقتی به منابع 
نگارش و نويسندگان اين مدخل رجوع شد تا حدودی منشأ اين نادرستی به دست آمد. 
اصرار غير منطقی و انحصاری در اس��تفاده از نه منابع، بلكه تقريرات رسانه ای و فاقد 
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اعتبار علمی و تاريخی بعضی از متون و ناديده گرفتن خيل عظيمی از منابع دست اول 
و متونی كه در مورد امام خمينی تا به امروز به نگارش درآمده است، حتی ناديده گرفتن 
زندگينامه های دست نوشته خود امام خمينی و عدم بهره گيری از محققان شناخته شده 
در مورد تاريخ نهضت امام خمينی، باعث ش��د كه چنين متن ضعي��ف و پر خطايی در 
دايره المعارف بزرگ اس��امی به نگارش درآيد و اعتبار ديگر مدخل های اين دانشنامه 
را مورد ترديد قرار دهد. با كدام منطق علمی بايد پذيرفت كه مدخل شخصيت بزرگی 
چون امام خمين��ی در دايره المعارف بزرگ اس��امی با ارجاع به متن هاي��ی كه عموماً 
تقريرات منابع ديگر اس��ت در اغلب مباحث مدخل به عنوان متن مرجع مورد استفاده 
قرار گيرد؟! اغلب متونی كه در نگارش مدخل استفاده شده مستقيماً ربطی به امام ندارد 
و فقط چند متن كه از نظر اعتبار علمی و تاريخی جايی در متون ندارند، مبنا و منش��أ 
نوشتن اين مدخل قرار گرفت! اگرچه نويسندگان حجم زيادی از منابع را در پايان مقاله 
رديف كرده اند كه بگويند از منابع زيادی به��ره گرفته اند اما با نگاه اجمالی به اين منابع 
كه عموماً دفترهای موضوعی تبيان )از فرمايشات امام خمينی( و بقيه تقريرات درجه 
چندم در ميان متون است و همچنين با نگاه اجمالی به متن های ارجاعی داخل مدخل 
كه عموماً متمركز بر چند متن تقريری مشخص است می توان به ضعيف بودن متون و 

منابع گواهی داد. 
ما نمی خواهيم ادعا كنيم كه خدای ناكرده دست اندركاران دايره المعارف بزرگ اسامی 
كه برای نوشتن بعضی از مداخل مهجور در دانش��نامه، به ده ها منبع و نوشته با ربط و 
بی ربط ارجاع داده اند اما برای شخصيت بزرگی چون امام خمينی تا آن ميزان شأنی قائل 
نبودند كه الاقل به متون و منابع معتبر موجود رجوع نمايند. اما نبايد انتظار داشته باشند 
كه اين جفای بزرگ در مورد امام خمينی را نيز در حد يك سهو پژوهشی تقليل دهيم 
و آن را عادی سازی نماييم. نمی دانيم چرا اين تقليل گرايی ها و سهوها و عادی سازی ها 
بايد در مورد امام اتفاق بيفتد! يا نمی خواهيم ادعا كنيم كه عمدی در كار بوده است كه 
اين مدخل در يك منبع جهانی مثل دايره المعارف بزرگ اس��امی كه منسوب به نظام 
جمهوری اسامی هم هست؛ ضعيف، پرخطا و فاقد منابع معتبر نوشته شود؛ اما مجامع 
علمی و دوستداران امام خمينی در داخل و خارج انتظار دارند توجيهات علمی و عقلی 

اصحاب دايره المعارف در مورد اين متن ضعيف و فاقد اعتبار علمی و پر خطا را بدانند. 
قضاوت اين مسائل و مباحث با خوانندگان محترم اس��ت. اميد است دست اندركاران 
اين دانشنامه حداقل با جمع آوری نسخه های منتشرشده اين جلد از دايره المعارف كه 
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جفای غير قابل بخششی نسبت به خمينی كبير مرتكب ش��ده است و منشأ خطاهای 
بعدی تاريخی، پيرامون امام خمينی خواهد شد؛ و همچنين سپردن نگارش اين مدخل 
به محققان و دانش پژوهانی كه صاحيت و اعتبار الزم علمی و تس��لط كافی بر متون و 
منابع و ادوار مختلف زندگی امام خمينی را دارند، متنی منق��ح، معتبر و جامع تهيه و 

منتشر نمايند. 
فصلنامه پانزده خرداد
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مقدمه
دايره المعارف بزرگ اس��امی يكی از نخس��تين و گس��ترده ترين تاش ها در جهت 
دانشنامه نويسی در ايران پس از پيروزی انقاب اس��امی است كه با مديريت و نظارت 
كاظم موس��وی بجنوردی1 و با همراهی جمعی از دانش��مندان و نويس��ندگان ايرانی 
به نگارش درآمده اس��ت. اين دايره المعارف از س��ال های اوايل انقاب اسامی، )سال 
62( ش��روع به كار كرده و تاكنون 22 جلد از آن منتشر شده اس��ت.2 در آخرين مجلد 
منتش��ر ش��ده از اين دانش��نامه، مدخلی به بنيان گذار انقاب اس��امی حضرت امام 
خمينی)ره( اختصاص داده ش��ده اس��ت. مدخل »خمينی«، از صفحه 664 تا 763 از 
جلد 22 دايره المعارف بزرگ اسامی را شامل است كه نويس��ندگان آن آقايان فرامرز 

حاج منوچهری، احمد پاكتچی و حميد انصاری هستند. 
نظر به اهميت علمی متون دانش��نامه ای و تأثيرات فراگي��ر و بلندمدت آن بر محافل 
علمی داخلی و خارج��ی، بازخوانی نقادان��ه و علمی اين مقاله ض��روری می نمايد. اين 
مسئله وقتی اهميت ويژه می يابد كه مدخل مورد اشاره، از اين پس به عنوان متن معيار 
در معرفی امام خمينی)ره( تلقی خواهد شد و بی ش��ك منشأ قضاوت پيرامون پيشينه 

خانوادگی، مبارزاتی، علمی و شخصيتی امام راحل خواهد بود. 
ضمن تقدير از تاش های نگارندگان مدخل مربوط به امام خمينی)ره( در دايره المعارف 
بزرگ اسامی، تمام همت نگارندگان اين مقاله انتقادی بر آن بوده است كه با مراجعه به 
منابع متقن، و با تكيه بر مستندات آرشيوهای معتبر، به نقض و ابرام برخی از داده های 
موجود در مدخل حاضر پرداخته شود. بی شك نتيجه اين گفت و گوی مكتوب علمی، به 

هم افزايی و رفع نقايص موجود منجر می گردد. 
در نگارش اين نوشتار، با استناد به مطالب مندرج در مدخل مورد نقد، ارجاعات مربوط 
به آن به صورت درون متنی ذكر می شود و مستندات مرتبط با مطالب مورد نقد، به صورت 

پاورقی ذكر می گردد. 

1. سيد كاظم بجنوردی فرزند آيت اهلل ميرزا حسن بجنوردی و برادر سيد محمد بجنوردی )پدر خانم سيد حسن 
خمينی( است. وی در دوران مبارزات اسامی به تأسيس گروهی با نام حزب ملل اسامی همت گمارد كه با مشی 
مبارزات مسلحانه اعام موجوديت كرده بود. اگرچه همه اعضای اين تش��كيات نوپا در يكی از نخستين مجامع 
عمومی اش در كوه های اطراف تهران دستگير شدند، و طومار اين گروه از هم پاشيد، اما به همين واسطه از وی به 

عنوان يكی از مبارزان انقاب اسامی ياد می شود.
2. اين دايره المعارف در اسفندماه 1362 در تهران تأسيس ش��د و نخستين و بزرگ ترين اثر تحقيقی اين مركز 
دايره المعارف بزرگ اسامی است كه تاكنون 22 جلد از آن نشر يافته است. جلد اول اين دايره المعارف در ابتدای 

دهه 70 انتشار يافته است. 
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اين نقد دارای دو بخش كلی است كه بخش اول اشكاالت محتوايی را شامل می شود و 
بخش دوم به اشكاالت ساختاری و ويرايشی می پردازد. 

س��ير تاريخی و ترتيب منطقی مدخل، مبنای نظم سرفصل ها در نوشتار حاضر است. 
عمده موارد نقد مربوط به اشكاالت محتوايی و ناظر به رويكرد و روايت تاريخی- تحليلی 
مدخل است و از اين حيث، بخش مربوط به  انديش��ه های فقهی و سياسی امام- جز در 
موارد معدود، آن هم با رويكرد صرفاً نقضی- مورد خوانش انتقادی در اين اثر قرار نگرفته 
است. در كنار نقد محتوا با رويكرد تاريخی- تحليلی، از ايرادات ساختاری نيز غفلت نشده 
و در پايان اين اثر، بخش مختصری نيز به اشكاالت ساختاری- ويرايشی اختصاص داده 

شده است. 

اشکاالت محتوايی
1. تولد امام

در نخستين بخش، تاريخ تولد امام راحل مورد مناقشه قرار می گيرد كه با توجه به وجود 
دست خطی از حضرت ايش��ان در اين موضوع و نظر به ضرورت احاطه و شموليت مقاله 
دانشنامه ای نسبت به نقل همه اقوال در موضوعات مناقشه برانگيز و مهم، به نقد بخشی 

از متن مقاله وارد می شويم. 
در مدخل »خمين��ی، روح اهلل،.....« در دايره المعارف بزرگ اس��امی، تاريخ تولد امام 
راحل 20 جمادی االخر 1320ق/ 1 مهر 1281ش درج شده است. )مدخل »خمينی، 

روح اهلل،.....«، دايره المعارف بزرگ اسامی، ج22، ص664(
تاريخ مذكور در حالی به صورت قطعی و يقينی تلقی ش��ده اس��ت كه امام خمينی در 
ضمن دست نوشته ای كه نخستين بار در كتاب نهضت امام خمينی منتشر شده، از تاريخ 
 والدت خود با ترديد ياد كرده اس��ت و آن را مربوط به 20 جمادی الثانی 1320ق مطابق

1 مهر 1281ش يا 18 جمادی الثانی 1320ق مطابق 31 شهريور 1281ش دانسته اند و در 
نهايت نيز امام می نويسند: »18 جمادی الثانی مطابق 30 شهريور 1281 صحيح است.«1 
پس با مراجعه به دست خط شخص امام، سه تاريخ تولد برای ايشان به دست می آيد؛ 
نخست آن تاريخی كه در شناسنامه درج شده اس��ت، ديگری تاريخ مذكور در مدخل 

1. س��يد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، عروج، ج1، 1386، ص33. امام در مسئله مربوط به تاريخ 
تولدشان چنين نوش��ته اند: »به حسب شناسنامه ش��ماره 2744 تولد 1279 شمس��ی در خمين اما در واقع 20 
جمادی الثانی 1320 هجری قمری، تاريخ قطعی تولد 20 جمادی الثانی مطابق اول مهر 1281 شمسی است. 18 

جمادی الثانی 1320 مطابق 30 شهريور 1281 صحيح است.« 
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حاضر، و س��ومی تاريخ 30 ش��هريور 1281 كه امام در آخر به صحيح بودن آن تصريح 
می كنند. گذشته از ترديد موجود، نويسنده مدخل، معيار خود برای برگزيدن يكی از اين 
سه نظر را مشخص نكرده و به منابع اصلی ارجاع نداده است. چه اينكه در اين موارد يا بايد 
به مدارك سجلی فرد اتكا داشت يا مس��تندات ديگر مانند دست خط امام كه در كتاب 
نهضت امام خمينی)ره( درج شده است. همان طور كه گفتيم مهم ترين منبعی كه درباره 
اين مسئله وجود دارد كتاب نهضت امام خمينی است كه دست خطی از امام را درج كرده 
است كه ايشان به قلم خودشان تاريخ صحيح والدتشان را نوشته اند و ساير منابع همچون 
كتاب حديث بيداری، به ناچار می بايست به آن ارجاع دهند. نويسنده مدخل به كتاب 
حديث بيداری ارجاع داده است كه در موضوع حاضر، منبع درجه دوم محسوب می شود. 
ضمن آنكه نويسنده كتاب حديث بيداری نيز در نگارش اين تاريخ تولد، به منبعی ارجاع 

نداده است و تنها تصوير شناسنامه امام را درج كرده است. 
2. اجداد امام 

يكی از چالش برانگيزتري��ن مطالب مطروحه در مدخل، مباحث مربوط به پيش��ينه 
خانوادگی امام خمينی)ره( و اجداد ايشان اس��ت. منبع منحصره مورد استفاده در اين 
مباحث، خاطرات آيت اهلل پسنديده است كه با ذكر ش��واهدی كه در پی می آيد، معلوم 
خواهد شد كه گذش��ته از عدم صحت مطالب گفته ش��ده، در انعكاس خاطرات مرحوم 
پسنديده نيز مراعات دقت و امانت داری صورت نگرفته و برخی امور مورد ترديد ايشان، 

به صورت قطعی و يقينی از زبان وی بيان گرديده است.1
در اين مدخل، ب��ه نقل از كتاب خاطرات آيت اهلل پس��نديده اش��اره كرده اس��ت كه 
»دين عليش��اه در اصل نيش��ابوری بوده و به كشمير هندوس��تان مهاجرت كرده بوده 

است.«)مدخل، ص666(
اينكه دين عليشاه از اجداد امام، به كش��مير مهاجرت كرده، در حالی نقل شده كه در 
همين مدخل كمی قبل به اين مسئله تصريح شده است كه دين علی شاه متولد هند بوده 
و اجداد او از نيش��ابور به هند مهاجرت كرده و در هند سكونت اختيار كردند و فرزندان 
و نوادگانشان همه در هند به دنيا آمده اند. پس جناب دين عليشاه خودش اهل نيشابور 

نبوده كه از نيشابور به هند هجرت كرده باشد. 
صفحه 666: طبق آنچه كه در اين مدخل درباره اجداد امام خمينی ادعا شده، ايشان 

1. اخيراً مستندهايی پيرامون اجداد امام در رسانه ملی ساخته و پخش گرديد كه بر اساس همين تحليل اشتباه 
مطروحه در مدخل توليد شده بود. 
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فرزند ششم آيت اهلل ميرحامد حس��ين هندی صاحب كتاب پر ارج عبقات االنوار است و 
امام خمينی فرزند سيد مصطفی فرزند سيد احمد هندی فرزند دين عليشاه فرزند سيد 
احمد موسوی فرزند سيد ناصر حسين ملقب به ش��مس العلما فرزند ميرحامد حسين 
لكهنوی هندی می باشد. ميرحامد حسين متوفی س��ال 1306ق و امام خمينی متولد 
سال 1320ق اس��ت، آيا عجيب نيست كه بين اين دو ش��خصيت، كه پنج نسل فاصله 
وجود دارد تنها 14 سال اختاف زمانی در حيات وجود داشته باشد؟ و اين ماجرا زمانی 
جالب تر می شود كه بدانيم فرزند ميرحامد حسين به نام سيد ناصر حسين شمس العلما 
)جد پنجم امام خمينی( متولد 19 جمادی الثانی سال 1284ق است1 و نبيره اش سيد 
احمد هندی )پدربزرگ امام خمينی( يك سال بعد در 1285 يا 1286ق در خمين، دار 
فانی را وداع گفت و دارای چند همسر و فرزند بود! )ص666( همچنين ميان تاريخ والدت 
شمس العلما )جد پنجم امام( تا تولد امام خمينی در سال 1320ق تنها 36 سال فاصله 
است و همگی در همين سی و شش سال به دنيا آمدند و صاحب همسر و فرزند شدند!! اگر 
فاصله تولد هر نسل تا نسل بعد از خودش را فقط بيست سال فرض كنيم، بين تولد امام 
خمينی و تولد شمس العلما حداقل بايد 100 سال فاصله وجود داشته باشد. بخش اجداد 
امام خمينی در اين مدخل با اشكاالت جدی ای مواجه است كه بايد مورد بازبينی قرار 
گيرد. ترديد درباره انتساب امام خمينی)ره( به ميرحامد حسين هندی زمانی جدی تر 
می شود كه آيت اهلل پسنديده كه اكثر مباحث مربوط به اجداد امام خمينی از خاطرات 
ايشان مستفاد است، سخنی از اين انتساب به ميان نياورده است؛ جز يك بار كه آن را نيز 
مورد ترديد قرار داده و چنين می نويسد: »پدربزرگ ما ]سيد احمد هندی[ طبق قرائن 
در هندوستان عيال و اوالد نداشته است و بر حسب يك شاهد، ايشان از طايفه صاحب 
عبقات بوده اند، ولی من مدركی ندارم جز گفته بعضی ها.«2 همچنين ش��جره نامه امام 
خمينی به قلم حشمت اهلل رياضی يزدی كه به خاطرات آيت اهلل پسنديده ضميمه شده، 

نيز اين انتساب را زير سؤال می برد.3 
در مدخل، تاريخ ورود جد امام )مرحوم س��يد احمد موسوی( به خمين، نامعلوم ذكر 
ش��ده و چنين بيان شده اس��ت كه »تاريخ دقيق عزيمت س��يد احمد به خمين معلوم 

1. سيد محسن امين عاملی، اعيان  الشيعه، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات ، 1406ق، ج 10، ص200؛ ميرحامد 
حسين الموسوي اللكهنوئی النيشابوري، عبقات االنوار فی امامه االئمه االطهار، تحقيق: غامرضا بن علی اكبر موالنا 

بروجردي، قم، الجماعه المدرسين فی الحوزه العلميه، 1416ق، ج1، مقدمه. 
2. خاطرات آيت اهلل پس��نديده )گفته ها و نوشته ها(، مؤسس��ه تنظيم و نش��ر آثار امام خمينی، تهران، 1386، 

ص44-45.
3. همان، ص259-263. 
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نيست« )مدخل، ص666(. اين در حالی است كه در برخی منابع معتبر، تاريخ ورود وی 
به خمين سال 1254ق )1217ش( بوده است.1

نكته مهم ديگری كه از نظر نويسنده مدخل دور مانده است، خلط بين سال ورود وی 
به نجف و سال ورود وی به خمين است. در خاطرات مرحوم پسنديده، تاريخ مهاجرت 
مرحوم سيد احمد از كشمير به عتبات و نجف، »بين سال های 1240 و 1250 قمری- كه 
سالش دقيقاً مشخص نيست« نقل شده است.2 اين در حالی است كه نگارنده مدخل، اين 

تاريخ را به عنوان مبدأ ورود وی به خمين نقل می كند و چنين می آورد: 
س��يد احمد كه جدش نيز مهاجری از ايران به شمار می رفت و قبًا از 
نيشابور به كشمير رفته بود، دعوت يوسف خان را پذيرفت و به آن ديار 
رهسپار گشت. در حدود سال 1250ق سيد احمد همراه با يوسف خان 
به خمين رفت. تاريخ دقيق عزيمت سيد احمد به خمين معلوم نيست 
اما آيت اهلل مرتضی پسنديده احتمال داده است كه بر طبق اسناد ملكی، 
حضور وی در دهه 1240ق، و با احتساب مدت تحصيل در نجف، احتماالً 
در اواخر دهه بوده اس��ت؛ حال آنكه، طبق عقدنامه موجود، وی در 17 
رمضان 1257... ازدواج كرده اس��ت و اين سند عقدنامه نشان از حضور 

وی در آن زمان در خمين دارد. )مدخل، ص666(
آن گونه كه در خاطرات مرحوم پسنديده می خوانيم، مرحوم سيد احمد، بين سال های 
1240تا 1250 تازه از كشمير به عتبات مهاجرت می كند و بديهی است كه مدت زمانی 
را بايد برای تحصيل  طلبگی در نجف گذرانده باشد و بعد به دعوت خان خمين وارد آنجا 
شده باشد. از اين نظر، با توجه به سال ازدواج وی كه 1257 است، تاريخ مندرج در كتاب 

نهضت امام خمينی- سال 1254- منطقی می نمايد. 
مطلب مناقشه برانگيز ديگر، ازدواج سيد احمد است كه در مدخل چنين نقل شده است 
كه »طبق عقدنامه موجود، وی در 17 رمضان 1257 با سكينه، دختر محمدحسين بيگ 
ازدواج كرده است.« )مدخل، همان( در صورتی كه در برخی منابع، به نقل از مرحوم سيد 
مصطفی خمينی، جد امام با »دختر يوسف خان ازدواج می كنند« نه با خواهر يوسف خان 

كه دختر محمدحسين بيگ است.3

1. سيد حميد روحانی، همان، ص36.
2. خاطرات آيت اهلل پسنديده، همان، ص8. 

3. سيد حميد روحانی، همان، ص36.
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3. اساتيد امام 
در مورد اساتيد امام، متقن ترين منبع، دست خط 
حضرت امام است كه در آن به دقت از ابتدا تا انتها، 
سلسله اساتيد ايشان ذكر شده است و با وجود اين، 
نويسنده در نگارش سلسله اساتيد امام افراد زيادی 
را از قلم  انداخته يا در بي��ان نام برخی از كتاب های 
تعليمی به اشتباه قلم زده است. ذكر نمونه هايی از 

اين اشتباهات در پی می آيد.
امام خمينی پس از ذكر نام ما ابوالقاسم، به عنوان 
نخستين آموزگار، از آقاش��يخ جعفر و ميرزا محمد 
)افتخارالعلم��ا( به عنوان كس��انی ي��اد می كند كه 
دروس ابتدايی را نزد آنها فرا گرفته است.1 از اين دو 
نفر در مدخل ذكری به ميان نيامده و پس از طرح نام 
ما ابوالقاسم، اسامی ميرزا محمدمهدی و حاج ميرزا 
نجفی ذكر شده است كه تدريس دروس ابتدايی نيز 
به همينان نسبت داده شده است! )مدخل، ص669(

نكته مهمی كه در معرفی اساتيد امام مورد غفلت واقع شده است، عدم ذكر نام آيت اهلل 
پسنديده به عنوان يكی از اساتيد امام است.2 در صورتی كه امام خود به اين رابطه استاد- 
شاگردی تصريح دارند و چنين فرموده اند: »... و نزد حضرتعالی )جناب پسنديده( ظاهراً 

سيوطی و شرح باب هادی عشر و منطق و مسلماً در مطول مقداری.«3
اين اشتباه به دليل استفاده انحصاری نويس��نده از خاطرات آيت اهلل پسنديده در اين 
بخش اس��ت4 و به دليل ماحظات اخاقی، ايش��ان از ذكر نام خود به عنوان استاد امام 
استنكاف كرده اس��ت. با وجود اين به دليل تصريح امام به اين مطلب، جا داشت كه نام 

ايشان هم در رديف ساير اساتيد امام ذكر می شد.
در بخش ديگری از مقاله، به اشتباه از شيخ محمدعلی بروجردی به عنوان استاد درس 

1. همان، ص33.

2. همان، ص39.
3. همان. 

4. در صورت استفاده از ساير منابع مانند حديث بيداری هم، باز اين منابع با ارجاع به خاطرات آيت اهلل پسنديده 
نگاشته شده اند.

تاریخ آغاز حوزه درسی امام به 
اشتباه درج شده است؛ خالف 
مدعای نویسنده، امام در زمان 
شيخ  حاج  استادشان  حيات 
عبدالکریم هم حوزه درسی 
داشت؛پيشينه تدریس امام در 
دروس فلسفی با تاریخ آغاز 
درس خارج فقه خلط شده است؛ 
تاریخ آغاز تدریس معقول و فقه 
و اصول نيز به اشتباه درج شده 
است؛ در بخش دیگر نيز، درس 
اخالق به اشتباه به عنوان قدم اول 
در آغاز مجموعه دروس امام 
تلقی شده که اشتباه است و امام 
پيش از آن، به تدریس فلسفه 

اشتغال داشته اند
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اصول فقه امام نام برده شده، و چنين آمده است؛ »منطق را نزد شيخ محمد گلپايگانی، 
اصول را نزد ش��يخ محمدعلی بروجردی، و فقه را نزد ش��يخ عباس اراكی فرا گرفت.« 

)مدخل، ص669(
حضرت امام خمينی از مرحوم شيخ محمدعلی بروجردی به عنوان استاد درس مطول 

ياد می كند و می فرمايد: 
در اراك كه در س��نه 1339 قمری برای تحصيل رفت��م، نزد مرحوم 
آقا ش��يخ محمدعلی بروجردی، مطول و نزد مرحوم آقا ش��يخ محمد 

گلپايگانی، منطق و نزد مرحوم آقا عباس اراكی، شرح لمعه.1 
پس مرحوم امام)ره( نزد مرحوم بروجردی مطول خوانده اند نه اصول فقه.

در بخش ديگری از مدخل، می خوانيم:
در آن ديار]= حوزه علميه قم[، مطول را ن��زد ميرزا محمدعلی اديب 
تهرانی، مكاسب را نزد س��يد محمدتقی خوانساری، و كفايه را نزد سيد 
علی يثربی كاشانی آموخت. با سپری كردن دوره سطح، در درس خارج 

آيت اهلل يثربی حاضر شد. )مدخل، ص669(
در اين بخش نيز اش��كاالت مختصری به چش��م می خورد. نخس��ت آنك��ه امام قبًا 
بخش هايی از كتاب مطول را نزد مرحوم پسنديده خوانده بوده اند و از اين روی، با دقتی 
ويژه از تعبير »تتمه مطول« استفاده كرده اند به اين معنا كه بخش های تكميلی مطول 
را نزد مرحوم اديب تهرانی خوانده اند و نه همه آن را. اشتباه ديگر، اسم بردن از آيت اهلل 
يثربی به عنوان استاد درس خارج امام است كه در هيچ يك از منابع معتبر چنين ادعايی 
مطرح نشده است. به عنوان نمونه در كتاب حديث بيداری نيز از آيت اهلل يثربی به عنوان 

استاد دوره سطح نام برده شده و چنين آمده است كه: 
تكميل دروس سطح نزد مرحوم آيت اهلل سيد محمدتقی خوانساری، 
و بيشتر نزد مرحوم آيت اهلل سيد علی يثربی كاشانی و دروس خارج فقه 
و اصول نزد زعيم حوزه قم آيت اهلل العظمی حاج شيخ عبدالكريم حائری 

يزدی.2
مهم تر از همه منابع، بيان رسا و دقيق ش��خص حضرت امام در موارد پيش گفته است 

كه فرموده اند: 

1. همان. 
2. حميد انصاری، حديث بيداری: نگاهی به زندگينامه آرمانی- علمی و سياسی امام خمينی )از تولد تا رحلت( ، 

تهران، عروج، 1380، ص17. 
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پس از هجرت به قم... تتمه مطول را نزد مرحوم اديب تهرانی موسوم 
به آقا مي��رزا محمدعلی، و س��طوح را نزد آقای حاج س��يد محمدتقی 
خوانساری يا بيشتر نزد مرحوم آقا ميرزا سيد علی يثربی كاشانی تا آخر 
س��طوح و با ايش��ان به درس خارج مرحوم آيت اهلل حائری )حاج شيخ( 

می رفتيم.1
آن گونه كه می بينيم خاف ادعای مطرح شده در مدخل، امام نه تنها شاگرد دوره درس 
خارج آيت اهلل يثربی نبوده اند بلكه به اتفاق ايشان به درس خارج حاج شيخ می رفته اند. 
در بخشی از مدخل، ضمن يادكردی از مرحوم آقاميرزا علی اكبر حكمی يزدی، طوری 
به بيان مطلب پرداخته كه شائبه ش��اگردی امام نزد وی در رشته فلسفه، پيش می آيد: 
»از ديگرسو در همين دوره، گرايش او به فلسفه سبب حضورش در درس ميرزا علی اكبر 
حكمی يزدی گش��ت.« )مدخل، ص669( در حالی كه امام در فلس��فه خود را شاگرد 
مرحوم سيد ابوالحسن رفيعی قزوينی می داند و استفاده از حكيم يزدی را تنها در دروس 
رياضيات، هيئت و حساب، برشمرده اس��ت و اسمی از فلسفه نمی برد. امام می فرمايند: 
»فلسفه را نزد مرحوم حاج سيد ابوالحسن قزوينی و رياضيات، هيئت، حساب نزد ايشان 
و مرحوم آقا ميرزا علی اكبر يزدی.«2 با توجه به آنكه دقت در تعابير و مصرح نگاری يكی 
از ويژگی های مورد انتظار يك مقاله دانشنامه ای است می بينيم كه گاه در مدخل مورد 

نقد به آن توجه نشده است. 
4. آشنايی امام خمينی، با آيت اهلل شاه آبادی 

در صفحه 670 از مدخل به موضوع آش��نايی امام با آيت اهلل ش��اه آبادی اشاره شده، و 
تاريخ اين آشنايی سال 1347شمسی نقل شده است: »آش��نايی آقا روح اهلل با آيت اهلل 
شاه آبادی در 1347ش/ 1307ق، سبب شد تا در درس های عرفانی خصوصی استاد به 

مدت 6 سال حاضر شود.«
در مورد اين بخش نكاتی قابل ذكر است: 

الف. تاريخ تولد حضرت امام س��ال 1320قمری اس��ت، و با توجه به تاريخ مندرج در 
مدخل، ايشان 13 سال قبل از تولدشان يعنی در سال 1307قمری با آيت اهلل شاه آبادی 

آشنا شده اند! 
ب. آيت اهلل ش��اه آبادی در تاريخ 1369قمری/ مطابق با س��وم آذرماه 1328 شمسی 

1. سيد حميد روحانی، همان، ص35. 
2. همان.
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رحلت كرده است1 و لذا، اگر تاريخ مذكور در مدخل را صحيح بدانيم، الزمه اش آن است 
كه امام حدود 19 سال پس از رحلت آيت اهلل شاه آبادی با ايشان آشنا شده است! 

پ. امام خمينی در نيمه دوم دهه چهل كه نويسندگان مدخل، از آن به عنوان دوران 
آشنايی امام با استاد عرفانش ياد كرده اند، به واسطه تبعيد ظالمانه، در نجف بوده است 

و حال آنكه آشنايی مذكور در ايران اتفاق افتاده است.
ت. گذشته از اشتباه تاريخ آشنايی امام با آيت اهلل شاه آبادی، دو تاريخ شمسی و قمری 
مندرج نيز با يكديگر تناسبی ندارند؛ يعنی س��ال 1347 شمسی مطابق با سال 1307 
قمری نيست بلكه مطابق 1387قمری خواهد بود و از طرفی معادل سال 1307قمری، 

به تقويم شمسی، سال 1268 است.
با توجه به نكات پيش گفته، تاريخ مندرج در مدخل صحيح نيست و عدم دقت در نقل 

تواريخ در مدخل دانشنامه ای به هيچ وجه پذيرفته نيست.2
5. اجتهاد امام

مسئله مهمی كه در مدخل امام خمينی مورد تسامح قرار گرفته و به صورت كامًا غير 
مستند و بی ماك درج شده است، موضوع اجتهاد امام خمينی)ره( است. در اين مدخل 

می خوانيم: 
گرايش ب��ه عرفان، آق��ا روح اهلل خمينی را از فقه و اص��ول دور نكرد و 
س��رانجام در 1313ش /1353ق به درجه اجتهاد نائل ش��د. )مدخل، 

ص670( 
در جای ديگر نيز اين مطلب را دوباره تكرار می كند و می نويسد: 

می توان دريافت كه پس از اخ��ذ درجه اجتهاد در س��ال 1353ق، و 
سپس درگذشت استادش ش��يخ عبدالكريم حائری در 1355ق، امام 

خمينی زمانی بعد آغاز به تدريس نمود. )مدخل، ص730(
گفتنی است اظهار نظر در باب اجتهاد ش��خصيت های حوزوی، موضوعی كامًا فنی 
است كه اساساً تسامح بردار نيست؛ چه از نظر اثبات اصل اجتهاد در فقه و اصول و چه از 
نظر تاريخ رسيدن به قوه اجتهاد، فرآيندی فنی و علمی وجود دارد و نمی توان با مسامحه 
به اثبات يا نفی چيزی پرداخت. اظه��ار نظر در مورد اصل اجتهاد ي��ا تاريخ آن، يا بايد 

1. ناصرالدين انصاری قمی، اختران فضيلت، قم، دليل ما، 1388، ص357. 
2. در كتاب آينه دانشوران تاريخ ورود مرحوم شاه آبادی به قم، سال 1347 نقل شده است كه مراد از آن، تقويم 
قمری است ولی اش��اره ای به تقويم قمری يا شمسی اش��اره نكرده است. رك: س��يد عليرضا ريحان يزدی، آينه 

دانشوران، قم، كتابخانه آيت اهلل مرعشی، 1372، ص184. 
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مس��تند به اجازه نامه های اجتهاد باشد 
كه مجتهد از اس��اتيدش اخذ می كند يا 
با انتشار حاش��يه بر كتب فقهی و اعام 
نظر در ابواب مختلف فقهی، ابراز اجتهاد 
نمايد، يا با تدري��س دروس خارج فقه و 
اصول و اذعان فضای حوزه های علميه 
به شكل گيری قوه اجتهاد در آن شخص، 
در حقيق��ت ب��ر اجتهاد ش��خص صحه 
گذاش��ته ش��ود. به رغم اين روش های 
معمول، باز هم به واسطه فرآيندی بودن 
و مش��كك بودن وصول به قوه اجتهاد، 
نمی توان تاريخ دقيقی برای رسيدن افراد 
به اجتهاد مشخص كرد؛ چه اينكه خاف 
مجامع دانشگاهی كه تاريخ اخذ مدرك 

تحصيلی، مبنای رسيدن فرد به آن رتبه )مثًا دكتری( است، در مورد اجتهاد نوعاً تاريخ 
دقيقی نمی توان برای رسيدن به اجتهاد مشخص كرد مگر آنكه در اجازه نامه فقهی، تاريخ 
تأييديه اجتهاد فرد درج شده باشد كه حتی در اين صورت هم نمی گويند فرد در آن تاريخ 
مجتهد شد! بلكه آن تاريخ در حقيقت تاريخ احراز اجتهاد و تأييد آن است؛ يعنی مدتی 

پيش تر فرد به اجتهاد رسيده است. 
در منابع دست اول و تراجم نگاری های مربوط به امام، نه تنها تاريخ دقيقی برای اجتهاد 
امام ذكر نشده، حتی اجازه نامه ای از اساتيد امام در تأييد اجتهاد ايشان نيز مندرج نيست. 
با وجود اين چگونه نويسنده محترم به ذكر تاريخ دقيق برای اجتهاد امام دست زده اند؟ 
عدم ارجاع دهی آن هم در چنين ادعای مهمی، نقصی است آشكار كه به اعتبار مدخل 

ضربه خواهد زد. در برخی از منابع متقدم مربوط به زندگی امام خمينی، آمده است: 
در س��ال 1355 قمری كه آي��ت اهلل حائری از جهان رخت بر بس��ت، 
امام خمينی دارای مبانی محكم، متقن، مستقل و علمی بود و در زمره 

مجتهدين مبرز و نوابغ علمی قرار داشت.1
همانطور كه می بينيد در متن فوق اوالً تاريخ دقيق رس��يدن به اجتهاد معين نش��ده 

1. همان، ص40.

در بخشی از مدخل )ص726( به طور 
مبهم از دخالت دالیل سياسی، در انتقال 
درس اخالق امام از فيضيه به مدرسه 
مالصادق سخن به ميان آمده است. این 
بخش به قدری مبهم است که مخاطب را 
دچار سردرگمی می کند. بهتر بود نویسنده 
با صراحت به این ماجرا می پرداخت 
که درس اخالق امام خمينی با حضور 
طالب، بازاریان و بخشی از مردم، در 
زمان حاکميت دیکتاتوری رضاخان آغاز 
شده بود و به دليل مخالفت پليس قم و 
دخالت و کارشکنی هایی که انجام دادند، 
این درس به مدرسه مالصادق که به نسبت 
مدرسه فيضيه، مدرسه ای دور از مرکز به 

حساب می آمد، منتقل گردید
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است، ثانياً نويس��نده پس از رحلت آيت اهلل حائری )در سال 1315 شمسی(، امام را در 
زمره مجتهدان برشمرده است كه با سال ادعايی نويسنده مدخل، سه سال تفاوت دارد!

نكته مهم ديگری كه نشان از متناقض نمايی مدعای نويس��نده پيرامون اجتهاد امام 
دارد، توجه به تاريخ حضور آيت اهلل بروجردی در قم است كه به اذعان نويسنده، امام در 

آن زمان تازه به اجتهاد رسيده بود! در مدخل می خوانيم: 
با درگذشت استادش، شيخ عبدالكريم حائری )1315ش/ 1355ق(، 
آقا روح اهلل به جز مدت كوتاهی نزد آيت اهلل بروجردی، كه هم از نظر سنی 
و هم طبقه رجالی در جايگاه استاد وی بود، به درس كس ديگری نرفت. 
البته در آن زمان آيت اهلل خمينی تحصيات خود را به كمال رسانده، و به 

تازگی به درجه اجتهاد نائل گشته بود...)مدخل، ص670(
با مراجعه به منابع متقن معلوم می ش��ود آيت اهلل بروجردی در سال 1364 قمری )نه 
سال پس از رحلت آيت اهلل حائری( وارد قم شده است1 و با وجود اين اگر امام به ادعای 
نويسنده، در سال 1353 قمری به اجتهاد رسيده باشند، چطور ايشان می گويند زمان 
ورود آيت اهلل بروجردی، امام »به تازگی به درجه اجتهاد نائل گش��ته بود.« با احتساب 
نوشته خود ايش��ان و زمان ورود آيت اهلل بروجردی به قم، ايشان می بايست در آن زمان 
مدت 11 سال از اجتهادش گذشته باشد كه در اين صورت اطاق تعبير »به تازگی«، در 
مورد آن صحيح نيست و متناقض نماست. اين متناقض نمايی وقتی روشن تر می گردد 
كه بدانيم امام خمينی در آن زمان از اس��اتيد برجس��ته حوزه علميه قم و از مجتهدان 
تراز اول بوده اند و به واسطه همين اعتبار علمی حوزوی خود از مؤثرترين عوامل دعوت 
آيت اهلل بروجردی به قم محسوب می شوند. تناقضاتی از اين دست، به استفاده از منابع 
متكثر و غير معتبر در موضوعات و عدم پيوستگی نظام مند و تاريخی مطالب برمی گردد.

6. آثار و تأليفات امام
از جمله مباحث مهم در مدخل امام خمينی، معرفی آثار و تأليفات ايش��ان اس��ت كه 
برخی پيش از آغاز نهضت و برخی ديگر پس از آن و برخی در زمان حيات امام و بعضی 
ديگر پس از رحلت ايشان نشر يافته اس��ت. مرور مباحث مربوط به آثار و تاليفات امام، 
اشكاالت، اغاط و نواقصی را به دست داد كه در ادامه به تفكيك به مرور اين اشتباهات 

يا نواقص- عدم ذكر نام برخی آثار- خواهيم پرداخت. 

1. س��يد حميد روحانی، همان، ج1، ص57؛ فرهنگنام��ه رجال روحانی عصر امام خمين��ی)ره(، مدخل »امام 
خمينی«، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1389، ج1، ص15.
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الف. کتاب کشف اسرار
اين كتاب در سال 1323ش در پاسخ به كتاب انحرافی اس��رار هزارساله حكمی زاده 
انتش��ار يافت كه در آن مباح��ث مهمی از جمل��ه موضوع »حكومت اس��امی« برای 
نخستين بار توسط امام طرح شده است. در چند جا از مقاله )ص670، 693، 694، 727(، 

نام كتاب كشف اسرار به اشتباه به صورت »كشف االسرار« درج شده است. 
در مدخل، در خال معرفی آثار امام خمينی، به كتاب كشف اسرار پرداخته نشده است، 
ولی نويسنده در صفحه 693 و 694 از مدخل امام خمينی، در قسمت اصطاح شناسی 

به معرفی اين كتاب پرداخته و درباره اين كتاب چنين نوشته است: 
طرح اوليه  انديشه حكومت اس��امی در تفكر امام را بايد در نيمه دوم 
دهه 1320 ش پ��ی گرف��ت؛ وی در آن زمان با تألي��ف و تدوين كتاب 
كشف االسرار، آرای خود در زمينه حكومت اس��امی را در شكل اوليه، 
تبيين نمود. البته نبايد از ياد برد كه اس��اس تأليف اين كتاب، در قالب 
پاسخ به اثری بوده است كه علی اكبر حكمی زاده در هفته نامه پرچم در 
1322ش تحت عنوان اسرار هزارساله منتشر، و در آن برخی عقايد شيعه 

را نقد و درباره آنها پرسش كرده بود. )مدخل، ص693 و 694(
در مورد اين بخش گفتنی آنكه، برخاف مدعای نويسنده كه تاريخ نشر كتاب كشف 
اسرار را »در نيمه دوم دهه 1320ش« برشمرده، اين كتاب در روز يكشنبه 20 فروردين 

1323ش )مطابق 15 ربيع الثانی 1363ق( منتشر شده است.1 
در بخش ديگری از اين مدخل، ادعا شده كه كشف اسرار در پاسخ به اثری بوده است كه 
علی اكبر حكمی زاده در هفته نامه پرچم در 1322ش تحت عنوان اسرار هزارساله منتشر 
كرده بود. در اين باب نيز بايد اش��اره كنيم كه مجله پرچم به ص��ورت »دو هفته نامه« 
منتشر می شده است نه هفته نامه. و ديگر اينكه كتابچه اسرار هزارساله در نشريه پرچم 
چاپ نشد بلكه به صورت ضميمه شماره دوازدهم اين مجله، در نيمه دوم شهريور 1322 

منتشر گرديد.2
ب. تعليقات امام بر کتاب مفتاح الغيب قونوی

امام خمينی در زمانی كه ش��اگرد آيت اهلل ش��اه آبادی بوده كتاب مفتاح الغيب قونوی 
را نزد وی آموخته و حاشيه هايی بر اين كتاب نوشته اس��ت كه مجموع اين حواشی به 

1. محسن بهشتی سرشت، زندگی و زمانه امام خمينی، تهران، پژوهشكده امام خميني)س( و انقاب اسامی، 
1391، ص81.

2. دو هفته نامه پرچم، س1، ش12، نيمه دوم شهريور 1322، ص1.
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همراه مصباح االنس فناری، حواشی آيات ميرزا هاشم اشكوری، سيد محمد قمی، ميرزا 
محمدرضا قمشه ای و حسن حسن زاده آملی در يك كتاب منتشر شد.1 در مقاله مورد 

نقد، نام كتاب را مفاتيح الغيب درج كرده است. 
پ. رساله نجاه العباد

كتاب رساله نجاه العباد از كتاب های فقهی مهمی است كه از امام خمينی منتشر شده 
است و در مدخل امام خمينی، در جايی كه به شرح تأليفات امام خمينی)ره( پرداخته 

شده، هيچ اشاره ای به اين كتاب نشده است. 
كتاب نجاه العباد اولين رساله فارسی حضرت امام خمينی می باشد كه 

در اوان مرجعيت ايشان جمع آوری گرديده است.2 
اين رساله را ش��اگردان امام با توجه به حواشی ايش��ان بر عروه الوثقی و وسيله النجاه 
گردآوری و تنظيم كردند. انتشار اين كتاب به معنای مرجعيت امام خمينی بود چرا كه 
امام خمينی حاضر به اعام مرجعيت خود نبود و رساله منتشر نمی كرد و از هر كاری كه 

به معنای مرجعيت ايشان باشد پرهيز داشت. مرحوم آيت اهلل توسلی می گويد: 
بعد از رحلت آيت اهلل بروجردی، من به اتفاق ش��هيد بزرگوار آيت اهلل 
ربانی املشی به خانه امام رفتيم. آقای ربانی به حضرت امام عرض كرد: 
آقا، امروز اسام به شما احتياج دارد و شما بايد رس��اله بدهيد. امام در 

جواب فرمودند: من كی هستم كه اسام به من احتياج داشته باشد؟3
شهيد آيت اهلل ربانی املشی در مصاحبه ای گفته بود: 

ما به زحمت توانستيم امام را راضی كنيم كه رساله شان را چاپ كنند. 
شايد در حدود صد نفر از شاگردان ايشان بوديم كه خدمت ايشان رفتيم 
و گفتيم: »آقا! ما مقلد شما هستيم و می خواهيم كه رساله شما را داشته 
باشيم. برای امام وظيفه شرعی درست كرديم كه اجازه دهند رساله شان 
چاپ شود. بعد گروهی تشكيل داديم و حاشيه های امام بر كتاب عروه 
الوثقی و »وسيله النجاه« را جمع آوری كرديم. برای اينكه كارها زودتر 
پيش برود، قسمتی از رساله را هم من تنظيم كردم. در نهايت، رساله ای 

1. مفتاح الغيب و ش��رحه مصباح االنس، مع تعاليق لميرزا هاشم اش��كوری و االيه اهلل الخمينی و السيد محمد 
القمی و آقا محمدرضا قمشئی و االستاذ حس��ن زاده آملی، صححه و قدم له: محمد خواجوی، مولی، تهران، اول، 

1382، ص1-39. 
2. رساله نجات العباد، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 1379، ص5. 

3. »آيت اهلل توسلي: امام خميني عاوه بر اينكه يك مرجع انقابي بود يك معلم بزرگ اخاق هم بود«، جمهوری 
اسامی، 1386/11/30، صفحه گزارش. 
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با عنوان نجاه العباد چاپ كرديم.«1
اين كتاب را اولين بار شاگردان امام خمينی منتشر ساختند و امام خمينی حاضر نشد 
كه با هزينه وجوهات يا با هزينه شخصی اين كتاب را منتشر كند و شاگردان ايشان اين 

كتاب را با سرمايه خودشان منتشر كردند.2
مؤسسه حفظ و نشر آثار امام خمينی در سال 1387 به مناسبت صدمين سال تولد امام 
خمينی، اين كتاب را برای بار دوم و با ش��مايل جديدی در 409 صفحه منتشر ساخت. 
رساله بعدی امام خمينی نيز در سال 1342 به قلم آقا مجتبی تهرانی نوشته شده است 
كه در مدخل، اسمی از ايشان نيز به ميان نيامده است. آيت اهلل آقا مجتبی تهرانی در اين 

باب می گويد: 
وقتي غائله تصويب نامه انجمن هاي ايالت��ی و واليتي پيش آمد و امام 
وارد صحنه شدند، درصدد برآمدم كه توضيح المسائل ايشان را به چاپ 
برس��انم. موافقت آن را از امام گرفتم و از آقاي ش��يخ علي اصغر عامه 
خواستم توضيح المس��ائل امام را تنظيم كند و براي چاپ آماده سازد. 
وقتي پيش از چاپ به من نشان داد، آن را نپسنديدم، خودم دست به كار 
شدم و آن را طبق نظر امام تنظيم كردم و با فتاواي ايشان تطبيق دادم. 
اين توضيح المسائل در روز هشتم محرم ]11خرداد42[ از چاپ درآمد 
و در دسترس مقلدين امام قرار گرفت. در صفحه اول آن، دست خط امام 
به چاپ رس��يده بود به اين مضمون كه: عمل به اين رساله كه بعضي از 

موثقين آن را با فتاواي من تطبيق داده اند، مجاز است.3
ت. لمحات االصول

كت��اب لمحات االصول تقري��رات امام خمين��ی از درس اصول فقه آي��ت اهلل العظمی 
بروجردی اس��ت كه از اين كتاب مهم نيز در مدخل امام خمينی، هيچ نامی برده نشده 
است. امام خمينی درس خارج اصول آيت اهلل العظمی بروجردی را به زبان عربی تقرير 
نموده و اين اثر اولين بار در سال 1379 توسط مؤسسه حفظ آثار امام خمينی همراه با 

1. »آشنايی با زندگانی شخصيت های اس��امی معاصر اين شماره: آيت اهلل ربانی املش��ی عضو فقهای شورای 
نگهبان)2(«، پيام انقاب، ش78، بهمن 1361، ص30. 

2. محمدابراهيم جناتی، »فقه اجتهادی و اصاح حوزه ها از ديدگاه امام«، كيهان انديشه، فروردين و ارديبهشت 
1369، ش29، ص34. 

3. سيد حميد روحانی، »حاج آقا مجتبی تهرانی؛ ش��اگرد دلباخته مكتب امام«، 15خرداد، دوره سوم، س10، 
زمستان 91، ش34، ص30-31. 



286
نقد متون، منابع و ديدگاه ها

دوره سوم سال چهاردهم شماره  49و50  پاييز و زمستان 95

مقدمه ای از آيت اهلل جعفر سبحانی در 521 صفحه انتشار يافته است.1
ث. کتاب واليت فقيه

در صفحه 731 از مدخل امام خمينی، در ضمن اشاره به كتاب واليت فقيه امام خمينی، 
نويسنده تدوين اين اثر را مربوط به س��ال 1391ق مطابق 1351ش دانسته است. در 
حالی كه اين كتاب حاصل درس های امام در روزهای 1348/11/1 تا 1348/11/20ش  

در نجف اشرف است و در پاييز 1349ش تدوين و منتشر شده است.2
ج. التعليقه علی الفوائد الرضويه

كتاب مذكور در ص727 مدخل، به تفصيل معرفی شده است و با وجود اين در ص729 
باز از آن نام برده و اثر را به صورت تكراری معرفی كرده اند. 

7. حوزه درسی و شاگردان امام خمينی
در اين مدخل در بخش مربوط به »حوزه درس��ی و ش��اگردان«، ضم��ن پرداختن به 

روحيات اخاقی امام، در مورد آغاز تدريس ايشان چنين اشاره شده است: 
به رغم جايگاه علمی قابل قبول در فقه و اصول، تا زمانی كه استادش، 
آيت اهلل عبدالكريم حائری در قيد حيات بود، حوزه درسی تشكيل نداد. 
پس از درگذشت وی... نخس��تين دوره درس اصول خود را برگزار كرد. 

)مدخل، ص725(  
در مورد سوابق تدريس امام، نويسنده به پيشينه تدريس ايشان اشاره دقيقی ندارد و 
با بيانی مبهم، وارد تبيين حوزه درس��ی امام راحل شده و از اين نظر، بخش های مهمی 
از س��وابق تدريس امام را ناديده گرفته اس��ت. ضمن آنكه در بيان فوق مشخص نيست 
مراد نويسنده از »نخستين دوره درس اصول«، دروس سطح است يا درس خارج. حتی 
اگر تاريخ آغاز درس خارج فقه و اصول نيز مراد باشد، باز هم با تكيه بر منابع معتبر، امام 
خمينی)ره(، تدريس علوم منقول و خارج فقه و اصول را در سال 1325شمسی/ برابر با 
1364قمری و در آستانه ورود آيت اهلل بروجردی به قم، آغاز كرده اند. اين در حالی است 
كه »امام پيش از شروع درس خارج، ساليان درازی به تدريس »سطح« اشتغال داشت.«3
گذش��ته از مطالب پيش گفته، آنكه امام خمينی به صراحت خودش��ان تاريخ شروع 

1. لمحات االصول ، افادات الفقيه الحجه آيه اهلل العظمی البروجردی ، تقرير:  االمام الخمينی  مؤسسه تنظيم و نشر 
آثار االمام الخمينی ، اول، بهار 1379= 1421ق. 

2. امام خمينی، واليت فقيه )حكومت اس��امی(، تهران، عروج، 1372، ص1. برای دانس��تن درباره كيفيت و 
جزئيات مرتبط با انتشار و تدوين درس های واليت فقيه امام رك: سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، ج2، 

ص712-755. 
3. سيد حميد روحانی، همان، ج1، ص58. 
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تدريس را بيش از 8 سال قبل از فوت آيت اهلل 
حائری دانس��ته اس��ت و چنين نوشته است: 
»اينجانب در زمانی كه ساكن مدرسه دارالشفا 
بودم، مدت ها فلس��فه تدريس می كردم و در 
س��نه 1348]ق مطابق 1307ش[ به واسطه 
تأهل از مدرس��ه خارج ش��دم.«1 پس حوزه 
درسی فلس��فی امام به مدت ها پيش از سال 

1307ش برمی گردد. 
متأس��فانه جای ج��ای اين مدخ��ل حاوی 
نكات متناقضی است كه خواننده را به تشتت 
وامی دارد. در صفحه بعد )ص726( از همين 

مدخل، تاريخ آغاز تأسيس حوزه درسی امام خمينی مربوط به تاريخ 1324ش مصادف 
با 1363ق اعام ش��ده اس��ت! در حالی كه اين ادعا، هم با آن ادعايی كه در يك صفحه 
قبل آمده بود كه امام تدريس را از س��ال 1355ق آغاز كرده بوده در تناقض است و هم 
با سخن صريح امام به تاريخ 1307ش. عاوه بر اينكه يكی از شاگردان امام خمينی كه 
قديمی ترين نقل از شاگردان امام را بيان كرده است، می نويسد كه امام با اينكه جوان بوده 

ولی »در سال 1316 شمسی از مدرسين فاضل و بنام حوزه قم بود.«2
در صفحه 726 از مدخل ادعا ش��ده اس��ت كه ام��ام خمينی، در حقيق��ت مجموعه 
درس های خود را با »درس اخاق« آغاز كرده است: »امام خمينی مجموعه دروس خود 

را با درس اخاق آغاز كرد.« 
اين ادعا كامًا نادرست و غلط است و به تصريح خود امام، ايشان سال ها پيش از شروع 
درس اخاق و زمانی كه در مدرسه دارالشفا سكونت داشتند و مجرد بودند، به تدريس 

اشتغال داشتند.3
تا اينجای بحث، نتيجه آنكه اول: تاريخ آغاز حوزه درسی امام به اشتباه درج شده است؛ 
دوم: خاف مدعای نويس��نده، امام در زمان حيات استادشان حاج شيخ عبدالكريم هم 
حوزه درسی داشت؛ سوم: پيشينه تدريس امام در دروس فلس��فی با تاريخ آغاز درس 

1. همان، ص55.
2. محمدحسن رجبی، خاطرات عباس زرياب خويی به نقل از كتاب زندگينامه سياسی امام خمينی، تهران، مركز 

اسناد انقاب اسامی، 1378، ج1، ص102. 
3. سيد حميد روحانی، همان. 

روایت خواندنی عباس شيبانی از نوع 
موضع گيری مدعيان مبارزات ملی 
مردمی، پس از حادثه 15 خرداد، 
بسيار جالب توجه است. او که به 
عنوان شخصيتی ملی و مذهبی در 
قبال این کشتار به اعتراض می پردازد، 
با واکنش منفی همراهانش مواجه 
حيثيت  تمام  اتفاقًا  که  می شود 
اجتماعی خود را در مبارزه با رژیم 
شاه به دست آورده اند و به عنوان 

مجرم سياسی، محبوس هستند
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خارج فقه خلط شده است؛ چهارم: تاريخ آغاز تدريس معقول و فقه و اصول نيز به اشتباه 
درج شده اس��ت؛ پنجم: در بخش ديگر نيز، درس اخاق به اشتباه به عنوان قدم اول در 
آغاز مجموعه دروس امام تلقی شده كه اشتباه است و امام پيش از آن، به تدريس فلسفه 

اشتغال داشته اند. 
در بخشی از مدخل )ص726( به طور مبهم از دخالت داليل سياسی، در انتقال درس 
اخاق امام از فيضيه به مدرسه ماصادق سخن به ميان آمده است. اين بخش به قدری 
مبهم است كه مخاطب را دچار سردرگمی می كند. بهتر بود نويسنده با صراحت به اين 
ماجرا می پرداخت ك��ه درس اخاق امام خمينی با حضور طاب، بازاريان و بخش��ی از 
مردم، در زمان حاكميت ديكتاتوری رضاخان آغاز شده بود و به دليل مخالفت پليس قم 
و دخالت و كارشكنی هايی كه انجام دادند، اين درس به مدرسه ماصادق كه به نسبت 

مدرسه فيضيه، مدرسه ای دور از مركز به حساب می آمد، منتقل گرديد.1 
در بخشی از مقاله، نويس��نده آيت اهلل بروجردی را اس��تاد امام دانسته است )مدخل، 
ص726( در حالی كه زمانی كه ايش��ان به قم آمدند امام سال ها بود كه به درس كسی 
نمی رفت و از نظر علمی مس��تغنی بود و در اين زمان امام خودش از مدرسين برجسته 
حوزه قم محسوب می ش��د. ايش��ان از باب احترام در درس آيت اهلل بروجردی شركت 

می كرد و به اين امر تصريح دارد: 
با عده ای از رفقا بحث داش��تيم ت��ا آنكه آقای بروج��ردی- رحمه اهلل 
عليه- به قم آمدند. برای ترويج ايش��ان به درس ايشان رفتم و استفاده 

هم نمودم.2
وقتی از اصطاح »برای ترويج ايشان به درس ايشان رفتم« استفاده می شود، مراد آن 
است كه رابطه استاد و شاگردی مصطلح در ميان نبوده اس��ت و وقتی خود امام به اين 

ظرايف دقت دارند، انتظار آن است كه در يك متن علمی، به آن توجه شود. 
در بخش ديگری از اين مدخل، از سه نفر به عنوان اولين شاگردان امام خمينی در سال 

1324 نام برده شده است: آيات مطهری، جوادی آملی و منتظری. )ص726( 
در اين مورد نيز، بايد دانست كه آيت اهلل جوادی آملی، در تاريخ مذكور نه تنها شاگرد 
امام خمينی نبوده اند كه اصًا به شهر مقدس قم مشرف نشده بودند و در تهران مشغول 
تحصيل بوده اند. آيت اهلل جوادی از حيث س��نی بيش از 10 س��ال از آقايان مطهری و 

1. همان، ص57.

2. همان، ص35.
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منتظری كوچك تر بوده و به عاوه، ايشان در سال 1334ش تازه وارد قم شده است!1 
در بخش مربوط به ذكر اسامی شاگردان امام خمينی نيز چند اشتباه فاحش در مدخل 
قابل مشاهده است. برای ذكر نام شاگردان امام بهتر بود از يك منبع استفاده می گرديد 
و منبع دسته اول درباره اين موضوع كتاب نهضت امام خمينی، ج1، ص66-60 است كه 
فهرست بلندی از شاگردان امام را برای اولين بار منتشر كرده و آن فهرست به سمع و نظر 
امام خمينی رسيده و توسط ايشان حك و اصاح شده است. در ادامه، اشكاالت مربوط 

به نام شاگردان امام را به تفكيك، بيان خواهيم كرد: 
الف. نام آيت اهلل دكتر س��يد محمد حس��ينی بهش��تی ب��ه صورت »آي��ت اهلل دكتر 

محمدحسين بهشتی« درج شده است! كه غلط آشكار است. 
ب. در معرفی ش��اگردان امام، از مرحوم آيت اهلل ربانی ش��يرازی نيز به عنوان »شهيد 
آيت اهلل عبدالرحيم ربانی شيرازی« نام برده شده است. در حالی كه اين روحانی مبارز، در 
يك سانحه رانندگی به رحمت حق شتافتند و لذا عنوان شهيد برای ايشان قابل استفاده 
نيست.2 شايد اين اشتباه ناش��ی از خلط بين نام مرحوم ربانی شيرازی با مرحوم شهيد 
ربانی املشی باشد كه به دست باند مخوف مهدی هاشمی به شهادت رسيده و در زمره 

شاگردان بنام امام خمينی)ره( بوده است. 
پ. در بخش شاگردان امام از آيت اهلل ناصر مكارم شيرازی به عنوان يكی از شاگردان امام 
نام برده شده است. در صورتی كه مطابق آنچه ايشان در كتاب خاطرات خود گفته اند، 

هرگز شاگرد امام خمينی نبوده اند و در درس امام شركت نكرده اند.
ت. در ذكر نام آقای هاشمی رفس��نجانی نيز اش��تباه صورت گرفته است و نام وی به 
عنوان »علی اكبر هاشمی رفسنجانی« درج شده است، در حالی كه نام صحيح وی »اكبر 
هاشمی بهرمانی« مشهور به رفسنجانی است. در اينجا نيز دو اشتباه صورت گرفته است 
يكی در اسم كوچك وی كه به اش��تباه، »علی اكبر« ذكر ش��ده و ديگری عدم درج نام 

شناسنامه ای ايشان »بهرمانی« است. 
ث. در قسمت شاگردان امام، از آيت اهلل س��يد موسی شبيری زنجانی به عنوان يكی از 
شاگردان ايشان نام برده شده است. در حالی كه ايشان تنها بخشی از قسمت برائت كتاب 

1. مهر استاد، قم، اسراء، 1391، ص99-95؛ به نقل از فرهنگنامه رجال روحانی عصر امام خمينی، ج1، ص104. 
2. برای دانستن درباره كيفيت درگذشت آيت اهلل ربانی شيرازی رك: جمهوری اسامی، س3، ش804، سه شنبه 
18 اسفند 1360، ص1 و 4. نويسندگان همچنين به رغم وجود قرائن مختلف، در مورد رحلت آقا سيد مصطفی 
خمينی دچار سردرگمی شده و در بخشی از مدخل از عنوان »شهيد« استفاده كرده و در جای ديگر از اين عنوان 

استفاده نكرده اند.
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رسائل را نزد امام خمينی خوانده است.1 و اين مقدار كم، به ميزانی نيست كه صدق عنوان 
شاگردی كند و به همين خاطر در فهرست هايی كه شاگردان ايشان را ذكر كرده اند، از 
آيت اهلل شبيری نامی به ميان نياورده اند.2 مؤيدی ديگر بر اين ادعا آن است كه در سايت 
رسمی متعلق به آيت اهلل شبيری زنجانی، در شرح حال ايشان هيچ اشاره ای به شاگردی 

ايشان نزد امام خمينی نشده است.3 
ج. در صفحه 692 از آيت اهلل ممدوحی به عنوان يكی از شاگردان امام ياد شده و چنين 

آمده است: 
گفتنی است كه حسن ممدوحی كرمانشاهی از شاگردان امام خمينی 
شرح مفصلی بر مصباح تدوين و تحت عنوان عرفان در محضر برهان و 

وحی منتشر نموده است.
آيت اهلل حسن ممدوحی گرچه از عاقه مندان امام خمينی)ره( بوده و هستند ولی از 
شاگردان امام نيست و به تصريح خودش��ان، در اواخر حيات آيت اهلل بروجردی )حدود 
سال های 38-37( وارد طلبگی شده و جالب آنكه خود تصريح دارند كه در آن زمان اصًا 
با امام ماقات نداشته است، چه رس��د به اينكه بخواهند شاگرد ايشان باشند.4 در هيچ 
كدام از زندگی نامه های رسمی آيت اهلل ممدوحی- از جمله در كتاب خبرگان ملت- نيز 

اشاره ای به شاگردی ايشان نزد امام خمينی)ره( نشده است.5
8. اليحه اصالحات در دولت امينی و بعد از آن 

در بخشی از مدخل به صورت مبهم از تصويب »اليحه اصاحات« در سال 1340 سخن 
به ميان آمده است: 

پس از رحلت آيت اهلل بروجردی... در دوره نخست وزيری امينی، اليحه 

1. »سيد موسی شبيری زنجانی، فقيه محقق«، حبيب اهلل سلمانی آرانی، گلشن ابرار، ج7، جمعی از پژوهشگران 
حوزه علميه قم، قم، نورالسجاد، 1386. 

2. سيد حميد روحانی، همان، ص60-67. 
3. قسمت زندگينامه سايت آيت اهلل شبيری زنجانی به آدرس:

http://zanjani.net/index.aspx?pid=10476
4. مصاحبه با آيت اهلل ممدوحی، 92/3/22 و 93/2/22؛ آرشيو بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقاب اسامی. 

5. خبرگان ملت، تهيه و تنظيم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، دفتر سوم، ص478؛ در اينجا ضمن معرفی 
اساتيد ايشان، هيچ اشاره ای به نام امام به عنوان استاد آيت اهلل ممدوحی نشده است. 

همچنين در منابع مجازی رسمی كه زندگی نامه ايشان را درج كرده اند نيز اشاره ای به مدعای فوق الذكر نيست. 
برای نمونه رك: 

http://hmamdouhi.andishvaran.ir/fa/ScholarMainpage.html
http://mamdohi.blogfa.com/
http://www.quranct.com/faces/? 
http://rezataran.ir
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اصاح��ات در هم��ان س��ال به 
تصويب رسيد؛ امينی به منظور 
جلب موافقت و همراهی علما به 

قم رفت. )مدخل، ص671(
عل��ی امين��ی وقتی ب��ر س��ر كار آم��د، نهاد 
قانون گذاری وقت يعنی دو مجلس شورای ملی 
و سنا را با جلب رضايت شاه، منحل كرد. به اين 
ترتيب قوانينی كه نياز داشت را در هيئت دولت 
خودش تصويب می كرد ك��ه از اين حيث كه در 
مجلس تصويب نمی شد، با قانون اساسی مغايرت 

داشت. هيئت دولت امينی در جلسه فوق العاده ای كه در شب 20 دی 1340 برگزار كرد، 
»قانون اصاحات ارضی« را به تصويب رساند.1 البته به اصاحات ارضی نمی شود قانون 
گفت چرا كه دولت حق قانون گذاری نداش��ت و نيز نمی توان به آن اليحه و طرح گفت 
چون در مجلس شورای ملی به تصويب نرسيد. شاه در روز سه شنبه 22 اسفند 1340 در 
روستای »ورجوی« از توابع مراغه اولين سند مالكيت را به يك كشاورز داد و به صورت 

عملی، آغاز اين ماجرا را كليد زد.2
در ادامه مدخل آمده: »در مهر 1341، طرح اليحه انجمن های ايالتی و واليتی از طرف 
دولت تصويب ش��د.« )مدخل، ص671( نيز باز در جای ديگ��ر از همين مدخل آمده: 
»تصويب طرح اليحه انجمن های ايالتی و واليتی از طرف دولت« )ص725( در اين دو 
جا يك اشتباهی رخ داده است و آن اس��ت كه قانون انجمن ها، در هيئت دولت اسداهلل 
علم تصويب شد نه در مجلس شورای ملی، فلذا بايد به آن »تصويبنامه« گفت نه طرح يا 
اليحه. و اگر در مجلس به تصويب می رسيد، می شد به آن طرح يا اليحه گفت. نكته ديگر 
آن است كه استفاده از تركيب »طرح اليحه« ناشی از ناآگاهی نويسنده يا نويسندگان 
از معنای اين دو كلمه است و اين دو كلمه در ادبيات سياسی و تاريخی، هرگز به صورت 
تركيبی اس��تفاده نمی ش��ود چرا كه معنايی مخالف هم دارد. اليحه پيشنهاداتی است 
كه از طرف دولت به مجلس داده شده باشد و اگر تصويب ش��ود می شود اليحه قانونی 
و طرح به پيش��نهاداتی می گويند كه از سوی مجلس��يان در مجلس مطرح شده باشد. 

1. اطاعات، س36، ش10703، چهارشنبه 20دی1340، ص1 و 17. 
2. همان، ش10752، سه شنبه 22 اسفند1340، ص1 و 21 و 24. 

نه فقط اعالميه »دیکتاتور خون 
می ریزد« که به تاریخ 19 خرداد 42 
است بلکه تمام اعالميه های نهضت 
آزادی که از اسفند 1341 و تمام 
اعالميه های سال 1342 تا حدود 10 
سال را باید در آنها تجدیدنظر کرد. 
عالوه بر اینکه تمام سران نهضت 
آزادی در قضایای نهضت امام از 
سال 1342 تا 1343 در زندان بودند 
فلذا بيرون نبودند که بخواهند از 

امام و نهضت حمایت کنند 
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تصويبنامه انجمن های ايالت��ی و واليتی گرچه 
به صورت طرح پيشنهادی از سوی دولت مطرح 
بود، اما به واسطه تعطيلی مجلس در آن دوران، 
توس��ط هيئت دولت تصويب شد و از اين حيث 
آن را »تصويب نامه انجمن های ايالتی و واليتی« 

می نامند. 
نكته مه��م و قابل نقد ديگر آنكه نويس��نده به 
نقش علمای تهران مانند مرحوم خوانس��اری، 
محمدتقی آملی و... در به ثمر نشستن مبارزات 
روحانيون با اين تصويبنامه اشاره ای نكرده است 
و از اين نظر تاش های علم��ای بزرگ تهران و 
نقش اعام اجتماع در مسجد س��يد عزيزاهلل و حوادث مرتبط ديگر، ناديده گرفته شده 
است. استفاده از منابع دست اول در اين موضوع، مانند كتاب نهضت دو ماهه روحانيون 
به قلم مرحوم علی دوانی و نيز كتاب نهضت امام خمينی)ره(، جلد اول، در تكميل اين 
بحث بسيار ضروری است كه هيچ ارجاعی به اين دو منبع مش��اهده نمی شود و از اين 

حيث، مطالب مطروحه از نقصان خالی نيست. 
9. حاج آقا روح اهلل کمالوند 

در بخشی از اين مدخل ادعا شده اس��ت كه در ماجرای انقاب سفيد، مرحوم حاج آقا 
روح اهلل كمالوند به عنوان نماينده امام و ساير مراجع قم برای مذاكره با شاه راهی دربار 

شده است: 
امام خمينی مراجع و علمای بزرگ قم را به نشس��ت و تصميم گيری 
فراخواند. آيت اهلل كمالوند به نمايندگی از سوی امام و ديگر مراجع تقليد 
قم، پيام هشدار ايشان را در ماقات با شاه اباغ كرد. در اين ديدار، شاه 
با تهديد به خشونت، بر عملی ساختن تصميم خويش تأكيد كرده بود. 

)مدخل، ص671( 
منبعی كه برای اين مطلب ارجاع داده ش��ده حديث بيداری، نوش��ته حميد انصاری، 

ص42 است. 
دقت در اسناد، چنين گزارشی را تأييد نمی كند كه مرحوم كمالوند به عنوان نماينده 
رسمی علمای قم و امام، برای مذاكره با دربار فرستاده شده باشند. بلكه در موارد متعدد، 

با مراجعه دقيق به اسناد و منابع متقن 
معلوم می شود که تاریخ آزادی 
امام به اشتباه درج شده است. به 
عنوان نمونه در سندی به نقل از 
سرهنگ مولوی- رئيس ساواک 
تهران- تاریخ آزادی امام از حصر 
خانگی، شنبه 15 فروردین بيان شده 
است و این اشتباه از آنجا ناشی 
شده است که در کتاب نهضت امام 
خمينی)ره(، این تاریخ با عنوان 
شب 16 فروردین درج شده است 
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امام با هر نوع مذاكره با دربار مخالفت ورزيده اند و اساساً راه مذاكره پنهانی با شاه و دربار 
را راهبردی شكست خورده می دانسته اند. مضاف بر مخالفت اين گزارش با سيره سياسی 
امام، س��ندی يافت نمی ش��ود كه اين مدعا را ثابت كند و از اين حيث نيازمند بازنگری 
است. در ادامه برخی از مستندات در باب فعاليت های آيت اهلل كمالوند را مرور می كنيم.

حاج آقا روح اهلل كمالوند در فروردين 1342 به ديدار ش��اه رفته اس��ت. دولت اسداهلل 
علم و شاه بعد از درگيری در مدرسه فيضيه و كشتار و كتك زدن طاب، درصدد برآمد 
تا فضا را تلطيف كرده و بين خودشان و روحانيون را اصاح كنند. گفتنی است كه علی 
كمالوند پس��رعموی آيت اهلل كمالوند در اين زمان مديركل نخست وزيری بوده است و 
واسطه اين ديدار بوده است. اما آقای كمالوند بعد از اينكه نتوانست رضايت امام را برای 
يك آشتی جلب كند، در ديدارش با ش��اه، هيچ حرفی از اين قضايا نزد و به پرداختن به 

مسائل شخصی بسنده كرد.1
امام خمينی در روز 11 ارديبهشت 1342، به صراحت ماجرای ديدار كمالوند با شاه را 
بدون ارتباط با خود و ساير مراجع قم دانسته و می گويد كه وی از جانب خودش رفته بود 
و دولت ايشان را طلبيده بود تا بين شاه و روحانيت را اصاح كند ولی امام به همين خاطر، 
ديدار با كمالوند را نپذيرفت و هر گونه اصاحی با دولت و شاه را به شدت رد كرده است: 
درباره آقای كمالوند هم، ما ايش��ان را اعزام نك��رده بوديم؛ بلكه آقای 
كمالوند را دولت طلبيده بوده اس��ت؛ و تلفنی از ما استجازه كردند كه 
در سر راه، اول به قم بيايند. در جوابش��ان عرض كردم مطلقاً راضی به 
آمدنشان نيستم و مادامی كه اين دولت علم مصدر كار است، داخل هيچ 
قسم مذاكره صلح و مصالحه ای نخواهيم شد؛ زيرا اين دولت به ترتيبی با 
اهل علم معامله كرده است كه تماس سران حوزه علميه همراه او، انتحار 
روحانيت است؛ و تا آنجا كه اختيار روحانيت با ماست، تن به چنين صلح 

و اصاحی  نخواهيم داد؛ و دليلی هم محض اصاح حاضر نمی بينيم.2
آنگونه كه مشاهده می ش��ود، در حالی كه امام صراحتاً نمايندگی آيت اهلل كمالوند از 
شخص ايشان و مراجع قم را رد می كنند، نويسنده مدخل بدون توجه به اين تصريحات 
امام، آقای كمالوند را نماينده رسمی امام و مراجع قم برای مذاكره با دربار معرفی كرده 
است. البته گذشته از مدخل امام خمينی و مرجع مدعای آن يعنی كتاب حديث بيداری، 

1. آيت اهلل روح اهلل كمالوند به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، زمستان 
1391، ص48 و 60-63. 

2. صحيفه امام، ج 1، ص192-193.
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در برخی منابع ديگر نيز همين اش��تباه تاريخی تكرار ش��ده اس��ت. به عنوان نمونه در 
مجموعه كوثر، ج1، ص34، در اين مورد چنين آمده است: 

امام بر آن شدند كه از يك روحانی ذی نفوذ برای مذاكره مستقيم با شاه 
بهره جويند. مرحوم آيت اهلل حاج آقا روح اهلل كمالوند... به دربار رفت و با 

شاه به مذاكره پرداخت...1
مسئولين مؤسسه حفظ آثار امام در دو كتاب حديث بيداری و مجموعه كوثر اين اشتباه 
را انجام داده اند و سومين كتابی كه اين اشتباه را در آن تكرار كرده اند صحيفه امام است. 

در پاورقی ای كه بر كتاب صحيفه امام درج شده چنين نوشته اند: 
آقای روح اهلل كمالوند، از روحانيون لرستان و از مدرسين حوزه علميه 
قم. وی در ماقات با شاه به طور بی پروا، خواست ها و آرمان های علما و 
روحانيون را به اطاع او رساند اما از آنجا كه تصميم رژيم شاه مبارزه با 

اسام و مسلمين بود، اين ديدار نتيجه ای به بار نياورد.2
اشتباهاتی از اين دس��ت كه بر خاف اظهارنظر صريح ش��خص امام خمينی)ره( در 
منابع تاريخی منتشر شده است، مصداق بارز تحريف نهضت امام خواهد بود. متأسفانه 
مؤسسه ای كه با هدف حفظ آثار امام خمينی)ره( به فعاليت می پردازد، در اين مورد خود 
منشأ تحريف تاريخ شده اس��ت. به رغم تصريح امام مبنی بر ناصحيح بودن نمايندگی 
آيت اهلل كمالوند از روحانيت و امام برای مذاكره با دربار، در س��ه منب��ع مكتوب از آثار 
منتشرشده از سوی مؤسسه حفظ آثار امام- از جمله در پاورقی كتاب صحيفه امام- اين 

اشتباه تكرار شده است. 
10. ماجرای فيضيه

در بخش��ی از مقاله كه به توصيف وقايع مربوط به مدرسه فيضيه پرداخته شده است، 
نكات قابل تأملی وجود دارد كه در ادامه به آنها می پردازي��م. پيش از ورود به بيان اين 

نكات انتقادی، متن مندرج در مقاله به قرار ذيل، ذكر می گردد: 
س��رانجام مجموعه واكنش های امام و ديگر روحانيون سبب شد تا در 
2 فروردين 1342، مصادف با وفات ام��ام جعفر صادق)ع(، حكومت به 
خشونت بگرايد. در مجلس عزايی كه آيت اهلل خمينی به مناسبت وفات 
امام ششم)ع( در منزل خود برگزار نمود، ايادی رژيم آشوب برپا كردند؛ 

1. كوثر: مجموعه سخنرانی های حضرت امام خمينی، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره(، 1373، 
ج1، ص34.

2. صحيفه امام، همان، ص192. 
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آيت اهلل با تهديد، آنها را از اين عمل برحذر داش��ت، اما غائله به بيرون از 
منزل وی كشيده شد. آش��وبگران و مأموران مسلح با يورش به مجلس 
عزای مشابهی كه در مدرسه فيضيه توسط آيت اهلل گلپايگانی برقرار بود، 

فاجعه ای را رقم زدند. )مدخل، ص671 و 672(
در مورد متن فوق نكاتی به شرح ذيل قابل طرح است: 

الف. در گزينش واژگان و نوع ورود به بحث، اين گونه القا ش��ده كه حمله به فيضيه در 
حقيقت به اقدامات علما بر می گردد و در واقع اينان رژيم را وادار به واكنش كرده اند؛ چه 
اينكه می خوانيم: »سرانجام مجموعه واكنش های امام و ديگر روحانيون سبب شد تا در 
2 فروردين 1342، مصادف با وفات امام جعفر صادق)ع(، حكومت به خشونت بگرايد.« 
اين در حالی است كه علما تا آن هنگام هرگز رفتار خشونت آميز يا مبارزه قهرآميزی از 
خود بروز نداده بودند كه نتيجه اش خش��ونت گرايی رژيم باشد. در حقيقت اين منطق 
خشونت آميز پهلوی است كه در مقابل اقدامات روش��نگرانه- از قبيل سخنرانی، بيانيه 
سياس��ی، اعام تحصن و...- دس��ت به باتوم می برد. لذا اين رويه قرون وس��طايی چيز 
تازه ای نيست كه ريشه اش كنش گری سياسی علما در آستانه انقاب سفيد باشد. حمله 
يك جانبه و بی بهانه به طاب مظلوم در مدرسه فيضيه، اقدامی است در جهت سركوب 

فعاليت های سياسی آرام روحانيت و ايجاد خفقان پليسی و امنيتی. 
ب. برای شهادت امام صادق)ع(، به كرات از تعبير وفات استفاده شده است كه چنين 
نقيصه ای در يك متن معيار، در بلندمدت به حذف عنوان شهادت منجر خواهد گشت. 
مگر آنكه ايشان بنا به داليلی نخواهند از لفظ شهادت استفاده كنند كه خود موضوعی 
قابل بحث و پی جويی است. مطمئناً نتيجه چنين رويه ای كنار گذاشتن فرهنگ شهادت 
از زندگانی معصومان)ع( است كه خود ريشه در تقدس زدايی از مضامين مربوط با تاريخ 

اسام دارد.
پ. در بخشی از نوشتار به شيطنت های خرابكارانه عمال پهلوی به منظور ايجاد آشوب 
در مجلس روضه بيت امام اشاره و اينگونه القا شده است كه ماجرای حمله به فيضيه، در 
حقيقت پس از ناكام ماندن آشوب در بيت امام و كشيده شدن دامن آشوب به خيابان، 
به وقوع پيوسته است. حال آنكه، برخاف مدعای نويسنده كه گفته »ايادی رژيم آشوب 
برپا كردند؛ آيت اهلل ]خمينی[ ب��ا تهديد، آنها را از اين عمل برحذر داش��ت، اما غائله به 
بيرون از منزل وی كشيده شد.« )ص672(، شيطنت های محدود عمال رژيم با تهديد 
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امام كه توسط آيت اهلل خلخالی بيان گرديد، در نطفه خفه شد1 و از اين نظر اساساً آشوبی 
برپا نگشت كه بخواهد دامنه به بيرون كشيده شود و از اين حيث، موضوع حمله به فيضيه 
خود نقشه ای مستقل از اين ماجرا بوده است كه از مدت ها قبل با استقرار امكانات و نيروی 
نظامی- لباس شخصی- برنامه ريزی شده بود. بهتر آن بود كه منابعی كه اين دو حادثه 

را به طور دقيق منعكس كرده اند مورد استفاده قرار می گرفت.2
11. نقش بازرگان و نهضت آزادی در قيام 15 خرداد 42

در بخش ديگری از مدخل، بعد از مرور حوادث بعد از سخنرانی امام خمينی)ره( در روز 
13 خرداد 42، از نهضت آزادی به رهبری مهندس بازرگان به عنوان يكی از جريان های 

سياسی حامی قيام 15 خرداد نام برده شده و چنين آمده است: 
س��خنرانی آيت اهلل خمينی در 13 خرداد 1342، مصادف با عاشورای 
حس��ينی، به عنوان نقطه عطف مخالف��ت علنی وی با رژي��م پهلوی و 
سرآغاز قيام 15 خرداد است... وی در اين سخنرانی اثرگذار، مردم را به 
مقابله با ظلم تهييج نمود. بسياری از احزاب سياسی نيز همچون نهضت 
آزادی، به رهبری مهندس ب��ازرگان، در حمايت از اين دعوت، به مردم 

پيوستند. )مدخل، ص 672(
در مورد مدعای فوق گفتنی آنكه اوالً نويس��نده ابتدا مدعی می ش��ود كه »بس��ياری 
از احزاب سياس��ی« به دعوت امام لبي��ك گفته اند و به م��ردم پيوس��ته اند و در ادامه 
به نهض��ت آزادی به عنوان نمونه ای از آن بس��يار اش��اره می كند. اين ه��ر دو بخش از 
مدعای وی قابل خدشه است چه اينكه طبق مس��تندات موجود، اتفاقاً اكثريت احزاب 
سياس��ی- قريب به اتفاق- اين قيام مردمی را حركتی ارتجاعی و كور معرفی كردند كه 
در مقابله با اصاحات شاهانه قرار گرفته اس��ت! و از اين حيث، نه تنها به جمع حاميان 
آن نپيوستند كه در تقابل با آن قرار گرفتند كه نام احزاب چپ و راست از حزب توده تا 

1. امام به دنبال برخی شيطنت ها توسط عمال رژيم، توسط آقای خلخالی عمال رژيم را اين چنين تهديد می كنند 
كه: »اگر يك بار ديگر حركت سوء و ناشايس��ته ای كه موجب اخال در نظم و آرامش مجلس باشد، از خود نشان 
دهند و خواسته باشند از رسيدن سخنان آقايان خطبا به گوش مردم جلوگيری كنند، فوراً به طرف صحن مطهر 
حركت می كنم و در كنار مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه)س( سخنانی را كه الزم است به گوش مردم برسد، 
شخصاً ايراد خواهم كرد.« )سيد حميد روحانی، همان، ص366( آن گونه كه می بينيد، تهديد امام هم يك تهديد 
نرم است نه تهديد سخت كه منجر به ايجاد تنش فيزيكی شده باشد. پس آشوبی اتفاق نيفتاده و آن شيطنت ها در 
نطفه خفه شده است. پس اين تهديد آيا نتيجه اش آشوب است؟ و آيا اين آشوب دامنه اش كشيده شده به فيضيه؟ 

به نظر می رسد نويسنده مدخل اطاع دقيقی از ابعاد حوادث 2 فروردين 41 نداشته است. 
2. در كتاب نهضت امام خمينی اين دو ماجرا به صورت مبسوط و مستقل بيان شده است. برای ديدن جزئيات 

اين ماجرا رك: سيد حميد روحانی، همان، ص365-367.
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جبهه ملی در اين جمع مخالفان قيام 15 
خرداد به چشم می خورد. ثانياً با توجه به 
آنكه سران نهضت آزادی در هنگامه قيام 
در زندان به س��ر می برده اند، اين نهضت 
چگونه به دع��وت امام لبي��ك گفته و به 
مردم پيوسته اس��ت؟ اگر مراد نويسنده 
اعاميه مشهور منتسب به نهضت آزادی 
با عنوان »ديكتاتور خون می ريزد« باشد، 
نيز گفتنی هايی پيرامون آن وجود دارد: 
نخس��ت آن كه با توجه ب��ه زندانی بودن 

س��ران نهضت آزادی در هنگام صدور اين اعاميه، متن آن توس��ط برخی از نيروهای 
جوان تر فعال در اين تشكل سياسی تهيه شده است كه برخی از جال الدين فارسی به 
عنوان نويسنده اين متن نام برده اند. دوم اينكه، اين بيانيه توسط برخی از سران نهضت 
تكذيب شده است و از اين نظر، سند ديگری مبنی بر حمايت نهضت آزادی از قيام 15 

خرداد در دست نيست كه قابل استفاده در اثبات مدعای نويسنده باشد. 
از همه مهم تر آنكه به روايت عباس ش��يبانی، س��ران نهضت آزادی و رهبران نهضت 
مقاومت ملی- مجموعه نيروهای ملی و مذهبی- همگام با مخالفان قيام 15 خرداد، آن 
را حركتی چاله ميدانی معرفی می كرده اند! و بديهی است كه چنين افرادی را نمی توان 

در شمار حاميان قيام به حساب آورد. 
دكتر عباس ش��يبانی از اعضای جبهه مقاومت ملی، عضو هيئت مؤسس و از اعضای 
ش��ورای مركزی نهضت آزادی و همچنين مس��ئول كميته دانش��جويی نهضت آزادی 
ايران، در مورد واكنش اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی نسبت به واقعه 15 خرداد 42، 
نظرات جالبی را مطرح كرده است. وی كه در هنگامه قيام 15 خرداد به همراه شماری از 
اعضای جبهه ملی- مانند اللهيار صالح- و برخی از اعضای نهضت آزادی- مانند بازرگان 
و...- در زندان بوده است، روايت های معناداری از مش��اهدات خود در اين دوره مهم از 
تاريخ انقاب را مطرح كرده است. به نظر شيبانی، نهضت آزادی پس از انشعاب از جبهه 
مقاومت ملی، با هدف مبارزات پارلمانی تأسيس شده و پس از تأسيس با اقبال مردمی 

مواجه نشده است: 
ما در نهضت مقاومت بارها بحث كرديم كه جمع بشيم و حزبی درست 

نخستين مواضع رسمی و اظهارنظرهای 
علمی امام خمينی)ره( درباره والیت 
فقيه، در کتاب کشف اسرار در سال 
1323شمسی درج شده است. ایشان 
در کتاب کشف اسرار ضمن پرداخت 
تفصيلی به موضوع »والیت فقيه« و 
»حکومت اسالمی«، یک فصل کامل 
از این کتاب را به مقوله های مذکور 
اختصاص داده و بحث مفصلی درباره 

حکومت اسالمی  دارد
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كنيم، تا فعاليت مثًا انتخاباتی بكنيم. تصورمان اين بود ولی موقعی كه 
آمديم، نتوانستيم. اقبال مردم هم به ما جلب نشد! يعنی نه مردم جذب 
ما شدند، نه رژيم اجازه مبارزه پارلمانی را می داد! همه اعضای مركزی 

نهضت هم همفكر و محكم نبودند.1
روايت خواندنی عباس شيبانی از نوع موضع گيری مدعيان مبارزات ملی مردمی، پس 
از حادثه 15 خرداد، بسيار جالب توجه اس��ت. او كه به عنوان شخصيتی ملی و مذهبی 
در قبال اين كشتار به اعتراض می پردازد، با واكنش منفی همراهانش مواجه می شود كه 
اتفاقاً تمام حيثيت اجتماعی خود را در مبارزه با رژيم شاه به دست آورده اند و به عنوان 
مجرم سياسی، محبوس هس��تند. اعضای جبهه ملی به همراه برخی از اعضای نهضت 
آزادی، در برخورد با اين اقليت معترض به 15 خرداد با ساواك همراه و هم قدم می شوند. 

عباس شيبانی روزهای پس از قيام 15 خرداد را چنين روايت می كند: 
]در نهضت 15 خرداد[ من زندان بودم كه معلوم شد كشتار كرده اند. ما 
فردايش در زندان اعام روزه كرديم. ولی جبهه ملی ها و چپی ها همراهی 
نكردند. مليون و بعضی از نهضتی ها هم همراهی با ما نكردند. س��اواك 
هم ما را كه روزه بوديم به زور چايی خوراند كه نگوييم ما روزه ايم. جبهه 
ملی و بعضی اعضای نهضت آزادی، صريحاً مخالف بودن كه از 15 خرداد 
حمايت بكنيم! ما آن را يك قيام مردمی  می دانستيم ولی آنها می گفتند 
كه يك عده نادان و چاله ميدانی و فان، عليه اصاحات ش��اه و امريكا 

شورش كرده اند!2 
در تحليل چرايی نوع موضع گيری منفی نسبت به قيام 15 خرداد، حداقل سه دليل از 
روايت شيبانی قابل برداشت است؛ عدم آش��نايی با  انديشه های مبارزاتی امام و ماهيت 
قيام 15 خرداد، عدم همفكری و همگامی اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی در مواجهه 
با اقدامات انقابی ام��ام و قيام 15 خرداد- كه حكايت از اختاف مبنايی در  انديش��ه و 
روش مبارزاتی دارد-3 و ديگر پنهان كاری در بيان عقايد واقعی كه نش��انگر نوعی نفاق 

طوالنی مدت است. وی در اين مورد می گويد: 
ما در زندان با ايده های امام به تدريج آشنا شديم. و عكس العمل همه ما 

1. »مبارزات ملی مذهبی نيم قرن اخير در گفت وگو با دكتر عباس شيبانی«، كتاب نقد، س4، ش13، ص62. 
2. همان، ص64. 

3. شيبانی در همين مصاحبه به طور تفصيلی از آرمان مشروطه خواهی و اعتقاد به مبارزات پارلمانی كه الزمه اش 
موافقت با بقای شاه است، در ميان اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی سخن به ميان آورده است. 
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در برابر ايشان و حركت 15 خرداد، يكسان نبود. البته اختاف ها بيشتر 
پس از انقاب اتفاق افتاد يا آشكار شد.1

12. دستگيری آيت اهلل طالقانی و مهندس بازرگان پس از قيام 15 خرداد
در بخش ديگری از مدخل، ضمن پرداختن به دستگيری آقايان طالقانی و بازرگان، به 

حمايت امام از ايشان اشاره رفته است: 
در تيرماه 1343 آيت اهلل طالقانی و مهندس مهدی بازرگان از مؤسسين 
نهضت آزادی ايران به جرم حمايت از آيت اهلل خمينی و قيام 15 خرداد 
محاكمه، و به زندان های طويل المدت محكوم شدند. امام خمينی پس 
از آزادی از حصر در 18 فروردين 1343 اعتراض ش��ديد نسبت به رأی 
دادگاه نظامی رژيم، طی بيانيه ای هشدار داد: »رأی دهندگان بايد منتظر 

سرنوشت سختی باشند.« )مدخل، ص673(
پيرامون متن فوق نكاتی قابل ذكر است كه در پی می آيد:

الف. تاريخ دستگيری آقايان طالقانی و بازرگان اشتباه درج شده است كه اين اشتباه 
نيز ناشی از اشتباه كتاب حديث بيداری است. چه اينكه اگر اين بزرگواران در حمايت از 
قيام 15 خرداد 42 دستگير شده اند، و اگر امام در تاريخ 18 فروردين 43 به حكم حبس 
ايشان واكنش نشان داده اند، تاريخ تيرماه 43 به هيچ وجه درست نخواهد بود زيرا الزمه 
سخن نويسنده آن خواهد بود كه امام حدود سه ماه پيش از دستگيری آقايان طالقانی و 
بازرگان به محكوميت قضايی ايشان توسط دستگاه قضايی رژيم شاه اعتراض كرده اند! 
اين مسئله حتی بدون مراجعه به منابع تاريخی نيز توسط ويراستاران محترم قابل كشف 

و جبران بود اما به اشتباه درج شده است. 
ب. دستگيری سران نهضت آزادی ارتباط مس��تقيم با قيام 15 خرداد نداشته، ايشان 
پيش تر در بهمن ماه 1341 دستگير ش��ده بودند و در جلسات دادگاه، خودشان انتشار 
اعاميه هايی در حمايت از قيام 15 خرداد را نفی كرده اند و گفته اند اين اتهامات به آنها 
وارد نيست چرا كه آنها در آن زمان در زندان به سر می برده اند و منطقاً نمی توانسته اند در 
صدور و نشر اعاميه به جهت محكوميت 15 خرداد نقش داشته باشند. آقايان بازرگان، 
س��حابی و طالقانی از س��ران نهضت آزادی، در روز 4 بهمن 1341 به خاطر اعاميه ای 
كه در روز 3 بهمن 1341 در مخالفت با انقاب سفيد صادر كرده بودند، دستگير شدند 

1. همان، ص65. 
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و به دنبال آن، س��اير سران اين حزب را هم 
دستگير كردند.1 جلسات دادگاه مربوط به 

نهضت آزادی از 1342/7/30 آغاز شد.2
حكم بدوی دادگاه، در روز 1342/10/16 
صادر ش��د و بازرگان و طالقانی به 10 سال 
زندان، ي��داهلل س��حابی، ش��يبانی و احمد 
علی باباي��ی به 6 س��ال، عزت اهلل س��حابی، 
ابوالفضل حكيمی و محمدمهدی جعفری به 
4 سال، پرويز عدالت منش به يك سال زندان 
محك��وم ش��دند.3 رأی دادگاه تجديدنظر 
مورخ 1343/4/16، رأی همه را تأييد كرده 

و فقط حكم يداهلل سحابی به 4 سال تقليل يافت.4 
پ. در پرونده محاكمه س��ران نهضت آزادی، اعاميه هايی كه بعد از پانزده خرداد هم 
منتشر شده بود هم، درج شده بود و اينها به تمام اين اعاميه ها شكايت كردند كه اينها 
هيچ ارتباطی به ما و پرونده ما ندارد چرا كه »تاريخ انتشار آنها مربوط به زمانی است كه 
ما در زندان بوده ايم، مسئوليت آنها را به عهده نمی گيريم.«5 و همچنين در جای ديگر 
گفته اند: »اغلب اعاميه های موجود در پرونده، مربوط به نهضت آزادی نيس��ت و يا در 

زمانی منتشر شده كه ما در زندان بوديم.«6 
پس با اين اوصاف نه فقط اعاميه »ديكتاتور خون می ري��زد« كه به تاريخ 19 خرداد 
42 اس��ت بلكه تمام اعاميه های نهضت آزادی كه از اسفند 1341 و تمام اعاميه های 
سال 1342 تا حدود 10 سال را بايد در آنها تجديدنظر كرد. عاوه بر اينكه تمام سران 
نهضت آزادی در قضايای نهضت امام از سال 1342 تا 1343 در زندان بودند فلذا بيرون 
نبودند كه بخواهند از امام و نهضت حمايت كنند و در حمايت از آن اعاميه صادر كنند. 
ت. در اين ميان تنها آيت اهلل طالقانی، با آنكه در 4 بهمن 41 دس��تگير شده بود،7 ولی 

1. مهدی بازرگان، مدافعات )مجموعه آثار(، بنياد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان، ج6، ص14.
2. همان، ص15.

3. همان، ص127-129.

4. همان، ص402-405.
5. همان، ص116.
6. همان، ص128.

7. بازوی توانای اسام؛ آيت اهلل سيد محمود طالقانی، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، تهران، شهريور 
1381، ص348.

عدم اشاره به اختالف های راهبردی 
امام با اعضای نهضت آزادی یکی از 
اشکاالت عمده در مدخل امام خمينی 
است که با در نظر گرفتن ذکر خيرهای 
بی وجه متعدد از اعضای این تشکل 
سياسی در مدخل اختصاصی امام 
خمينی، این ذهنيت متبادر می شود که 
نویسندگان مقاله در پی تطهير کارنامه 
سياسی نهضت آزادی و محوریت 
بخشيدن به فعاليت های سياسی ایشان 

در کوران انقالب اسالمی بوده اند
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در ابتدای محرم آن س��ال يعنی در خردادماه 42 از زندان آزاد ش��د و دوباره در تيرماه 
42 مجدداً دس��تگير و روانه زن��دان گرديد. آي��ت اهلل طالقانی)ره( در تاري��خ 6 تيرماه 
1342 دس��تگير و در تاريخ 42/7/30 محاكمه ش��ده اند. حكم محكوميت ايش��ان در 
تاريخ 42/12/14 در دادگاه تجديدنظر، به عنوان ده س��ال حبس اعام و تمديد شد.1 
تاريخ های ذكر شده با متن اعاميه امام كامًا منطبق است. پس اساساً دستگيری ساير 
سران نهضت در تيرماه 42 صحت ندارد و عطف بازرگان به طالقانی در نوشته فوق الذكر، 
ناصحيح است چرا كه بازرگان در هنگام قيام 15 خرداد در زندان بوده است و دستگيری 

وی بعد از اين قيام معنی ندارد.
ث. عاوه بر موارد پيش گفته، به گفته برخی منابع متقدم و معتبر، سران نهضت آزادی، 
اعاميه »ديكتاتور خون می ريزد« و چند اعاميه مشابه- كه در حمايت از نهضت امام 

خمينی صادر شده بود- را تكذيب كرده و ساختگی خواندند:
اين اعاميه به نام نهضت آزادی ايران منتشر شد ليكن، سران و رهبران 
اين گروه در آن روز، اي��ن اعاميه و چند اعاميه مش��ابه آن را تكذيب 

كردند و ساختگی خواندند.2
13. امام پس از آزادی از زندان در سال 43 

پيرامون تاريخ آزادی امام از حصر خانگ��ی، در مدخل امام خمينی چنين می خوانيم: 
»رژيم شاه... دوره حصر خانگی امام را پايان داد، و در 16 فروردين 1343 ايشان را آزاد، 

و به قم منتقل ساخت.« )مدخل، ص 672(
با مراجعه دقيق به اس��ناد و منابع متقن معلوم می شود كه تاريخ آزادی امام به اشتباه 
درج شده اس��ت. به عنوان نمونه در سندی به نقل از س��رهنگ مولوی- رئيس ساواك 
تهران- تاريخ آزادی امام از حصر خانگی، ش��نبه 15 فروردين بيان ش��ده است3 و اين 
اشتباه از آنجا ناشی شده است كه در كتاب نهضت امام خمينی)ره(، اين تاريخ با عنوان 
شب 16 فروردين درج شده است و از اينجا به واسطه عدم دقت در نقل و برداشت اشتباه 
ساير نويسندگان، در ساير منابع به طور اشتباه انعكاس يافته است. لذا بايسته است كه 
در مدخل، اين تاريخ اصاح گردد و 15 فروردين جايگزين ش��ود و يا به صورت »شب 

1. سيد هادی خسروشاهی، خاطرات مستند سيد هادی خسروشاهی درباره آيت اهلل طالقانی، قم، كلبه شروق، 
1391، ص163؛ برای مشاهده اين موارد و اطاعات بيشتر رك: بازوی توانای اسام؛ آيت اهلل سيد محمود طالقانی، 

همان.
2. سيد حميد روحانی، همان، ص649.

3. همان، ص834.
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16 فروردين« اصاح گردد. در حقيقت اين اشتباه تاريخی ناشی از عدم دقت نويسنده 
كتاب حديث بيداری است كه »ش��ب 16 فروردين« را به صورت »16 فروردين« ذكر 

كرده است. 
يكی ديگر از خألهای موجود در مقاله، عدم اش��اره به جشن های مفصلی است كه در 
پی آزادی بی سر و صدای امام توس��ط رژيم انجام می گيرد. رژيم شاه كه در ساعت 10 
شب 16 فروردين امام را در فضايی كامًا غير تبليغاتی و بی خبر آزاد كرد، با جشن های 
مفصلی كه به مناسبت آزادی امام در قم انجام شد، در حقيقت غافل گير شد. اين جشن ها 
چند روز به طول انجاميد و عاوه بر حضور علما، طاب و مردم قم، بسياری از مردم را از 
گوشه و كنار كشور به قم كشاند به گونه ای كه طبق اس��ناد ساواك، برای بليط قم بازار 
سياه ايجاد شد و مردم مشتاق با هزينه كردن مبالغی معادل ده ها برابر كرايه معمول خود 

را به جشن شادمانی آزادی امام رساندند. 
در مقاله مورد نقد، هيچ اشاره ای به جش��ن های مربوط به آزادی امام نشده است؛ در 
صورتی كه اين جش��ن ها خود حركتی مبارزاتی و تبليغاتی در مقابل رژيم محس��وب 

می شده است.1
14. تبعيد امام به ترکيه

پيرامون ايام حضور امام در تركيه، به فعاليت های فرهنگی و علمی امام به طور اجمالی 
اشاره رفته است: 

آيت اهلل با ش��كيبايی... وق��ت خود را ص��رف امور فرهنگ��ی در قالب 
مساعدت به مسلمانان، و تأليف و تدوين برخی از آثار خود نمود. )مدخل، 

ص673(
عدم اشاره به نام كتاب گران سنگ تحريرالوسيله كه در ايام تبعيد در تركيه به نگارش 
درآمده است، يكی از نواقص مربوط به اين بخش است. با توجه به اهميت اين كتاب فقهی 
در معرفی ش��خصيت علمی امام خمينی، بيان نام اين اثر شاخص در زمره فعاليت های 
علمی امام در تبعيد- كه عمًا فضای مباحث علمی فراهم نبوده است- بسيار پر اهميت 

است. 
15. تبعيد امام ريشه شكل گيری مبارزات مسلحانه 

در بخش ديگری از مقاله می خوانيم: 

1. در كتاب نهضت امام خمينی ضمن اشاره مفصل به اسناد مرتبط با اين جشن ها، از تشكيل ستاد بحران توسط 
رژيم برای كنترل تبعات اقدامات مردمی پس از آزادی امام خبر داده شده است. جشن های شادمانی مردمی عاوه 

بر قم در ساير شهرها از جمله تهران نيز برگزار شده است. رك: سيد حميد روحانی، همان، ص839-851. 
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تبعيد امام ب��ه تركيه، بازتاب گس��ترده ای در داخل و خ��ارج از ايران 
داشت. در ايران، علمای تراز اول همچون آيات عظام ميانی، مرعشی، 
خوي��ی و حكيم با ارس��ال نامه، انتش��ار اعامي��ه و آگاهي��دن مردم و 
مس��ئولين، اعتراض خود را بيان داش��تند... اين حركت ها به آرامی به 
تظاهرات و اعتراضات مس��لحانه بدل ش��د و گروه هايی همچون حزب 
ملل اسامی كه پيش تر در مسير تبليغ و اعتراض خاموش گام می نهاد، 

آغازگر مبارزه ای مسلحانه گشت. )مدخل، ص673(
در مورد محوري��ت دادن به حزب ملل اس��امی در عرصه مبارزات مس��لحانه پس از 
تبعيد امام، دو ادعای مهم مطرح شده است؛ نخس��ت پيشينه مبارزات خاموش توسط 
اين تشكيات مبارزاتی است و ديگری نقش پررنگ آن در عرصه مبارزات مسلحانه. در 
مورد اين حزب گفتنی آن كه، حزب ملل اسامی توسط سيد كاظم موسوی بجنوردی 
در سال 1340 ايجاد شد و در زمانی كه هنوز هيچ فعاليت مثبت و عمليات مسلحانه ای 
انجام نداده بود و در مرحله آموزش بودند توسط ساواك در مهر 1344 دستگير و زندانی 
شدند و تمام اين گروه به راحتی از ميان رفت. جالب است كه اين گروه، هيچ فكری جز 
فعاليت مس��لحانه نداش��ت و هيچ فعاليت فرهنگی يا اجتماعی از اين گروه صادر نشد. 
گروه مذكور هرگز در مسير مبارزات خاموش گام بر نداشته بود بلكه هنوز نتوانسته بود 
وارد فاز مسلحانه نيز گردد. رئيس اين گروه يك طلبه متولد و بزرگ شده عراق بود كه به 
دليل كم سوادی و ناآشنايی به اوضاع سياسی و اجتماعی ايران باعث شد تا فكر مبارزه را 
به صورت خام داشته باشد؛ او و تمام گروهش بدون انجام حتی يك عمليات مسلحانه به 
راحتی دستگير شدند و تمام گروهش فروپاشيد و همگی در معرض اعدام قرار گرفتند!1 
در كتاب سيد جال الدين مدنی كه از قضا جزو منابع ارجاعی همين مدخل هم است، 
پيرامون حزب ملل اسامی و رهبری آن چنين آمده است: »رهبری اين گروه كه عنوان 

جالب و بزرگی را به خود اختصاص داده بود، ظرفيت و كارآيی متناسب را فاقد بود.«2
16. پيشينه نظريه واليت فقيه امام خمينی

در معرفی پيش��ينه نظريه واليت فقيه، به درس های خارج ام��ام در نجف ارجاع داده 
شده و آمده است: 

وی ]=امام[، نخستين مواضع رسمی خود در موضوع واليت فقيه را در 

1. همان، ص1176-1186.
2. سيد جال الدين مدنی، تاريخ سياسی معاصر ايران، قم، دفتر انتشارات اسامی، 1362، ج2، ص105. 
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آن كاس ها]ی درس خارج فقه در مسجد شيخ انصاری[ بيان داشت. 
)مدخل، ص674(  

با بررسی آثار و مكتوبات امام خمينی)ره(، نادرستی اين سخن روشن می گردد؛ به اين 
صورت كه در واقع نخستين مواضع رسمی و اظهارنظرهای علمی امام خمينی)ره( درباره 
واليت فقيه، در كتاب كشف اسرار در سال 1323شمسی درج شده است. ايشان در كتاب 
كشف اس��رار ضمن پرداخت تفصيلی به موضوع »واليت فقيه« و »حكومت اسامی«، 
يك فصل كامل از اين كتاب را به مقوله های مذكور اختصاص داده و بحث مفصلی درباره 

حكومت اسامی  دارد.1
خود نويس��نده به رغم ادعای فوق مبنی بر آنكه نخس��تين مواضع ام��ام در موضوع 
واليت فقيه را به درس های خارج ايشان در نجف در دهه 40 مربوط دانسته بود، در يك 
تناقض گويی آشكار، از كتاب كشف اسرار به عنوان نخستين اظهارنظر امام در باب واليت 
فقيه نام می برد كه البته مطالب مطروحه در اين بخش نيز خالی از اشتباه تاريخی نيست. 

در صفحه 693 و 694 از مدخل، چنين می خوانيم: 
طرح اوليه  انديشه حكومت اس��امی در تفكر امام را بايد در نيمه دوم 
 دهه 1320 ش پ��ی گرف��ت؛ وی در آن زمان با تألي��ف و تدوين كتاب
كشف االس��رار، آرای خود در زمينه حكومت اسامی را در شكل اوليه، 

تبيين نمود.
گذشته از تناقض گويی نويسنده در معرفی پيش��ينه نظريه واليت فقيه از منظر امام، 
متذكر می گردد اين كتاب خاف مدعای نويسنده كه تاريخ انتشار آن را »نيمه دوم دهه 
1320ش« عنوان كرده، در س��ال 1323ش يعنی در نيمه نخس��ت از دهه 1320ش، 

انتشار يافته است. 
17. دستگيری سيد احمد در پی سفر به عراق

در بخشی از مقاله با اشاره به سفر غير قانونی سيد احمد خمينی به عراق، از دستگيری 
وی سخن به ميان آمده است. تاريخ دستگيری وی به طور مبهم در اين مدخل درج شده 

است؛ به طوری كه خواننده را به اشتباه می اندازد. نويسنده در اين موضوع می نويسد: 
حجت االس��ام س��يد احمد خمينی... در 1345ش مخفيانه به نجف 
رفت، اما هنگام بازگش��ت در مرز دستگير ش��د و مدتی در زندان قزل 

1. رك: روح اهلل خمينی، كشف اسرار، تهران، كتابفروشی اس��اميه، 1327، ص186-185 و نيز گفتار چهارم: 
حكومت، ص221-288. 
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قلعه تهران محب��وس گرديد. 
)مدخل، ص674(

اين دستگيری مربوط به 8 تير سال 1346ش 
اس��ت كه س��يد احمد خمينی توسط ساواك 
به خاطر خروج غير قانونی دس��تگير ش��ده و 
در 24 مرداد همان س��ال آزاد ش��د. خبر اين 
دس��تگيری در روز 46/5/23 در روزنامه های 
كيهان و اطاعات درج ش��د.1 ع��دم تصريح به 
تاريخ دستگيری سيد احمد و عطف آن به سال 

خروج از كش��ور )1345ش( اين تلقی را به دنبال دارد كه دستگيری نيز در همان سال 
اتفاق افتاده است. 

18. رحلت آيت اهلل حكيم و انتشار اعالميه 12 امضايی
از جمله موضوع��ات مهمی كه در مدخل به آن پرداخته نش��ده، موضوع »مرجعيت« 
امام خمينی)ره( است. بررسی سير ورود ايشان در عرصه مرجعيت يكی از كاستی های 
جدی مقاله است. به عنوان نمونه سير انتشار رس��اله های فقهی، صدور اجازه نامه برای 
شاگردان، و مهم تر از همه، اعاميه های بزرگان و فضای حوزه علميه در باب معرفی امام 
به عنوان مرجع تقليد پس از رحلت آيت اهلل حكيم، از جمله موضوعات مغفول در مقاله 
است. نويسنده پس از پرداختن به رحلت آيت اهلل حكيم )مدخل، ص674(، هيچ اشاره ای 
به اعاميه معروف فضای ق��م در تأييد مرجعيت امام و برخورد ش��خص امام با مقوله 
مرجعيت نكرده است. در ادامه به بخشی از مطالب مرتبط با اين موضوع اشاره خواهد شد.
بعد از فوت آيت اهلل العظمی سيد محسن حكيم، مرجع دينی ساكن نجف، در 12 خرداد 
1349، عده ای از شاگردان امام و مدرسين شاخص حوزه علميه قم درصدد برآمدند تا 
امام را به عنوان مرجع تقليد اعلم معرفی كنند. به همين خاطر دوازده نفر از مدرس��ين 
برجس��ته حوزه علميه قم اعاميه ای را امضا كردند كه به اعاميه 12 امضايی مش��هور 
گشت. نام هايش��ان به اين شرح اس��ت:  آقايان عبدالرحيم ربانی ش��يرازی، حسينعلی 
منتظری، حسين نوری همدانی، محمد فاضل لنكرانی، غامرضا صلواتی، علی مشكينی، 
ابوالقاسم خزعلی، نعمت اهلل صالحی نجف آبادی، ابراهيم امينی، يحيی انصاری شيرازی، 

1. نمونه ای از اسناد مرتبط با قضيه سفر غير قانونی سيد احمد خمينی به عراق و دستگيری اش توسط رژيم شاه، 
برای نخستين بار در اين مقاله نشر يافته است. رك: س��هراب مقدمی شهيدانی، »معمای ميانی«، پانزده خرداد، 

ش39، بهار1393، ص230-224. 

مدعای نویسنده مبنی بر درخواست 
امام از مهندس بازرگان برای 
گزینش افراد مورد وثوق برای 
حضور در شورای انقالب، در 
هيچ منبع معتبری ذکر نشده است 
و گذشته از این، مسئله عدم اعتماد 
به نهضت آزادی و اختالف فکری 
بنيادین با امام و انقالب اسالمی نيز 

در منابع مختلف ذکر شده است



306
نقد متون، منابع و ديدگاه ها

دوره سوم سال چهاردهم شماره  49و50  پاييز و زمستان 95

احمد جنتی و محمد شاه آبادی. 
ترويج مرجعيت امام به قدری برای س��اواك ناراحت كنن��ده و خطرناك می نمود كه 
بافاصله دستور دس��تگيری و تبعيد دو نفر اول از ليس��ت مذكور- كه مسببين اصلی 
بودند- را صادر كردند. س��اواك انتش��ار اين اعاميه را مربوط به 19 خرداد 1349ش 

دانسته است. اين اعاميه در تثبيت مرجعيت امام بسيار مؤثر بود.1
19. مهندس بازرگان و شورای انقالب 

در بخشی از متن، نويسنده به مرور حوادث منتهی به پيروزی انقاب اسامی می پردازد 
و در اين برهه از نقش پررنگ اعضای نهضت آزادی در مناسبات انقاب اسامی سخن 
به ميان می آورد. نكته مهم آنكه در روايت وی از پيش��ينه شكل گيری شورای انقاب، 
به اختاف نظرهای اساس��ی اعضای نهض��ت آزادی با امام خمينی)ره( هيچ اش��اره ای 
نشده است؛ همچنان كه به بازگشت قهرآميز بازرگان از پاريس، در پی مخالفت امام با 
نظراتش، هيچ اشاره ای صورت نگرفته است. در ادامه ابتدا روايت موجود در مدخل را از 

نظر می گذرانيم و بعد نكاتی در نقد آن خواهد آمد: 
در اين زمان، برخی كس��ان همچون مهندس مهدی بازرگان و دكتر 
كريم س��نجابی برای ديدار با ام��ام و در صورت توافق، يكسان س��ازی 
مواضع، به پاريس رهسپار ش��دند. همچنين آيت اهلل مرتضی مطهری، 
آيت اهلل دكتر بهش��تی و برخی ديگر از چهره های روحانی و سياسی به 
ديدار ايش��ان رفتند. در همين ماقات ها بوده اس��ت كه امام از آيت اهلل 
مطهری و مهندس بازرگان خواست تا برای شورای انقاب نام افراد مورد 

وثوق را گرد آورند. )مدخل، ص677(
در بررسی مطالب فوق، نكاتی قابل توجه است: 

الف. ديدار اعضای نهضت آزادی مانند سنجابی و بازرگان كه به تصريح نويسنده مدخل، 
به منظور »توافق و يكسان سازی مواضع« صورت گرفته است، به اين معناست كه اعضای 
اين نهضت با امام و انقاب اسامی تا آن زمان هم توافق نداشته و مواضع يكسانی را اتخاذ 
نكرده بودند و از اين حيث، اختافات بنيادينی وجود داش��ته است. مراجعه به برخی از 

مكتوبات و اسناد از ماهيت اين اختاف های بنيادين پرده برمی دارد. 
يكی از اين اس��ناد، نامه مهندس بازرگان به امام خمينی در اوايل شهريور 57 درباره 

1. ياران امام به روايت اسناد ساواك 48؛ آيت اهلل العظمی محمد فاضل لنكرانی، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی 
وزارت اطاعات، تابستان 1393، ص85-96. 
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ادامه روند مبارزات است. متن نامه- كه از كتاب خاطرات ابراهيم يزدی نقل می شود- 
حاوی نكات مهمی است و سه بند از آن را ذكر می كنيم:

بند دوم: لبه تيز حمله بهتر اس��ت به استبداد باشد نه استعمار. جنگ 
كردن در دو جبهه مانع پيروزی است و مصلحت در برانگيختن سياست 
امريكا و اروپا كه عليه خودمان و به سود و حمايت شاه است، نخواهد بود.
بند پنج��م: هدف نهايی البته س��رنگونی رژيم اس��ت. ام��ا در مرحله 
اول رفتن ش��اه، در مرحله دوم نظارت و محدوديت جانش��ينان او، در 
چهارچوب قوانين موجود و آزادی ها، سوم كار كردن روی افكار و تشكيل 

و تربيت و تجهيزات و در مرحله چهارم تبديل به جمهوری اسامی. 
بند هفتم: حكومت اس��امی يگانه هدف و منظور نهايی هر مسلمان 
بايد باشد. عنوان كردن آن در جواب سؤال خبرنگار لوموند كامًا به جا 
]بجا[ بوده اس��ت اما هنوز مشخص و شناخته نش��ده و تعريف واحدی 
پيدا نكرده، روی كيفيت حكومت اسامی از جهات عديده ايدئولوژيك 
اقتصادی-سياسی، اداری و... به قدر كافی و مقبول كار نشده است؛ لذا 
نمی تواند در حال حاضر به عنوان جانشين قانون اساسی و مشروطيت 
عرضه ش��ود. در افكار روش��نفكران، حتی متدينين مبارز با سابقه و در 
محافل بين المللی عكس العمل مطلوب ندارد. همچنين رهبری اعضای 
روحانيت، كه امتحان خوبی در گذشته نداده، سابقه و تجربه و صاحيت 
فنی الزم را ندارد، كنار زدن و خارج از حق و وظيفه كردن گروه های ملی 

غير مذهبی با حسن نيت و با صاحيت به خاف مصلحت است.1
آن گونه كه پيداست الگوی مطلوب مهندس بازرگان مبارزه گام به گام در چهارچوب 
قانون اساسی مش��روطيت اس��ت كه الزمه آن عدم براندازی رژيم سلطنت بوده است. 
موضوع مورد اختاف ديگر، پرهيز از استعمارستيزی و به طور خاص مبارزه با امريكاست 
كه امام در صدر ش��عارهای انقاب اس��امی در تمام دوران مبارزات مطرح می كردند. 
مسئله س��وم اختاف بر س��ر كارآمدی يا ناكارآمدی حكومت دينی در آستانه پيروزی 
انقاب اسامی اس��ت كه در بند هفتم مورد اشاره قرار گرفته اس��ت. به روايت ابراهيم 
يزدی، پس از س��فر بازرگان به پاريس، محتوای همين نامه بی ج��واب بازرگان به امام، 
دوباره از طرف بازرگان مطرح شده است كه واكنش منفی امام را در پی داشت. ابوالفضل 

1. ابراهيم يزدی، شصت سال صبوری و شكوری: خاطرات دكتر ابراهيم يزدی، پاييز 1390، ج3، ص491-492. 



308
نقد متون، منابع و ديدگاه ها

دوره سوم سال چهاردهم شماره  49و50  پاييز و زمستان 95

توكلی بينا- يكی از همراهان امام در پاريس- در خاطراتش چنين نقل كرده است: 
مهندس بازرگان وقتی از اي��ران به پاريس آم��د، در اولين ماقات با 
حضرت امام می گويد كه راه بن بست اس��ت. مردم خسته شده اند. امام 
می فرمايند: حوصله ام را تنگ نكنيد. بن بس��تی وجود ندارد. می زنيم، 
می بريم، و جلو می رويم. وقتی هم كه برای بار دوم از امام وقت ماقات 
خواست، امام فرمودند: بايد موضعش را اعام كند، بعد بيايد. مهندس 
بازرگان هم اظهار كرده بود كه می خواهم با دوستانم مشورت كنم. امام 
فرمودند: با دوستانش مش��ورت كند و موضعش را اعام كند. مهندس 

بازرگان هم آمد ايران و پس از مشورت اعاميه كمرنگی دادند.1
روايت ديدار بازرگان با امام و حواش��ی مربوط به آن، در كتاب خاطرات دكتر فاطمه 
طباطبايی- همسر مرحوم سيد احمد خمينی- نيز انعكاس يافته و از اين اختاف های 
بنيادين بين امام و اعض��ای نهضت آزادی حكايت دارد.2 خان��م طباطبايی ضمن بيان 
تفصيلی اختاف دو گفتمان موجود، به اظهارنظر مرحوم س��يد احمد خمينی)ره( در 

مكالمه با خود، اين گونه اشاره كرده است: 
تلفنی با احمد صحبت كردم و تحليل هايی را كه شنيده بودم برايش 
گفت��م. او گفت امام همچن��ان بر اين باورند كه ش��اه بايد ب��رود. رژيم 
شاهنشاهی بايد ساقط شود و به جای رژيم سلطنتی، جمهوری اسامی 
محقق شود و متذكر شده اند اين مطالب بايد به طور مكرر و پی در پی، 
به مردم گفته ش��ود تا نهضت مردم منحرف نش��ود و به سردی نگرايد. 
احمد گفت: البته آقای بازرگان بر موضع خود اصرار و امام هم به موضع 

خود اعتقاد دارد.3
شخص امام خمينی)ره( نيز عاوه بر مخالفت با سياست های ناصحيح نهضت آزادی 
در جلسات خصوصی، خطر انحراف انقاب اس��امی از جانب ايشان را بارها در جلسات 
عمومی- و البته به دليل ماحظات مبارزاتی، بدون ذكر نام- مطرح كرده اند كه بازخوانی 
نمونه ای از اين اظهارنظرها كه در پاس��خ به طرح بازرگان ايراد شده است، راه گشاست. 

1. فرامرز شعاع حسينی )به كوشش(، ديدار در نوفل لوشاتو: خاطرات سياسی- اجتماعی ابوالفضل توكلی بينا، 
تهران، عروج، 1389، ص229-230. 

2. فاطم��ه طباطبايی، اقليم خاطرات، به كوش��ش: معاونت فرهنگی س��تاد مركزی بزرگداش��ت حضرت امام 
خمينی)ره( )به كوشش(، تهران، عروج، 1391، ص446-447.

3. همان، ص446.
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امام در س��خنرانی خود در تاريخ 29 آبان 57- تنها چند روز پس از ماقات بازرگان با 
ايشان- خطاب به دانشجويان و ايرانيان مقيم خارج، چنين می فرمايند: 

من به... بعضی از اين آقايان كه آمده بودند و می گفتند كه »سياس��ت 
قدم به قدم«، خوب حاال يك قدم برداريم و بعدش صبر كنيم يك مدتی 
بگذرد بعد قدم دوم را برداريم، گفتم آقا اگر شما اين قدم را سست كنيد، 
]در[ قدم دوم قدم های شما را می ش��كنند! اين طور نيست كه يك قدر 
صبر كنند كه ش��ما حاال قدم اول را برداشتيد حاال ايشان سلطنت كند 
نه حكومت!... بعد از اين هم��ه جنايات حاال ديگر بيايند آقا س��لطنت 
كنند نه حكومت! اين اگر پايش مستقر بشود، دنبال اين هستند كه اين 
نهضت را بخوابانند با هر طور كه می توانند. اينها دنبال اين هستند. و اگر 
اين نهضت بخوابد، اين آتش��ی كه در دل مردم روشن شده است و خدا 
روشن ترش كند اگر اين بخوابد و اين آتش خاموش بشود، ديگر امكان 
ندارد كه اين نهضت پيدا بشود، يا ش��بيه آن پيدا بشود. رفت از بين كه 
تمام بشود. و اگر اين طور بشود، قبل از اينكه شما به نتيجه برسيد يك 
همچو مصيبتی پيدا بشود، تا آخر گرفتار هس��تيد. آن هم نه اين جور 
گرفتاری كه تا حاال بوديد؛ حاال تازه نفس ش��ده است و خواهد شما را، 
همه شما را قطع نسل خواهد كرد. بيدار باش��يد! ايرانی ها بيدار باشند، 
ملتفت باشند كه در چه مقام حساسی واقع شده اند، االن چه موقعيتی از 
برای ايران االن هست. مثل سابق نيست كه خوب حاال امروز نشد فردا؛ 
خير ديگر امكان ندارد. بين موت و حياتيد ش��ماها! بين زندگی و موت 

هستيد.1
عدم اشاره به اختاف های راهبردی امام با اعضای نهضت آزادی يكی از اشكاالت عمده 
در مدخل امام خمينی است كه با در نظر گرفتن ذكر خيرهای بی وجه متعدد از اعضای 
اين تشكل سياسی در مدخل اختصاصی امام خمينی، اين ذهنيت متبادر می شود كه 
نويس��ندگان مقاله در پی تطهير كارنامه سياسی نهضت آزادی و محوريت بخشيدن به 

فعاليت های سياسی ايشان در كوران انقاب اسامی بوده اند. 
ب. با توجه به روايت ش��هيد بهش��تی از روند شكل گيری ش��ورای انقاب، مشخص 
می گردد كه نه تنها مهندس ب��ازرگان تأييدكننده افراد ديگر برای حضور در ش��ورای 

1. صحيفه امام، ج 5، ص58-59.
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انقاب نبوده اند، بلكه خود ايشان و افرادی مانند كريم سنجابی نيز بعد از تأييد توسط 
هسته اوليه شورای انقاب، صاحيت حضور در اين ش��ورا به عنوان يك عضو عادی را 
يافته اند. آيت اهلل بهشتی در پاسخ به اين سؤال كه اولين جلسه شورای انقاب در كجا و 
با حضور چه كسانی تشكيل شد، و اعضای شورا از طرف چه كسی انتخاب شدند، چنين 

پاسخ داده است: 
همان طور كه گفت��م افراد را امام تعيين می كردن��د. به اين معنی كه، 
اول امام به يك گروه پنج نفری از روحانيت، مس��ئوليت دادند كه برای 
شناسايی افراد الزم برای اداره آينده مملكت تاش كنند، اين عده عبارت 
بودند از: آيت اهلل مطهری، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبيلی، دكتر 
باهنر و خود بنده، بعد ما با آقای مهدوی كنی نيز صحبت كرديم و به امام 
اطاع داديم و ايشان هم شركت نمودند. يعنی بدين ترتيب هسته اوليه 
شورای انقاب يك گروه شش نفره ش��دند. بعدها از روحانيون آيت اهلل 
طالقانی و خامنه ای نيز اضافه ش��د. به هر حال آن شش نفر اوليه يعنی 
آقايان: مطهری، رفسنجانی، باهنر، موسوی اردبيلی، مهدوی كنی و خود 
من شروع به مطالعه روی افراد كرديم. به تدريج آقای مهندس بازرگان، 
دكتر سحابی و عده ای ديگر از ش��خصيت ها را كه امام می شناختند و با 
آنها در پاريس ديدار داش��تند، قرار بود ما روی آنها مطالعه كنيم و نظر 
نهايی مان را بدهي��م. آنها را با نظر نهايی مان به ام��ام در پاريس معرفی 
كرديم و امام نيز تأيي��د نمودند. به هر حال ش��ورای انقاب با تركيبی 
از چند روحانی از روحانيت مبارز و چند نفر از چهره های دارای س��ابقه 
مبارزات سياسی بر اساس اسام، در ايران و در منزل افراد تشكيل شد.1

در بخش ديگری از مدخل امام خمينی، نويسنده به اشتباه از بازرگان به عنوان كسی 
كه »طرح تنظيم و گزينش افراد مورد وثوق در شورای انقاب، در فرانسه از او خواسته 

شده بود« نام می برد و چنين می نويسد: 
شورای انقاب اسامی كه طرح تنظيم و گزينش افراد مورد وثوق در 
آن، پيش��تر در فرانسه از مهندس بازرگان خواسته ش��ده بود، در ايران 
متش��كل از آيت اهلل مرتضی مطهری، آيت اهلل محمدحس��ين بهشتی،2 

1. اطاعات، ش16196، سه شنبه 31 تير 1359، ص5؛ علی اكبر هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه؛ خاطرات، 
تصويرها، اسناد، گاه شمار، زير نظر محسن هاشمی، تهران، دفتر نشر معارف انقاب، 1376، ج1، ص323-324. 

2. اسم آيت اهلل بهشتی در اينجا نيز به اشتباه درج شده است. اسم ايشان سيد محمد حسينی بهشتی است. 
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حجت االسام محمدرضا باهنر، و حضرات آيات اكبر هاشمی رفسنجانی، 
و موسوی اردبيلی تشكيل شد. سپس با عضويت مبارزانی مانند آيت اهلل 
سيد محمود طالقانی، آيت اهلل سيد علی خامنه ای، آيت اهلل مهدوی كنی، 
مهدی بازرگان و كريم سنجابی، كار خود را آغاز كرد. )مدخل، ص678(

با توجه به روايت آيت اهلل بهشتی، با وجود ديدار مهندس بازرگان و سحابی با امام، ايشان 
باز هم اسامی اين دو نفر را در هسته اوليه شورای انقاب قرار ندادند و حضور آنها را منوط 
به مطالعه و نظردهی هسته مركزی شورای انقاب دانستند. با وجود اين حقايق، مدعای 
مندرج در مدخل، كه »امام از آيت اهلل مطهری و مهندس بازرگان خواست تا برای شورای 
انقاب نام افراد مورد وثوق را گرد آورند« با واقعيت های تاريخی هم خوانی ندارد زيرا اوالً 
عطف نام بازرگان به مطهری در اين مورد بی وجه و نادرست است ثانياً وقتی كه حضور 
شخص مهندس بازرگان به عنوان عضو عادی شورای انقاب نيز منوط به تأييد هسته 
اوليه اين شورا بوده است، چگونه ايشان از طرف امام مأمور به »شناسايی افراد مورد وثوق 

برای شورای انقاب« شده اند؟! 
از اين گذشته، اگر »طرح تنظيم و گزينش افراد مورد وثوق در شورای انقاب، پيش تر 
در فرانسه« از مهندس بازرگان خواسته ش��ده بود، چرا امام مسئوليت تشكيل شورای 
انقاب را به ايشان واگذار نكردند و ش��هيد مطهری را به اين سمت برگزيدند؟ از چه رو 
هسته اوليه اين شورا همه از روحانيون مبارز هستند و اسامی آقايان بازرگان و سنجابی 
در ميان گروه اوليه ش��ورای انقاب ديده نمی ش��ود؟ چرا در مرحله بع��دی نام آقايان 
طالقانی، بازرگان و سنجابی به جمع ش��ورای انقاب اضافه می گردد؟ آيا جز اين است 
كه امام راحل با در نظر گرفتن اختاف های فك��ری بنيادين نهضت آزادی و انقابيون، 

نخواسته اند آنها را در جمع شورای انقاب قرار دهند؟ 
هاش��می رفس��نجانی در كتاب خاطرات خود با عنوان دوران مب��ارزه بر عدم حضور 
مهندس بازرگان و سنجابی در هسته اوليه شورای انقاب صحه می گذارد و در اين زمينه 

می نويسد: 
در آن روزها كه امام امت در پاريس اقامت داش��تند، اس��تاد ش��هيد 
مطهری در مراجعت از سفر پاريس، دس��تور رهبر عظيم الشأن انقاب 
را مبنی بر تش��كيل ش��ورای انقاب آوردند. حضرت امام آقايان شهيد 
مطهری و شهيد بهش��تی و موسوی اردبيلی و ش��هيد باهنر و اينجانب 
هاشمی رفس��نجانی را به عنوان هسته اولی ش��ورای انقاب تعيين و 
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اج��ازه داده بودند كه افراد ديگر ب��ا اتفاق نظر اين 
پنج نفر اضافه شوند و در جلسات ابتدايی تصميم 
بر اين شد كه حتی االمكان تركيب شورا از اعضای 
روحانی و غير روحانی به نسبت مساوی و نزديك 

به هم باشد.1
تصريح امام به ع��دم رضايت از نخس��ت وزيری 
بازرگان،2 و همچنين ذكر قي��د »در نظر نگرفتن 
روابط حزبی« در حكم نخست وزيری دولت موقت 
بازرگان، نشان از توجه ايشان به افكار غير انقابی 
نهضت آزادی و ع��دم اعتماد امام ب��ه اعضای اين 
نهضت دارد. آن گونه كه در حكم بازرگان آمده است، امام می فرمايد: »جنابعالی را بدون 
در نظر گرفتن روابط حزبی و بس��تگی به گروهی خاص، مأمور تش��كيل دولت موقت 

می نمايم.«3
اين بی اعتمادی و فاصله فكری تنه��ا منحصر به انقابيون نبوده بلك��ه افراد ديگری 
نيز بر آن اذعان دارند.4 از جمله اين ش��خصيت ها می توان به اظهار نظر جالب ش��هيد 
محمدباقر صدر در اين موضوع اشاره كرد. آيت اهلل سيد محمود شاهرودی رئيس پيشين 
قوه قضاييه، نقل قول جالبی از ش��هيد صدر در مورد مهندس بازرگان ارايه كرده است 
كه بازگوكننده عيان بودن اختاف فكری نهضت آزادی با  انديشه سياسی امام خمينی 
در منظر علمای عراق و خصوصاً ش��هيد صدر است. آيت اهلل ش��اهرودی در اين زمينه 

می فرمايند: 
يادم هس��ت در ش��روع نهضت و حركت ام��ام، آقای ]آيت اهلل س��يد 
محمدباقر[ صدر بس��يار نگران بود. در عراق حزب و تشكيات اسامی 
تأسيس شده بود، اما در ايران چنين تشكياتی وجود نداشت و لذا ايشان 
نگران بود كه نكند ديگران سررش��ته كار را در دس��ت بگيرند و نهضت 

1. علی اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص361.
2. اين عدم رضايت با قسم جاله توس��ط امام در نامه به آقای منتظری انعكاس يافت. رك: صحيفه امام، ج 21، 

ص331.
3. صحيفه امام، ج6، ص54.

4. در اين ميان، ابراهيم يزدی روايت دبيركل فعلی نهضت آزادی در نوع خود جالب و مؤيد مدعای فوق اس��ت. 
يزدی در كتاب خاطراتش می گويد: »احمد آقا خيلی بيشتر از مرحوم اشراقی نظر مساعد نسبت به مهندس داشت 
و می گفت مهندس از سرمايه های ايران است. برخورد من با مسئله، توأم با احتياط بود.« )ابراهيم يزدی، همان، 

ج3، ص157.(

با توجه به روایت شهيد بهشتی از 
روند شکل گيری شورای انقالب، 
مشخص می گردد که نه تنها مهندس 
بازرگان تأیيدکننده افراد دیگر برای 
حضور در شورای انقالب نبوده اند، 
بلکه خود ایشان و افرادی مانند 
کریم سنجابی نيز بعد از تأیيد 
توسط هسته اوليه شورای انقالب، 
صالحيت حضور در این شورا به 

عنوان یک عضو عادی را یافته اند
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شكست بخورد. قبل از انقاب برخی ش��بهاتی را هم مطرح می كردند 
كه اين حركت  خوبی است، ولی مثل حركت آيت اهلل كاشانی آخرش به 
نفع ديگران نش��ود و اين بار هم ديگران حاصل كار را ببرند يا مثل عصر 
مشروطه بشود ]كه ديگران موج سواری كردند[، بله، ايشان هميشه اين 
دغدغه را داشت. يك بار كه من هم حضور داشتم، ايشان از آسيداحمد 
پرسيد: اگر اين حركت به نتيجه رس��يد، امام كسی را دارند كه بخواهد 
اوضاع را در دست بگيرد؟ چه كسی در نظرشان است؟ آسيد احمد پاسخ 
داد كه كسانی هستند و اس��م برد. مثًا اسم بازرگان را برد و گفت كه از 
اينها می شود استفاده كرد. آقای صدر  پرسيد: »آيا اينها واقعاً صد در صد 
به نظر و تئوری امام معتقدند؟ اينها برای خودش��ان نظری، ساختاری، 

فكری، حزبی و تشكياتی دارند.«1
مدعای نويسنده مبنی بر درخواست امام از مهندس بازرگان برای گزينش افراد مورد 
وثوق برای حضور در شورای انقاب، در هيچ منبع معتبری ذكر نشده است و گذشته از 
اين، مسئله عدم اعتماد به نهضت آزادی و اختاف فكری بنيادين با امام و انقاب اسامی 
نيز در منابع مختلف ذكر شده است. از اين حيث، شواهد و مستندات مطروحه، بطان 

اين مدعای بی مستند را آشكار می سازد. 
20. به رسميت شناخته شدن رهبری امام

در بخشی از اين مقاله، به رهبری امام اشاره شده و چنين آمده است: 
پس از راهپيمايی های محرم، و ايراد قطعنامه 17ماده ای در تاسوعا و 
عاشورای آن سال، كه در آن نيروهای اسامی و ملی، آيت اهلل خمينی را 
به عنوان رهبر انقاب به رسميت شناختند، عمًا مسير تثبيت شده بود 

و...« )مدخل، ص677(
در اين بخش از مدخل، ادعا می ش��ود كه رهبری امام خمينی)ره( توس��ط نيروهای 
اسامی و ملی در پس از راه پيمايی های محرم سال 57 به رسميت شناخته شده است! 
الزمه اين مدعای سنگين و غير واقعی آن است كه امام در كوران مبارزات 15 ساله شان 
از دستگيری و زندان و پيدايش قيام سراس��ری 15 خرداد به واسطه اين دستگيری، تا 
تبعيد و راهبری مبارزات از تبعيدگاه و... هنوز به عنوان رهبر رس��می نهضت شناخته 

1. »آيت اهلل خامنه اي انصافاً ذخيره الهي است؛ همه بايد قدر اين نعمت را بدانند؛ گفت وگو با آيت اهلل سيد محمود 
هاشمي شاهرودی«، پاسدار اسام، س34، ش405 و 406، آبان و آذر 1394، ص12-22. 
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نمی ش��ده اند! منبع اين ادعای واهی و دور از واقعيت، نيز به نويسنده ای برمی گردد كه 
از پيشگامان مخالفت با نهضت امام خمينی در محافل دانشگاهی خارج از كشور است 
و از اين حيث، نويسنده مدخل، هيچ شاهدی بر چنين مدعای ناصحيح، نتوانسته بيابد 
غير از كتاب ميانی كه بارها مورد نقد علمی محققين و تاريخ پژوهان قرار گرفته است. 

اين نوع نگرش نسبت به رهبری امام در حالی صورت پذيرفته كه در بيانی متناقض نما، 
نويسنده در جای ديگر از مدخل، بر رهبری 14ساله امام از دوردست ها، اذعان و تصريح 

دارد و می نويسد: 
سرانجام امام خمينی به رغم خطرات و تهديدهای دشمنان، و برخاف 
نگرانی ها و توصيه دوس��تان، پس از 4 ماه )118 روز( اقامت در فرانسه، 
و رهبری انقاب به مدت 14 سال از دوردست، در 12 بهمن، به همراه 

ياران به ايران بازگشت. )مدخل، ص678(
بديهی اس��ت ذهن مخاطب با اين پرس��ش مواجه می گردد كه اگر تا راهپيمايی های 
محرم 57 هنوز رهبری امام توسط نيروهای اسامی و ملی به رسميت شناخته نشده بود، 

چطور ايشان به مدت 14 سال، انقاب را از دوردست رهبری كرده اند؟ 
21. نخست وزيران شاه

در صفحات 677 و 678 از مدخل، به مقوله جايگزينی نيروهای دولتی توس��ط شاه و 
انتخاب نخست وزيری بختيار اشاره می شود ولی از ساير كانديداهای شاه برای تصدی 
اين پست ذكری به ميان نمی آيد. حال آنكه اين موضوع، در بازخوانی كارنامه جريان ها و 
شخصيت های سياسی بسيار مورد اهميت است. چه اينكه اعتماد دربار به برخی از افراد، 
نشان از فاصله ايشان با نهضت امام خمينی و طمع مخالفان نهضت اسامی به آنها دارد. 
در ميان احزاب و شخصيت های سياسی مختلف، جريان ها و شخصيت های به اصطاح 

ملی گرا، در برهه های مختلف، همواره مورد اعتماد دربار و محمدرضاشاه بوده اند. 
گرايش محمدرضا پهلوی به اعضای جبهه ملی منحصر به روزهای منتهی به پيروزی 
انقاب اسامی نيست، بلكه وی در بحبوحه تحوالت سياس��ی سال 1331ش، اللهيار 
صالح- رهبر جبهه ملی- را به عنوان ناجی سلطنت و دربار برای نخست وزيری در نظر 

می گيرد. او در اين مورد می گويد: 
من شخصاً اللهيار صالح را كه يكی از سران جبهه ملی و مردی منطقی 
و معتدل بود، برای تصدی نخس��ت وزيری مناس��ب تر می دانس��تم اما 
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اكثريت مجلس به احمد قوام ابراز تمايل كرد.1
در آستانه پيروزی انقاب اسامی نيز، شاه دوباره به جبهه ملی روی می آورد و از جمله 
نخستين گزينه های وی برای تصدی پست نخست وزيری، كسی نيست جز »غامحسين 

صديقی«. شاه پهلوی در اين زمينه می گويد: 
به دكتر غامحس��ين صديقی، عضو جبهه مل��ی مأموريت دادم برای 
تشكيل كابينه اقدام كند. دكتر صديقی را مردی وطن خواه می دانستم 

و او هيچ شرطی برای قبول اين مأموريت قائل نشد.2 
عبداهلل انتظام، شخصيت ملی گرای ديگری است كه توس��ط محمدرضا پهلوی برای 

نخست وزيری دعوت شده است. محمدرضاشاه در اين باره می گويد: 
در مقابل بن بس��ت س��عی كردم يك دولت اتحاد ملی تشكيل شود. 
آقای عبداهلل انتظام شخصی كهنسال و خوش نام قبول كرد كه با وجود 
بيماری، رياست اين دولت را به عهده گيرد و بكوشد كه اعضای باصطاح 

جبهه ملی به عضويت آن درآيند.3
از جمله ديگر كانديداهای نخست وزيری محمدرضا پهلوی، »كريم سنجابی« از رهبران 
جبهه ملی و از ياران نزديك مهندس بازرگان بوده است. محمدرضا پهلوی در مورد كريم 

سنجابی در كتاب پاسخ به تاريخ چنين می آورد: 
دكتر سنجابی از زندان به وسيله رئيس ساواك سپهبد مقدم تقاضای 
ماقات مرا كرد. برای تس��هيل مذاكرات و آماده سازی محيط، از دولت 
خواستم سنجابی و بازرگان را آزاد كند. پس از چند روز تقاضای ماقات 
سنجابی را پذيرفتم. او با احترام بسيار دست مرا بوسيد و نسبت به مقام 
سلطنت و ش��خص من، ابراز وفاداری بسيار كرد و گفت كه حاضر است 
مقام نخست وزيری را قبول كند، به ش��رطی كه من به بهانه استفاده از 
تعطيات، راهی خارج ش��وم. او نه می خواست ش��ورای نيابت سلطنت 
تش��كيل ش��ود، كه تش��كيل آن قانوناً الزامی بود، و نه می خواس��ت از 
مجلسين رأی اعتماد بخواهد. من از قبول توقعات سنجابی سر باز زدم.4

پس از عدم توافق با گزينه های پيش گفته، نوبت به ش��اپور بختيار- از س��ران جبهه 

1. محمدرضا پهلوی، پاسخ به تاريخ، شهريار ماكيان )به كوشش(، تهران، البرز، 1388، ص94. 
2. همان، ص407-408.

3. همان، ص399.

4. همان، ص409.
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ملی- می رسد كه از شاه درخواست ماقات می كند و در نتيجه توافق او با شاه، به عنوان 
نخست وزير ايران در روزهای منتهی به پيروزی انقاب انتخاب می شود. شاه پهلوی در 

اين زمينه می گويد: 
شاپور بختيار، يكی از اعضای جبهه ملی، به وسيله سپهبد مقدم رئيس 
ساواك، از من تقاضای ماقات كرد. من قبًا به وسيله جمشيد آموزگار، 
نخست وزير سابق، تماسی با بختيار داشتم و همچنان به كوشش خود 

برای تشكيل يك دولت ائتافی ادامه می دادم.1
آخرين گزارش��ی كه محمدرضاش��اه در مورد چهره های ملی ارايه می كند، پيرامون 
مهندس بازرگان است. وی در كتاب پاسخ به تاريخ، در مورد مأموريت ژنرال هايزر سخن 
به ميان می آورد و مدعی می شود او كه برای كودتا به ايران آمده بود، درخواست ماقات 
با مهندس بازرگان را داشته است و تيمسار قره باغی گزارش اين ماجرا را برای شاه برده 

است. محمدرضا پهلوی مدعی است: 
ژنرال هايزر، از ارتشبد قره باغی، رئيس ستاد ارتش خواست كه ماقاتی 
بين او و مهدی بازرگان ترتيب دهد. ارتشبد قره باغی اين تقاضا را به من 
گزارش داد. نمی دانم در اين ماقات چه گذش��ت، می دانم كه ارتشبد 
قره باغی از تمام قدرت خود استفاده كرد تا فرماندهان ارتش ايران را از 
هر گونه اقدام و تصميمی بازدارد... او اكنون تنها كسی است كه از جريان 
اين مطلب اطاع دارد، زيرا فرماندهان و امرای ارش��د ارتش ايران يكی 
پس از ديگری به قتل رسيدند و تنها ارتشبد قره باغی به وسيله مهندس 

بازرگان از قتل نجات يافت.2
مدعاهای محمدرض��ا پهلوی گرچ��ه آميخته با ناراس��تی و دروغ اس��ت ولی فقرات 
پيش گفته از كتاب او، اذهان خوانندگان را با سؤاالتی درگير می كند كه نيازمند بررسی 
تحليلی و تحقيقی است. دليل مانع تراشی اعضای دولت موقت در مورد محاكمه سران 
پهلوی چيست؟ آيا ژنرال هايزر به ديدار بازرگان رفته است؟ در اين ديدار چه توافقاتی 
صورت پذيرفته اس��ت؟ چرا اعضای نهضت آزادی از توافقات پنهان��ی با امريكايی ها به 
وضوح سخنی به زبان نياورده اند. از چه رو اس��م ابراهيم يزدی به عنوان سخنگو و بعد 
وزير خارجه دولت موقت در اس��ناد وزارت خارجه امريكا به كرات برده شده است؟ چه 

1. همان، ص 410.
2. همان، ص419-424. 
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ظرفيتی در جبهه ملی و نهضت آزادی وجود داشته است كه در واپسين روزهای سقوط 
پهلوی، بارها بين سران آنها و دربار بر سر بقای سلطنت و پذيرش نخست وزيری توافق 

پنهانی صورت پذيرفته است؟ 
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امام خمينی)ره( فضای فکری نجف را متحول کرد
مصاحبه اختصاصی )منتشر نشده( فصلنامه 15خرداد با 

حضرت آيت اهلل محمدفاضل استرآبادی

مصاحبه و تدوين:
 سيد محمدامين نورانی
سهراب مقدمی  شهيدانی

مقدمه
ضبط و تدوي��ن »رواي��ت رويدادهای تاري��خ معاصر«، يك��ی از كارويژه ه��ای بنياد 
تاريخ پژوهی و دانش��نامه انقاب اسامی  است كه بخش��ی از اين تاش ها در فصلنامه 
تخصصی 15خرداد انع��كاس می ياب��د. در اين ميان، آن��ان كه به واس��طه موقعيت و 
شخصيت ش��ان، به كانون ش��كل گيری اتفاقات ي��ا به مختصات محيط��ی عرصه های 
تصميم س��ازی نزديك تر بوده اند، روايت ش��ان مهم ت��ر و قابل توجه تر اس��ت. انقاب 
شكوهمند اسامی، از ابعاد گسترده ای برخوردار است و تحرير تاريخ اين نهضت اسامی 
 نيز ضرورتاً می بايس��ت در ميدان وس��يع و پرگس��تره ای صورت پذيرد. در اين ميانه، 
مجموعه مشاهدات شخصيت های روحانی كه بخشی از عمرشان به مصاحبت با رهبری 

نهضت اسامی  مردم ايران گذشته است، بسيار قيمتی و ارجمند است. 
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آنچه در پی می آيد خاطراتی منتشرنش��ده از مرحوم آيت اهلل محمدفاضل استرآبادی 
)مازندرانی( است كه در تاريخ 94/1/3 و 94/1/4 در شهر بابل ضبط شده است. بخش 
نخست مصاحبه به زندگانی اين روحانی خدوم اختصاص يافته و در بخش دوم مجموعه 
مشاهدات و ديدگاه های ايشان در مورد نهضت امام خمينی مورد بحث قرار گرفته است. 
آنچه روايت مرحوم فاضل را خواندنی می سازد، دقت فوق العاده در نقل واقعيت های تلخ و 
شيرين تاريخی است. در اين مصاحبه هيچ گونه تاشی برای پرده پوشی يا ماحظه كاری 
در روايت رويدادها با محوريت راوی صورت نپذيرفته است كه اين مهم، ريشه در تقوای 
واالی آيت اهلل استرآبادی دارد و سخنان ايشان را برای محافل تاريخی، قابل اتكا و استناد 

می سازد. 
مرحوم محمد فاضل پس از بازگش��ت از حوزه مقدسه نجف در س��ال 1354 تا زمان 
رحلت در سوم آذرماه 1395، وجهه همت خود را خدمت به ترويج معارف اهل بيت)ع( 
و تقويت حوزه های علميه و تربي��ت طاب فاضل و فرهيخته و مهذب نمود. تأس��يس 
مدرس��ه علميه فيضيه در ش��هر بابل يكی از مهم ترين خدمات اين عال��م گرانقدر بود. 
ايش��ان به عنوان ش��خصيتی وجيه و اثرگذار در ميان توده های مردم خطه مازندران، 
همواره به عنوان حامی  و همراه انقاب اسامی  ش��ناخته می شد و اكنون تعداد زيادی 
از تربيت يافتگان مكتب علمی  و تربيتی ايشان در سطوح مختلف نظام اسامی مشغول 

خدمت رسانی به مردم متدين و انقابی ايران هستند.
اين مصاحبه به مناسبت رحلت اين عالم ربانی و خدمتگذار منتشر می گردد و مسلماً 
گرچه همه خدمات و مشاهدات آيت اهلل فاضل اس��ترآبادی را نمی توان در قالب همين 
متن، بازشناخت اما اميدواريم متن حاضر زمينه و مقدمه ای برای پژوهش ها و تاش های 

تاريخی بيشتر پيرامون اين شخصيت بزرگوار گردد. 
15خرداد: در ابتدا از فرصتی که در اين شرايط ويژه تعطيالت نوروز در اختيار بنياد 
تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی قرار داديد، کمال تشكر را داريم. اگر صالح 

بدانيد سرآغاز بحث با حضرتعالی باشد تا بعد ما سؤاالت را بپرسيم. 
آيت اهلل فاضل: با تش��كر از حس��ن نيت و زحمتی كه تقبل كرديد. بس��م اهلل الرحمن 
الرحيم الحمدهلل و الصاه علی رسول اهلل و آله االطهار السيما الحجه بن حسن المهدی، 
ارواحنا و ارواح العالمين فداه و با سام مؤدبانه به رهبر معظم انقاب مرجع اعظم جهان 

اسام، حضرت آيت اهلل العظمی  خامنه ای روحی فداه. 
15خ�رداد: اگر امكانش هس�ت قبل از ورود ب�ه بحث تاريخ انقالب اس�المی، يك 
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زندگی نامه کلی از خودتان به ما ارائه بدهيد. 
آيت اهلل فاضل: چش��م، عرض كنم كه ]اينجانب[ محمدفاضل، فرزند مرحوم آيت اهلل 
شيخ نجفعلی فاضل استرآبادی، مكان تولد در عراق و نجف اشرف. زمان تولد قمری، اول 
صفر 1353، شمسی شناسنامه ای 1314، شمس��ی به اصطاح قرآنی ثبت يادداشتی 

25ارديبهشت 1313. خب پدرم روحانی بوده است و روحانی برجسته ای هم بودند. 
15خرداد: از ويژگی های شخصيتی پدر بزرگوارتان بيشتر توضيح بفرماييد.

آيت اهلل فاضل: ايشان انصافاً روحانی برجسته ای بود. اين شعار نيست. در درس خواندن 
موفق بودند و در درس گفتن ]هم[ موفق بودند. در نوشتن كتاب و آثار درسی، در عبادت، 
در تدريس و شاگردپروری، موفق بودند. ايشان 26 س��ال پشت سر هم در نجف درس 
دادند. پدرم متولد حدود 1285 شمسی بودند. در روستای نوكنده گلستان. ابتدا شروع 
درس، ايش��ان در حوزه علميه گرگان درس خواندند. بعد از گرگان به مشهد رفتند. 7 
سال در مدرسه خيرات خان مش��هد درس خواند. در آنجا فارغ التحصيل شد. به لحاظ 
شرايط اساتيد و اينها تصميم به رفتن به نجف گرفت. حدود سال 1300 بود و چون جنگ 
بين المللی اول بود و راهشان نمی دادند، نتوانست به نجف برود لذا به مركز علمی  حوزه 
شمال ايران، يعنی شهر بابل آمد. در شمال ايران از آذربايجان تا بجنورد و تا خراسان و... 
تنها مركز علمی، بابل بود. ايشان بعد از مشهد به بابل آمد و چهار سال درس خارج را در 
مكان مدرسه عامه گذراند كه االن به آن »مسجد واليت« می گويند. ]االن ديگر مدرسه 
نيست[ ديگر طلبه ای ندارد، مدرسه ای بود كه مسجد داشت. مدرسه مرحوم عامه برادر 
بزرگ شيخ صالح، عامه حائری، سمنانی مازندرانی االصل. پدرم درس خارج فقه و اصول 
را چهار سال در بابل خواندند تا سال 1300 به نجف رفتند. در آن زمان قم، هنوز حوزه 

علميه ]چندان پر رونق[ نبود.1
15خرداد: يعنی در واقع نجف به نوعی مرکزيت حوزه های علميه در آن زمان بوده 

است؟
آيت اهلل فاضل: بله. در برخی ش��هرهای ايران، مثل مش��هد، اصفهان و ش��مال ايران 

1. شهر مقدس قم در دوران های تاريخی مختلف، همواره مركز تعليم علوم اسامی و ترويج معارف اهل بيت)ع( 
بوده اس��ت و به طور خاص در دوران مرحوم ميرزای قمی، اين حوزه رونق خاصی يافت و بعدتر بنا به داليلی افول 
كرد. پيش از آمدن مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائری به قم، و تأسيس حوزه علميه به شكل كنونی اش، برخی 
حوزه های علميه مهم در اين شهر وجود داشت كه مدرسه مباركه رضويه)س( يكی از آنهاست. مضافاً مراجع عظام 
تقليد نيز پيش از ورود مرحوم مؤسس به قم، حضور داشتند كه مراجع ثاث آقايان صدر، سيد محمدتقی خوانساری 
و حجت كوه كمره ای در صدر روحانيان حوزه علميه قم قرار داشتند كه زمينه تقويت مرجعيت حاج شيخ و تأسيس 

حوزه علميه مقتدر قم توسط شيخ را ايجاد كردند. )مقدمی شهيدانی( 
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)بابل(، حوزه علميه بود. در بابل س��عيدالعلما از نجف به آنجا آمده بود. حجت االس��ام 
اشرفی بهش��هری اينجا )بابل( بود، مانصير، حاج ش��يخ كبير معروف قزوينی و... مثل 
االن كه در قم مثًا ]افرادی[ از گلپايگان، از خمين، از سيستان و مازندران و از همه جا 
در آنجا جمع هستند، در آن زمان در بابل هم همين بود. چهار سال در آنجا درس خواند 
و فارغ التحصيل شد و راه ها هم باز ش��د و از آنجا كه هنوز در قم حوزه علميه نبود؛ چون 
مؤس��س حوزه علميه مرحوم حاج ش��يخ عبدالكريم يزدی )معروف به شيخ مؤسس( 
بودند و ايشان بعد از سال 300 به قم آمدند و لذا پدرم ناچار بودند كه به نجف بروند. در 
نجف مرحوم نائينی، آقا ضياء عراقی، آشيخ محمدحسين اصفهانی، آقا سيد ابوالحسن 
اصفهانی، حضور داشتند. پدر سال 300 به نجف رفتند و در سال 326 به ايران برگشتند.

15خرداد: دوباره به ايران و بابل برگشتند؟ 
آيت اهلل فاضل: بله، چون چهار سال در بابل سابقه آشنايی اجتماعی داشتند، خوش بيان 
و باسواد بودند، اين نام فاميلی )فاضل( انتخابی نيس��ت، جعلی است و شهرت است! از 
بس می گفتند كه ايشان فاضل است، استاد ايش��ان اسم ايشان را فاضل گذاشت. چون 
درس می داد، در اجتماع مردم رفت و آمد داشت و خوش بيان و خوش برخورد و خوشرو 
بود. خودش به من می گفت كه نمی گذاشتند شبها من در مدرسه باشم؛ افراد مذهبی، 
بازاری های مذهب��ی )آن موقع فرهنگی نبود( ش��ب ها به خانه می آمدند و در جلس��ه 
می نشستند و از ايشان استفاده می كردند. اين اسم روی ايشان به اصطاح »علم بالغلبه« 
ماند؛ از بس كه ]در زبان ها تكرار می شد[ مثًا اين »دروازه آمل« ما، اين گذاشتنی نيست. 
»س��بزه ميدان«، مبنای اسم گذاری نيست همين روس��تای »رمنت«، نزديك ماست، 
»سلطان محمدطاهر«. اين اسم روی اين محل ماند به عنوان مثال »سبزه ميدان« اسمی 

 شد كه بالغلبه استعمال شد.
15خرداد: ماجرای انتخاب فاميلی تان چه بود؟ 

آيت اهلل فاضل: در آن وقت كه فاميلی نبود. از زمان پهلوی به بعد به فاضل معروف شد. 
اين از درس خواندن ايش��ان، قريب به 20 جلد يا 18 تا كتاب كوچك و بزرگ از درس 
اساتيد خود را نوشته بودند. به حساب پايان نامه، االن هم هست به خط خودش و خوانا 

و مطالب آن هم قابل استفاده است. البته چاپ نكرده ايم.
پدرم زي��اد تدريس می كرد؛ ايش��ان در نجف تدري��س خارج می كرد، فق��ه و اصول، 
جداگانه. افرادی می آمدند شايد اسم آقای آيت اهلل سيد عبدالكريم كشميری را شنيده 
باشيد. آيت اهلل كشميری خودشان به من گفتند كه حيف شد پدر شما به ايران آمدند، 
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آينده خوبی در نجف داشتند. می گفت مستقبل خوبی داشت، عرب بود. می گفت يك 
دوره درس خارج پدرتان را من نوش��تم. من درس پدرم را يادم می آمد. ايشان ]مرحوم 
كش��ميری[ در درس پدرم حضور پيدا می كرد. گفتند كه درس خارج اصول پدرتان را 
من داشتم. اين نمونه است و پدرم چنين موقعيتی داشت. وقتی ]به ايران[ آمد، ايشان 
را به اينجا ]=بابل[ آوردند، چون در اينجا سابقه داش��ت. وقتی به اينجا آمد سيوطی1 و 

معالم2 درس می داد. 
15خرداد: حاج آقا چه شد که پدرتان از نجف به ايران آمدند؟

آيت اهلل فاضل: خدمت به مردم، خدمت به جامعه. بله، برای احيای مردم آمدند و اين 
وضعيت ايشان بود. عرض كنم خدمت شما. ايشان كه منبری نبود و مثًا در مجالس و 
خانه ها منبر نمی رفت. واعظ بود. منبرهای مهم می رفت. مثًا ماه رمضان و عاش��ورا در 
مسجد منبر می رفت. چه منبری! »مسجد كاظم بيك« بابل را نمی دانم كه ديده ايد يا نه، 
روزهای ماه رمضان در حياط جا نبود، بيرون در بازار روز )كه گوجه فرنگی، س��ير و پياز 
می فروختند( جانماز می انداختند و می نشستند. مردم در كل شبستان و در حياط آن 
می نشستند و پر می شد و در بيرون فضای سبزی بود و بازار روز بود كه مردم می نشستند. 
از چند تا روس��تا مردم تا بابل پياده می رفتند و دهه عاش��ورا به نوكنده می رفت. خيلی 
منبر خوبی بود و خيلی مطالعه می كردند. خيلی جدی بود و خيلی ها را تربيت كرد. نه 
فقط تعليم كه تربيت هم می كرد. جوان های دبيرستانی آن روز را. سال 26 آمد و تقريباً 
دهه 30 دوران گرم توده ای ها و مصدق و اينها بود. بچه ها را به مسجد می آورد و بچه های 
دبيرستانی را خيلی خوب بار آورد. االن هستند. همه را نمازخوان بار آورد. خيلی ها را نماز 
جماعت خوان بار آورد، خيلی ها را تربيت كرد. هر پنج نماز را در مسجد می خواند. زن ها 
را معلم بار می آورد. زن ها را مسئله گو بار می آورد. چند نفر تربيت كرد و می فرستاد برای 
زن ها مسئله بگويند و تعليم بدهند.3 خيلی جدی بود. اين كار خيلی مهم و زيربنايی بود. 

پدرم در سال 50 فوت كردند. اين از ناحيه پدر! 

1. شرح الفيه ابن مالك به قلم جال الدين س��يوطی )البهجه المرضيه علی الفيه ابن مالك(، كتابی در آموزش 
ادبيات عرب.

2. عالم االصول. 
3. آيت اهلل فاضل در توضيح اين بخش از فعاليت پدرش��ان چنين گفته اند: خب مس��ئله گفتن برای زن ها يك 
مقداری سخت بود. هنر نش��ان می داد با ذوق بود. زنی كه می خواست مس��ئله ای ياد بگيرد اگر دختر سه، چهار 
ساله ای داشت آن زن را صيغه خودش می كرد و نتيجه چه می شد اين خانم محرم او می شد و آن وقت آستين باال 
می زد و می گفت كه اين طور وضو بگير، اين طور تيمم بكن. تا اين اندازه افراد متعبدی بارآورد. چند تا مسئله گوی 
خيلی خوبی بار آورد. طبيعی است كه بايد چند نفرشان هنوز باشند. احتماالً. خانم بيكايی بود. خانم موسوی بود.
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15خرداد: اگر ممكن است از مادر مكرمه تان هم برايمان بگوييد.
آيت اهلل فاضل: مادر خيلی زرنگی داشتم. روس��تايی، بی سواد اما پر كار و پر صبر. امور 
اقتصادی خانه پدرم را در نجف ايش��ان اداره می كردند. مادرم خياطی می كرد. شاگرد 
داشت. ايش��ان بی سواد بود. روس��تايی زاده بودند. هم پدرم روس��تايی زاده بودند و هم 
مادرم روستايی زاده بودند. مادرم فارسی بلد نبودند حرف بزنند. به صورت كلی خياطی 
می كردند و به صورت كلی از نجف جنس به كربا و بغداد و كاظمين می فرستادند. مادرم 
در سال 30 )20 سال پيش از پدر( فوت كردند. زنی با صبر، پركار و شجاع، اهل عبادت 

بودند. 
15خرداد: شما فرموديد که در نجف به دنيا آمديد، محيط و محل زندگی شما در آن 

ايام کودکی در نجف به چه صورت بوده است؟ 
آيت اهلل فاضل: سطح زندگی ما خيلی پايين بود. اصًا فضا و محيط نجف و سطح فرهنگ 
در نجف خيلی پايين بود. نماز جماعت ها كم بود. ولی درس رونق داشت. علمای خوبی 
داش��ت ]اما[ فضای محيط خوب نبود؛ نظافت و زبان و اخاق خ��وب نبود. اينها خيلی 

ضعيف بود. 
15خرداد: فضای خود منزلتان به چه صورتی بود؟ 

آيت اهلل فاضل: خيلی ساده بود. خواهر من تعريف می كرد كه پدرم می خواسته تا سه روز 
به اعتكاف برود، يك پول مختصری مثًا خيلی كم سكه 5 تومانی نقره، ده تومانی نقره، 
االن سكه های 5 تومانی يا 10 تومانی هس��تند، در آن زمان اينها ارزش داشت، در خانه 
گذاشت و به مادرم گفت كه خرج كنيد. خب مادرم خدا بيامرز سه روز تمام به ما نان و 
ماست داد و آن سكه را به پدرم برگرداند! يخچال كه نبود. از زيرزمين ماست می آورد و آن 
را دوغ می كرد و نان مانده خشك را هم در آن می ريخت و ما دو سه نفر می خورديم. شب 
هم همينطور و سه روز به اين شكل گذرانديم. ما متوسط بوديم. خيلی متوسط بوديم. 
من از مادرم صبرش را ]خيلی به ياد دارم[. يك بار حرف تندی ]از مادرم[ نشنيدم. ]اينكه 
مثًا[ تشر زده باشد و يا دعوايی كرده باشد. باور كنيد كه نشنيدم. از خواهرم هم پرسيدم 
ايشان هم گفت نه نديدم. با بچه ها هم همينطور، بچه ها را بزند يا دعوا كند، مطلقاً- من 
يك برادر دارم و يك خواهر- يادش به خير! يادم هست كه يك روز وقتی كوچك بودم، 
برادرم ازدواج كرده بود، يك حرف تندی به زن��ش زد!1 برادرم به زنش در خانه ما پيش 
مادرم يك حرف تندی زد. من تعجب كردم سكوت نكرد كه تأييد حرف پسر بشود و زنش 

1. آيت اهلل فاضل: برادرم فوت كرده است ولی خانم ايشان هنوز هستند. 
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بگويد كه نشست و شنيد كه پس��رش به من توهين كرد، يك حرف تند و زشتی هم به 
پسر نگفت مثل نفهم يا نادان نگفت. اين آدم بی سواد و روستايی خيلی حرف عاقانه ای 
زد به او گفت كه مرد به زنش اين طور حرف نمی زند. خيلی معنا دارد. جدی می گويم. 
هم پسرش را تنبيه كرد و هم از عروس خودش حمايت كرد. توهين آميز هم نبود. نگفت 
كه نفهم و نادان اين چه حرفی بود كه زدی!؟ اين يك هنر است. يك روستايی بی سواد 
كه هيچ خاطره ای از ايشان نمانده است. يك روز به من سفره ای داد و گفت برويد و نان 
بگيريد. من سفره را گرفتم و به جای اينكه بروم و نان بياورم، سفره را گم كردم. و به خانه 
برگشتم زرنگی ما اين بود ديگر! در آن موقع 7، 8 سالم بود و جالب برای من اين است كه 
معموالً در اين مواقع مادر می گويد: بی عرضه!! برای نياوردن سفره چيزی می گويد ولی 
خدايی ايشان چيزی نگفتند. و بر سر صندوق رفتند و يك قبايی آورد و آستر آن قبا از 
جنس همان سفره ای بود كه من گم كردم. اين يك پارچه ای بود كه يك مقدارش آستر 
قبا شده بود و مادرم آن را سفره كرده بود. گفت بيا اين عوض آن سفره ای كه گم كردی بيا 
و بپوش! با اين طور توبيخ كردن به من جايزه داد. تنبيه كرد! گفتم كه خيلی به اعصابش 

مسلط بود. با صبر، مقاوم و آرام. 
15خرداد: شما فرموديد که در سال 1326 پدرتان به ايران برگشتند. خب پس شما 
بايد موقع بازگشت به ايران در حدود 12 سال داشته باشيد. تا آن زمان سير علمی تان 

چگونه پيش رفته بود و بعد از ورود به ايران به چه کار مشغول شديد؟ 
آيت اهلل فاضل: قبل از ورود به حوزه، به مكتب خانه رفتيم. مدرس��ه و اين چيزها نبود. 
يك خانه ای بود به نام »مكتب خانه ام ناصر«، خدا بيامرزد ايشان را، زن با معرفتی بود كه 
ما می رفتيم و قرآن را پيش ايشان می خوانديم. بعد رفتيم پيش يك شيخی به نام شيخ 

علی اكبر كه 50، 60 نفر شاگرد بوديم و به مكتب می رفتيم. 
بعد از اينكه قرآن را به طور كامل پيش اين خانم ياد گرفتم رفتيم به مكتب و در آنجا 
خط و درس هايی مثل گلستان س��عدی و تمرين خط فارسی را در آنجا بودم. بعد پيش 
يك شيخی به نام شيخ موس��ی كه در يكی از حجرات صحن نجف بودند و 20 تا شاگرد 
داشتند خط ياد می دادند و تابلو می نوش��تند و بعد برای تمرين خط پيش يك خطاط 
مشهور، خوش خط و قوی به نام شيخ عبداهلل می رفتم. اينها همه برای نجف و برای قبل از 
ايران است. خطاط بود. خيلی خوش خط بود و در مدرسه عالی خراسانی درس حوزوی را 
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پيش ايشان می رفتيم. او مكا بود؛1 ولی هم خطاط بود و هم اينكه درس حوزوی می داد. 
درس حوزوی را پيش او شروع كرديم. ايشان خودش متأهل نبود و در مدرسه بود. زن 

نداشت و مجرد بود و تمرين خط به ما می داد. 
15خرداد: چه چيزی مشوق شما شد که وارد حوزه علميه بشويد؟ 

آيت اهلل فاضل: در آن زمان مشوق نمی خواست غير از اين جايی نبود كه برويم. دبستان 
و دبيرس��تان كه نبود. دانش��گاه هم كه نبود. بايد به بازار می رفتيم. مثًا بايد مغازه دار 
می شديم! يادم می آيد كه پدرم می گفتند اگر درس نخوانيد بايد برويد در صنعت مثًا 
شاگرد آهنگر می شديم. مثل االن نبود كه جاذبه داشته باشد دانشگاهی باشد يا كاری 
باشد. آيت اهلل حاج سيد جعفر كريمی  )برای روستای اميركا بود(،2 می گفت اگر حوزه 
نمی بودم بايد خركچی بشوم! جايی نبوده است در آن زمان. 80 سال پيش جايی نبود و 

خوشحاليم كه به حوزه رفتيم. 
15خرداد: داشتيد سير تعليمات  را می فرموديد. خب بعد از ورود به ايران مشغول 

چه فعاليتی شديد؟ 
آيت اهلل فاضل: همين كه به ايران آمديم، دوس��تان س��ابق مرحوم پدرمان مرا به بابل 
آوردند. مدرسه رايج آن روز، مدرسه صدر )خاتم االنبياء)ص( امروز( بود. به ايران آمديم 
و حدود يك سال در بابل در مدرسه خاتم االنبياء درس مقدماتی مشغول شديم. ]اداره[ 
اين مدرسه در آن زمان جمعی و هيئت امنايی بود. علمايی مثل مرحوم آقای طبرستانی، 
آقای محقق، مرحوم آقا روحانی، عرض كنم كه 5، 6 نفری آن را اداره می كردند. روزهای 
دوشنبه جلسه داشتند می آمدند و در مورد ثبت نام و تدريس و اينها صحبت می كردند 
و زير نظر آنها بود. ولی مرحوم آقای روحانی وقت بيشتری می گذاشت و قسمت عمده 

مديريت با ايشان بود. 
من پايه اول از انموذج و عوامل و... را همين جا مشغول شدم. در نجف صرف را شروع 
كرده بودم و نحو را در اينجا خواندم. سيوطی را هم در اينجا خواندم. بعد برای مطول به 
كوهستان رفتم چون حوزه گرم و رايج ]در آن زمان[ كوهس��تان بود، لذا به آنجا رفتم. 
مطول را آنجا خواندم و لمعه را هم در آنجا شروع كردم و كًا 15 ماه در كوهستان بودم. 

مطول و معالم با هم و بعد هم لمعه.

1. اصطاحی است در مقابل »معمم«؛ به افرادی كه ملبس به لباس روحانيت نيستند اطاق می شود. )مقدمی 
شهيدانی(

2. ايشان از اعضای بيت امام و عضو شورای اس��تفتائات امام در نجف و ايران بوده اند و در حال حاضر ساكن قم 
مقدسه هستند.
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15خرداد: از اساتيدتان برايمان بفرماييد. اسم آنها يادتان هست؟
آيت اهلل فاضل: من حدوداً 40 استاد داشتم. عرض كنم كه اولين استاد من نامرد بود! 
ماناصر، خانمی  بود با معرفت، اصفهانی و بچه های خوبی هم داشت و بعد شيخ علی اكبر، 
شيخ عبداهلل تهرانی كه اينها در نجف بودند. بعد در ايران )بابل( آقای طبرستانی، آقای 
محقق بهشتی، در كوهستان، بعد شيخ هادی،1 س��يد احمد حسينی، مرحوم آقا شيخ 
حمزه ربانی در نوكنده، كه پيش ايشان علوم جفر می خواندم و استاد خط من هم بودند. 
پيش ايش��ان تمرين خط ديدم خيلی خوش خط بودند. سرمش��ق های ايشان شايد در 
كاغذهای خطی من باشد. از آنجا كه به روستای پدری )نوكنده( رفت و آمد می كرديم 
و پدر من در س��ال 3، 4 ماه به آنجا می رفت، من و پدر با هم می رفتيم و در آن مدت من 
پيش مرحوم آقا شيخ حمزه ربانی در نوكنده كاس خط می رفتم. جفر را هم پيش ايشان 
خواندم. پيش پدرم هم خيلی ش��اگردی كردم؛ بله، خيلی. صرف و سيوطی و لمعه و... 
در آن مقداری كه بابل بودم. اينها اساتيدم در ايران بود و بعد هم كه به نجف رفتيم. من 
شرح لمعه می خواندم كه به نجف رفتم. اينجا ديگر استاد خوبی نداشت و جواب نمی داد. 
اين بود كه خودم تنها به نجف رفتم. حدود 17، 18 سال داشتم كه رفتم. حدوداً در سال 
1330 يا 1331 رفتم چون يك سال و چند ماهی در كوهستان بودم و لمعه را در آنجا 

شروع كردم و بعد به نجف رفتم و در آنجا ادامه دادم.
15خرداد: هنگام مهاجرت به نجف مجرد بوديد يا متأهل؟ 

آيت اهلل فاضل: آن زمان مجرد بودم. پدرم خيلی اصرار داش��ت ]كه ازدواج كنم[ ولی 
من حاضر نبودم و قبول نمی كردم. در نوكنده يك شخصی بود خيلی مقتدر و مسلمان 
و متمكن به نام حاج عبدالكريم اسامی، اين يك روز به من گفت كه آقا فردا صبح برای 
صبحانه بياييد من با ش��ما كار دارم. فردا صبح پيش او رفت��م و خاصه به من گفت كه 
ازدواج كنيد و خواهر خانم خوبی هم داشت و گفت با او ازدواج كنيد. من هم گفتم اصًا 

زن نمی خواهم و مجرد به نجف رفتم. 
15خرداد: اگر ممكن است ماجرای ازدواج تان را شرح دهيد.

آيت اهلل فاضل: حاال يكی دو تا خاطره هم به همين مناسبت بگويم، خنده دار است منتها 
نخنديد. عرض كنم كه پدر من شخصيت علمی  معروفی بودند و به نجف رفته بودند و اين 
مستند هست، خيلی اصرار داشت، چون من نجف بودم تنها بودم و در شهر غربت و كشور 
غريب دلواپس بود و خيلی اصرار داش��ت كه من ازدواج كنم. مقدماتی را برای اين كار 

1. فاميلی ايشان در خاطر آيت اهلل فاضل نبود. 
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چيدند. عرض كنم كه شرايط برای اين كار فراهم بود منتها اقدام نمی شد. پدرم تعبيرات 
ويژه ای برای من داشت عرض كردم با آن موقعيت علمی  خودش. مثًا يك تعبير او اين 
بود كه می گفت محمد مثل يك دختر خوشگل خواستگار دارد! جدی می گويم در ايران 
و در عراق. از عراق كسی رفت ساكن كربا بود مرحوم حاج محمدی گفت آقا شما فقط 
اجازه بدهيد من به شيخ محمد زن می دهم، خرجش را هم می دهم و خانه هم برای او 
می گيرم. زندگی او خوب بود و متمكن بود. به پدرم پيغ��ام داد و گفتم كه نمی خواهم. 
جدی گفتم. نمی خواستم و جاهای ديگر هم همين طور. يك آقايی را خدا بيامرزد به نام 
سيد ابراهيم خادمی  از بستگان نزديك نوكنده ما بود. به زيارت كربا آمد و پدرمان پيغام 
داد كه برويد به محمد بگوييد كه جريان ازدواج ما اينطور بود. برای زيارت به كربا آمد و 
من او را ديدم و سابقه آشنايی داشتم و گفت خبر تازه! گفتم چيست؟! گفت پدرت برای 
تو جايی را در نظر گرفته است گفتم نمی خواهم. يادم هست گفت اين نمی خواهم با آن 
نمی خواهم های س��ابق فرق دارد. گفت اين را نمی توانيد بگوييد كه نمی خواهم. گفتم 
مگر چه شده است چه خبر است. عبارت اين اس��ت دو نفر از بزرگان استان با همديگر 
توافق كردند و قول و قرار گذاش��تند و قرار ازدواج شما را تمام كردند. گفتم چه كسی با 
چه كسی؟! گفت پدرتان با خانواده مرحوم كوهستانی. من ديگر به ناچاری قبول كردم. 
ديگر نتوانستم كه رد كنم. وقتی كار به اينجا كشيد، ديگر بله به ايران آمدم و مراسم عقد 
و 3، 4 ماهی شد و ديگر با حاج خانم به نجف رفتيم. بله اينطوری شد. جدی آماده نبودم 

و مصمم نبودم. 
يك تعبير ديگری هم پدرم راجع به من دارد حاال عرض كردم تعبيرات ظريفی است 
به من می گفت كه اگر نبوت ختم نمی شد تو با اين صبرت پيغمبر می شدی! دو چيز به 
من گفت انجام بده و من نكردم. يكی خانه ای كه در نجف خريدم. در نجف خانه خريدم 
البته از پول زمينی كه از فروش زمين مرحوم مادرم يك خانه مختصر بود. می گفت پسر 
تو با اين خانه خريدنت آبروی مرا بردی. چرا چون خانه قابل سكونت نبود. يعنی كه اتاق 
مهمانی آن خيلی كوچك بود. من خريدم چ��ون جای آن خوب بود و خيلی جای امنی 
بود. می گفت خانه را بفروشيد بقيه پول با من در جای بهتر بخريد. من نخريدم. می گفت 
تو با اين خانه خريدن��ت آبروی مرا برده ای! اين يك جا ب��ود و يك جای ديگر هم عرض 
كردم كه جريان ما اين است. حاال به مناسبت همين كه درباره ازدواج گفتيد خب دختر 
مرحوم آقای كوهستانی يك سال و چند ماهی اس��ت كه فوت كردند. خيلی صبر كرد 
خيلی سازش كرد و با زندگی سخت من، انصافاً با زندگی سخت من. دوستان مرا مسخره 
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می كردند خدا بيامرزد آيت اهلل طاهری گرگان را ش��ايد شنيده باشيد نماينده خبرگان 
بود و فوت كردند، خيلی سر به سر من می گذاشت يكی از شوخی هايی كه با من می كرد 
اين بود كه می گفت كه آقای فاضل صد گرم كمتر با واحد وزن هفتاد و پنج گرم گوشت 
می خرد و آبگوشت درست می كند، آب آن را روز می خورد و نخود و لوبيا را می گذارد شب 
می خورد. حاال در مورد لباس های من سر به سر می گذاشتند. مرحوم آقای كوهستانی 
به س��ادات عاقمند بود. خيلی احترام می كرد حاال جزئيات خاطرات خوبی هست اما 
نمی گويم. دامادهای ايشان سيد بودند من به حاج خانم گفتم كه چطور شد كه پدرت 
به غير سيد دختر نمی دادند و قبول نمی كرد چطور شد كه به من دختر دادند؟! چطور 
شد مگر من مثل سيدها هستم. ايشان خيلی حاضر جواب بودند می گفت به تو زن نداد 
به پدرتان زن داد! پدرت استاد ايشان بود و نخواس��ت تا حرف ايشان را زمين بيندازد. 
سؤال خوبی و جواب خوب تر. گفتم خوب شد كه چنين پدری داشتيم و اال بايد بی زن 

می مانديم! حاال خاطره های پدرم را می گويم به مناسبت. 
15خرداد: اگر خاطرات جالبی از مرحوم پدر داريد، بفرماييد.

آيت اهلل فاضل: يكی دو تا خاطره از پدرم بگوي��م. می گويند كه گيرم پدر تو بود فاضل 
ديگر چه؟! از فضل پدر تو را چه حاصل. من خيلی حاصل داشتم. نجف رفتم مجرد بودم. 
در سال 30 اتاق خواستم در مدرسه يا جايی، رفتم بهترين مدارس معروف در آن وقت 
نجف. مثل فيضيه كه در قم مدرسه خوشنامی  اس��ت و خيلی ها آرزو دارند كه در آنجا 
باشند. به آنجا رفتم و به مديرش گفتم كه آقا من تازه از ايران آمده ام و حجره می خواهم. 
خودم را هم معرفی كردم و گفتم پسر آقای فاضل هستم. گفت يك هفته فرصت بدهيد. 
يكی از دوستان هست به من گفت كه برای حجره چه می كنيد؟ كدام مدرسه می رويد؟ 
گفتم رفتم مدرسه مرحوم سيد كاظم يزدی. گفت برويد و فكر حجره باشيد كه در آنجا 
حجره به شما نمی دهند. راست می گفت آنجا حجره به كسی نمی دادند. گفت فكر آنجا را 
نكنيد و به جای ديگر برويد. بعد از يك هفته و سر موعد رفتم و ديدم كه كليد اتاقی را به 
من داد و گفت به تو نمی دهم ولی به پدرت می دهم! اين هم قصه دوم. چرا؟ چون مدرسه 
مرغوب بود، معروف بود و موقعيت خوبی داشت و مدرسه استثنايی بود و مثًا فرد مجرد 
بود می آمدند و وقتی متأهل می شدند كم به مدرسه می آمدند و كليد را هم نمی دادند 

اتاق دربسته می ماند و از ديگران هم محروم بود. حريف هم نمی شدند.
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حرف های نگفته من زياد دارم. از اين راست و دروغ ها زياد دارم اما باور كنيد!1 می گفت 
كه به پدرت اتاق می دهيم. تقريبا چنين چيزی... چرا؟ گفت پدرت هم وقتی اول رفت 
مجرد رفت و بعد مادر مرحوم من به ايشان ملحق شدند. گفت مجرد بود به ايشان اتاق 
دادم و وقتی متأهل شد و احتياج ايشان به حجره كم شد، كليد را به من داد و گفت آقا 
االن من متأهل هستم و احتياج من به حجره كم است. گفت اين كليد من است هر وقت 
كسی را سراغ داريد و احتياج داريد من هستم. گفت روی آن حساب پدرت به تو حجره 

داد. ماجرای سوم هم جريان ساواك بود. ]كه در ادامه شرح آن خواهد آمد[.
15خرداد: از اس�اتيدتان در نجف اش�رف برايمان بفرماييد. آنجا پيش چه کسانی 

شاگردی کرديد؟
آيت اهلل فاضل: وقتی لمعه می خواندم به نجف رفتم و اولين استاد من به معرفی مرحوم 
ميرزا هاشم آملی به يكی از شاگردانش سفارش داد كه به من درس لمعه بدهد. ايشان 
بعدها به حاج ميرزا حسن صافی اصفهانی معروف شد. لمعه را پيش ايشان خواندم. بعد 
باز هم با معرفی شاگرد ديگرش��ان حاج ش��يخ غامرضای اصفهانی كه رفتند و ساكن 
مشهد شدند و پيش ايشان باز هم لمعه خواندم. پيش شيخ كاظم تبريزی معالم خواندم. 
مرحوم مدرس افغانی كه ش��اگرد پدرم بود و استاد من، س��يد مرتضی خلخالی شهيد، 
شيخ محمدتقی آل ياسين، رسايل را ]نزد ايشان[ خواندم. پيش مرحوم شيخ محمدعلی 
سرابی تفسير می خواندم. اخاق را پيش سيد احمد اشكوری، و نزد شيخ صدرای قفقازی 
)بادكوبه ای( اسفار را خواندم. منظومه را نزد ميرزا محسن سرابی ملكوتی خواندم و نزد 
مرحوم آقا سيدعاء سبزواری2 و نزد سيد نصراهلل مستنبط چند جلسه خصوصی درس 
خواندم.3 سيد نصراهلل مستنبط همسايه كوچه ما بود و داماد آقای خويی بود. در درس 
آقای ]آيت اهلل العظمی  سيد محمود[ شاهرودی كمی  رفتم. در درس ميرزا هاشم آملی 
خيلی كم و مختصر، شايد يك هفته رفتم. مرحوم ميرزا باقر زنجانی فقه و اصول و خارج 
و مكاس��ب خيلی ]حضور يافتم[. در درس آقای ]آيت اهلل العظمی  سيد محسن[ حكيم 
حج را شركت كردم. در درس مرحوم امام هم در قم و هم در نجف رفته ام. در قم خيلی 
مختصر خدمت امام بودم. در درس شيخ عباسعلی شكوهی و درس حاج احمد گلپايگانی 
هم رفتم. درس س��يد محمد محقق داماد شركت كردم. نزد اس��تادهای زيادی رفتم و 

1. آيت اهلل فاضل شخصيتی مليح و شوخ طبع داشتند كه جذبه خاصی در ميان طاب و شاگردان ايجاد كرده بود. 
اين سنخ سخنان در مراودات ايشان كم نبود. )مقدمی شهيدانی(

2. احتماالً مراد آيت اهلل سيد عبداالعلی سبزواری است.
3. مراد درس خارج است. ايشان چند باری تأكيد كردند كه حدود 6، 7 جلسه نزد ايشان درس خواندند.
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درس زيادی خواندم و در آخر ]االن[ يك دهاتی گمنام هستم. 
15خرداد: در آن زمانی که ش�ما نجف بوديد و قبل از بازگش�ت خان�واده به ايران، 

ديدگاه مردم آن زمان نسبت به شاه و نظام سلطنتی چگونه بود؟
آيت اهلل فاضل: هيچ  چی! اصًا در آن زمان از اين حرف ها نبود. در س��ال 25، 26 تازه 
رضاخان مرده بود و 5، 6 سالی بود كه محمدرضا آمده بود و همه چيزها عادی بود و چيز 

معروف و مشهوری سر زبان ها نقل نبود.
15خرداد: شما آيت اهلل بروجردی را ديده بوديد؟ اگر داستانی در مورد ايشان داريد 

بفرماييد.
آيت اهلل فاضل: بله. اصًا به ديدن پدرم در قم آمده بود. وقتی با مرحوم پدرم از نجف كه 
آمديم، ايشان به ديدن پدرم آمدند. علمای زيادی آمدند، مرحوم حجت بود، آقای صدر 
بود و آقای خوانس��اری بود. علمای نجف می آمدند و با ديدن ايشان احترام می كردند. 

حتی درخواست اقامت قم را هم كردند. 
15خرداد: شما از چه زمانی با مرحوم امام آشنا شديد؟ 

آيت اهلل فاضل: عرض كنم آش��نايی فكری از همان زمانی كه ]ايشان نهضت را[ شروع 
كرد. اولين اطاعيه ها، اول و دوم فروردين خبرهای آن می رسيد. پيگير انقاب بودم. در 
نجف بودم و خبرها به ما می رسيد. آش��نايی فكری و فرهنگی از آغاز اولين حركت های 
]مبارزاتی[ امام، به وجود آمد. آشنايی ش��خصی هم كه من در قم اين سه، چهار ماهی 
كه ساكن بودم درس ايشان را می رفتم. بعد هم وقتی كه ايشان به نجف آمد ديگر نماز 
و درس ايشان را كم می رفتم، چون درس داشتم و در حوزه نجف درس رسمی  داشتم و 
چون تغيير آن مشكل بود لذا گاهی می رفتم. يك درس می داد كه می رفتم، نماز بيشتر 
می رفتم. خانه اش می رفتم. يك چنين چيزی. در ]ماجرای[ فوت پدرم ايشان آمد و مرا 
تسلی می دادند. مجالس مشورتی و صحبتی با ايشان كم داشتم، خيلی كم. چون خيلی 
مشغول بودم كمتر می رسيدم. آن زمان به طور جدی مشغول تدريس بودم. يك نشانه 
تدريس من اين است كه سه حجره داشتم كه هم حجره ای من حجره اش را عوض كرد 
گفتم چرا؟ گفت از دست تو!! يعنی آرام نداشت يك طرفش من بودم طرف ديگرش يك 
آقای ديگر بود می گفت من زندگی ندارم! ساعت يك بعد از ظهر درس می دادم. نماز و 
بعد می آمدند در حجره و درس می گفتم. می گفتند ش��ما آسايش را از ما سلب كرديد. 
اين طوری بود می آمدم و می رفتم. خيلی پر كار بودم. آن كتابخانه از دست من عاجز بود. 
كتابخانه بسته را باز می كردم، ]زمان ساعت[ كتابخانه كه تمام می شد من می ماندم. يادم 
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هست آدرس من در كتابخانه بود! جدی می گويم! 
15خرداد: آيا شما اجازه نامه اجتهاد يا ساير اجازات هم از اساتيد و بزرگان دريافت 

کرده ايد يا خير؟
آيت اهلل فاضل: نه! هيچ كدام! نخواستم، بعضی از مراجع فرستادند ولی من نگرفتم! فقط 
يك اجازه روايت از مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی گرفتم كه خيلی پيش ايشان می رفتم. 

اجازه اجتهاد خواستند بدهند، دادند، نگرفتم. قبول نكردم. 
15خرداد: ديدگاه شما راجع به انقالب اسالمی و نهضت امام خمينی)ره( چيست؟ 

آيت اهلل فاضل: سؤال خوبی است، هنری كه امام راحل داشت قبل از هر چيز و مهم تر از 
هر چيز انقاب فكری بود. در مراكز علمی  و فكری سخت تر است. بر روی افراد صاحب نظر 
نفوذ كردن نسبتاً كار سختی اس��ت. در قم و  نجف، من از نجف می گويم چون در نجف 
بودم. انقاب آن شيوه ای كه امام در نظر داشت، در نجف ممنوع بود، محكوم بود، حرام 
بود و گناه كبيره بود! خونريزی بود. چون ما در اسام باالتر از حفظ خون و جان شيرين 
كه نداريم. لذا اصًا اطاعيه دادن و حرف زدن، حرفی كه باعث زندانی ش��دن و كشته 
شدن می شد به صورت جدی ممنوع بود. فرهنگ اين بود. ]امام خمينی[ اولين كاری كه 
خوب كرد و زود كرد، همين تحول فكری بود. فضای نجف را عوض كرد. يكی خود من! 
در آن زمان درس خارج می رفتم. حرف حقی است، درست هم هست و من يادم هست 
كه من خودم از خودم می گويم و از امثال خودم، باالتر و پايين تر. ]امام به همه ما[ باوراند 
كه ]مبارزه[ نه فقط حرام نيست بلكه جايز هس��ت، بلكه واجب هم هست. شايد واجب 
عينی هم باشد، باالتر از واجب كفايی. جدی می گويم. استشهاد كرد و بهترين نمونه آن 

قيام امام حسين)ع(. 
خودمان شاهديم كه امامان و انبياء همه در معرض خطر بودند، چون دين مهم تر است. 
قرآن مهم تر است. خدا مهم تر است، بله بايد هم باشد لذا جا انداخت، جدی باور كرديم، 
با هم، و بر اثر همين تحول فكری نجف بود كه من در سال 54 به بابل آمدم. در مسجدی 
كه من نماز می خواندم )مسجد كاظم بيك(، وسط ش��هر است، پر رفت و آمدترين بود، 
بزرگ ترين مسجد و با سابقه بود و آنجا مركز انقاب شده بود. مساجد ديگر اگر هم بود 
كم و بيش، ولی اين مركزيت را نداشت. يعنی اگر می گفتند كه فردی آمده تا در رابطه 
با انقاب سخنرانی كند مثًا آن وقت ها ش��يخ هادی غفاری می گفتند كه آمده بابل تا 
س��خنرانی كند، به مس��جد جامع می آمدند. يا اگر می گفتند كه حمله ای، هجومی  يا 
تعرضی از شهرداری يا شهربانی می شود، به مس��جد كاظم بيك می آمدند. يك چنين 
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چيزی، جوان ها و انقابی ها ]در مسجد ما بودند[. مساجد ديگر يا چنين چيزی نبود يا 
كم بود. الحمدهلل كار خودش را كرد. خوب هم كرد. مفيد و مؤثر هم بود. 

15خرداد: آيا شما هنگام ورود امام به نجف را يادتان هست؟ 
آيت اهلل فاضل: بله، وقتی امام در سال 44 به نجف تشريف آوردند، من بودم و به استقبال 
ايش��ان رفتم. فكر می كنم به خاطر همان اس��تقبال بود كه وقتی يك بار به ايران آمدم 
ممنوع الخروج ش��دم. يعنی ويزا به من نمی دادند كه بروم. تا با افراد ش��ناخته شده و با 
آش��نايانی كه در دربار و... بودند، توانس��تم خروجی بگيرم و برگردم. از همان وقتی كه 
امام آمدند من درس ايشان را بيشتر می رفتم. درس كمتر و نماز بيشتر می رفتم. عاقه 

داشتيم و به ايشان احترام می كرديم. 
15خرداد: آيا در نجف فعاليت انقالبی هم داشتيد؟ 

آيت اهلل فاضل: در آنجا فعاليتی نداش��تيم، چون فعاليت ها در آنجا محدود بود. كاری 
نمی شد كرد. چون عراق كه كاری نداشت. نه زبانی، نه بهانه ای. توجه كرديد. در رابطه با 
ايران هيچ كاری نمی شد كرد. آن زمان تلفنی و چيزی نبود و فعاليت آنچنانی نمی شد 

كرد. 
15خرداد: نگاه شما به نهضت ملی شدن صنعت نفت و خود آيت اهلل کاشانی چطور 

بود؟ 
آيت اهلل فاضل: مثبت است. اصل آن كه الزم بود. ضروری بود و می بايست كه روحانيت 
دخالت بكند. چون مردم به روحانيت اعتماد داش��تند. باور می كردن��د. در آن زمان به 
ملی گراها و جبهه ملی و مصدق ها و ديگران مردم اعتماد نداشتند. اگر هم سالم و صادق 
بودند، مردم خبر نداشتند و اعتماد نمی كردند. در مورد دكتر مصدق امام می گفت كه 
مسلم نيست! مسلمان نيست. می گفتند كه نماز هم نمی خواند. خب چطور می توانست 
بدون پشتوانه كاش��انی و ملت، ]اين نهضت را پيش ببرد. اين نهضت[ كار بسيار الزم و 
مهم و شدنی و وقت آن هم بود. خدمت خوبی هم كرد و ما هم در مورد خودش اگر حرفی 
داشته باشيم، خيانتی از ايشان سراغ نداريم. از نظر فرهنگ ايمانی و اسامی ايشان، مثًا 
می گويند كه نماز نمی خواند اما راجع به انقاب و خدمت به ملت، با سواد بود و خدمت 
كرد و متأسفانه تا زمانی كه احتياج به مرحوم آيت اهلل كاشانی داشت استفاده كرد و وقتی 

كه به اصطاح به خر مرادش رسيد آقای كاشانی را رها كرد.1

1. برخورد دكتر مصدق با همه همراهانش تقريباً به همين منوال بود. چنان كه در دوران نخست وزيری اش نواب 
را نيز زندانی كرد و مورد اعتراض شديد مرحوم كاشانی قرار گرفت! )مقدمی شهيدانی( 
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15خرداد: جايگاه خود آيت اهلل کاشانی در نگاه طالب جوان آن زمان چگونه بود؟ 
آيت اهلل فاضل: خوب بود، منتها چون سياس��ت در آنجا رايج نبود و شرايط برای ورود 
مراجع به امور سياس��ی مناس��ب نبود لذا از آن جهت كه ممكن بود بگويند كه آقا كار 
او نيس��ت و يك چنين چيزی! وگرنه از نظر احترام و اعتماد و صداق��ت و امانت و علم 
و... خيلی به ايش��ان اعتماد داش��تند و مثًا می گفتن��د كه چرا با اي��ن مصدق بی نماز 
ريش تراشيده همكاری می كنيد. اينها تأثير كرد و همين ها ]همين اعتمادها به آيت اهلل 
كاشانی و نقش ايش��ان در حمايت از مصدق بود كه نهضت را[ حفظ كرد و پيش برد و 

موفق كرد. كار مصدق از همين تشويق راه افتاد و جا افتاد. 
15خرداد: به نظر شما جريان فداييان اسالم و شهيد نواب صفوی در آن موقع چقدر 

تأثير داشته است؟ 
آيت اهلل فاضل: خيلی تأثير داشت. رعب بزرگی در ميان طاغوت انداخت و خيلی مهم 

بود. 
15خرداد: در خود نجف هم اثر اقدامات مرحوم نواب و فدائيان نمايان بود؟ 

آيت اهلل فاضل: بله. ]نواب[ اجازه هم داش��ت و مفيد و مؤثر هم بود. من يادم هست كه 
وقتی از نجف به تهران می آمدم پيغامی راجع به نواب صفوی آوردم مرحوم آيت اهلل حاج 
سيد محمد روحانی كه از مدرسين درس خارج در نجف بود، گفت برای پدرم يك پيغامی  
دارم. پيغام اين بود كه من رفتم به نزد پدرش��ان و از مراجع تقليد قم بود و وقتی بود كه 
نواب صفوی و همراهانش محكوم به اعدام شدند. به پدرش گفت كه اگر كار ايشان مثًاٌ 
اشتباه هم باشد مستحق قتل و اعدام نيستند و شما تا می توانيد توان خود را به كار ببريد 
و در دربار نفوذ كنيد و حكم اعدام را تخفيف بگيريد تا از اعدام صرف نظر بشود. يك چنين 
چيزی. ]شهيد نواب فردی[ محترم بود، آبرومند بود، صادق بود، مخلص بود و شجاع بود 

و كار ايشان خداپسندانه بود و برای خدا بود. 
15خرداد: پس از آغاز نهضت امام، با وجود اينكه در نجف حضور داش�تيد، چگونه 
اخبار تحوالت به گوش تان می رس�يد. مثاًل چ�ه وقت از تبعيد امام ب�ه ترکيه مطلع 

شديد؟ 
آيت اهلل فاض��ل: خبرها دير ي��ا زود، كم و زياد و يا دس��ت و پا شكس��ته می رس��يد. 
می پرسيديم و خبر می گرفتيم، منتها افراد كم بودند و چون اين اخبار تقريباً محرمانه 
بود و فضای نجف اصًا پذيرا نبود، ]لذا دست و پا شكسته مطلع می شديم[. امام به نجف 
آمد و تحولی فكری ايجاد كرد. ]قبل از ورود امام[ فضای نجف برای گزارش اين حرف ها و 
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اين طور حركت ها آماده نبود و اعتراض داشتند. به نظرم آقای حكيم بود كه به امام كه در 
نجف حضور داشتند، گفتند كه حضرت امام حسن)ع( قيام نكرد، امام گفتند كه شرايط، 
شرايط امام حسين)ع( است نه شرايط امام حسن)ع(! مثل امام حسين بايد قيام بشود، 

مثًا با 72 نفر، خيلی عالمانه و با احترام يك چنين چيزی را جا انداخت.1
15خرداد: روز ورود امام به نجف اشرف را يادتان هست؟ 

آيت اهلل فاضل: بله، به استقبال ايشان رفته بوديم. استقبال عمومی  بود.
15خرداد: در مدتی که در مازندران سكونت داشتيد، با توجه به موقعيت مسجدتان 

آيا دستگاه امنيتی رژيم شاه برای شما مزاحمتی ايجاد می کرد؟ 
آيت اهلل فاضل: س��اواك خيلی برای من در بابل پيغام فرس��تاد كه بياييد. نرفته بودم. 
اين گفت، آن گفت، خيلی پيغام دادند و گفتم من نمی روم. از دوستان محترم بابل كه 
تعبيرات ظريفی داشتند و گفتند برويد و من گفتم نمی روم. اگر با من كار دارند بيايند و 
مرا ببرند. من چرا من بروم. چون بردن از جلوی خانه يا مسجد طبيعی بود كه برای ايشان 
سنگين بود. يك روزی دوست پدر مرحوم من، در ماه رمضان بود برای مطالعه معموالً در 
جاهای پنهان می رفت. خانه همسايه كه مزاحم مطالعه او نباشند و در شب و در روز منبر 
داشت و خيلی وقت ها به آرامگاه می رفت. در آنجا يك اتاقی بود و می رفت در آنجا مطالعه 
می كرد كسی هم خبر نداشت. من هم در ماه رمضان چنين كاری می كردم. خلوت بود 
و من كتابم را آنجا می بردم و مطالعه می كردم. ساواك از طرف شهربانی به دنبال من به 
خانه آمدند. گفتند نيست و گفتند كجاست؟ گفتند كه در آرامگاه معموالً برای مطالعه 
می رود. آمدند و من در آنجا نشسته بودم و همين طور به قبر تكيه كرده و بی توجه، گفتند 
كه رئيس می گويد كه تو به مس��جد نرو! مس��جد كاظم بيك خيلی پر رفت و آمد بود و 
شلوغ می شد در سال 56 بود. مثًا يك چنين چيزی در اواخر و نزديكی انقاب. گفتند به 
مسجد نرو، شلوغ می شود و سر و صدا می شود و شما نرويد. گفتم من می روم. مگر من با 
اجازه و مشورت شما رفتم كه االن با اجازه و مشورت شما نروم. من می روم شما هر كاری 
می خواهيد بكنيد. به رئيس بگوييد كه درب مسجد را ببندد. اما درب مسجد را بستن به 
ضرر شماست. مردم می آيند و می بينند كه درب مسجد بسته است و تظاهرات می كنند، 
شيشه بانك و... ]را می شكنند[، ساواكی ها رفتند. در آن روز در آرامگاه نشستم و گفت 
كه تو از حكومت اس��امی صحبت می كنيد گفتم بله صحبت می كنم مگر حكومت ما 

1. اشاره به گفت وگوی حضرت آيت اهلل العظمی حكيم با امام خمينی در بدو ورود ايشان به نجف اشرف. مشروح 
اين گفت وگوی تاريخی كه توسط مأموران ساواك ضبط و بعداً پياده شده است، در كتاب نهضت امام خمينی، دفتر 

دوم، به قلم حجت االسام والمسلمين سيد حميد روحانی آمده است. 
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االن اسامی نيست. مگر از حكومت اس��امی تعريف كنم و تشويق كنم بد است. گفتم 
كه ماه رمضان است ميوه چرا؟ گفتند مهمان می آيد و قبًا اين آقا رئيس ساواك قم بود. 
يك همسايه ای داشتيم ما كه فرهنگی بود و خيلی نزديك و وابسته بود. عرض كنم كه 
محمدجعفر كاظم بيكی. از نوه های مؤسس مس��جد كاظم بيك بود. از جهات ديگر هم 
نزديك بود. اين هم رئيس آموزش و پرورش قم بود و گروه خونشان به هم می خورد و از 
بابل به من می گفت كه من تعريف پدرتان را خيلی شنيدم رئيس ساواك بابل، چه چيزی 

بود يا چه چيزی نبود لذا بفرماييد برويد. اين هم جای ديگر از بركت اسم پدر! 
15خرداد: آيا در کوران مبارزات اسالمی مردم ايران، دستگير هم شده ايد؟ 

آيت اهلل فاضل: نه، همان روزی كه مرا بردند البته نگه داش��تند، حاال يكی، دو ساعت 
نگه داش��تند و گفتند همين جا در يك اتاق خالی بنش��ينيد. ماه رمضان بود و به نماز 
ظهر نزديك شد كه ديگر مناسب نبود و اگر نگه می داشتند، خبر می رسيد كه چرا امام 
جماعت نيامد و البد ساواك برده است و يك مقدار سر و صدا می شد و از اين جهت آنها 

هم شرايط خودشان را در نظر گرفتند. 
15خرداد: با توجه به آنكه حضرتعالی در سال های نزديك به پيروزی انقالب اسالمی 
به ايران برگشتيد، به نظرتان در آن زمان چه گروه هايی به مخالفت با انقالب اسالمی 

پرداخته بودند يا فاصله واضح داشتند؟ 
آيت اهلل فاضل: كسی هم اگر مخالف بود نمی توانس��ت اظهار مخالفت كند، محكوم و 
مطرود می شد و از جامعه خارج می شد. حتی از روحانی و غير روحانی! در بابل ما داشتيم 
كه »مرگ بر ش��اه« در بعضی از مس��اجد ممنوع بود، جدی می گويم! لذا بعضی جاها 
می نوشتند: بعد از نماز عشا، صد بار مرگ بر شاه! می گذاشتند زير فرش. يك آقايی به من 
گفت و اعتراض كرد كه اينها می نويسند »مرگ بر شاه« و مثًا زير فرش می گذارند و اگر 
زرنگ هستند چرا نمی آيند بلندتر و علنی بگويند. گفتم كه آقايان اين مسئوليت شما 
است، شما به آنها اجازه بدهيد، شما راهشان بدهيد. مانعشان نشويد حاال چرا مساجد 
ديگر می گويند. يك چنين چيزی. در ش��هر كم و زيادی بود و يك گروه های خاصی و 

غير مذهبی. 
15خرداد: دليل مخالفت ايشان چه بود؟

آيت اهلل فاضل: هيچ چی؛ درك نمی كردند؛ می گفتند شدنی نيست و خونريزی است و 
فان. هر وقت شد، شكست خوردند! 
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15خرداد: در ماجرای شهادت آيت اهلل سيد مصطفی خمينی، چه اتفاقی رقم خورد و 
اصوالً بازتاب عروج ايشان را در عرصه مبارزات اسالمی چگونه ارزيابی می فرماييد؟ 
آيت اهلل فاضل: مرحوم امام پسرشان اميد بود، اميد انقاب بود. شب سالم خوابيد، صبح 
سر صبحانه بعد از نماز صبح به طور مشكوك فوت كرد. جوانی بود كه استاد دوره خارج 
بود1 هم مؤلف، هم محقق جوانی ب��ود. ]امام در ماجرای رحل��ت فرزندش[ خم به ابرو 
نياورد. گفت از الطاف خفيه اس��ت و از همان روز می خواست برود و درس بگويد. همان 
روز كه نگذاشتند، گفتند كه آقا درست نيس��ت به زور نگذاشتند. يكی، دو روز تعطيل 
كردند. گفت از الطاف خفيه خداست. نمی فهميديم. معلوم شد مرگ شهادت گونه حاج 
آقا مصطفی خمينی اگر نبود شايد انقاب نمی شد، چرا؟! با آنكه تا آن زمان اسم امام را 
بردن در ايران خطرناك بود، اما به مناسبت مرگ شهادت گونه حاج آقا مصطفی مجلس 
گرفتند. نمی توانستند مجلس نگيرند. عالمی  فوت كرده و مجلس فاتحه می گيرند، مگر 
می شود مجلس فاتحه برای پسر امام گرفته شود و اس��م امام را نياورند؟! بسم اهلل، ]نام 
امام در اين ماجرا[ جا افتاد و معروف شد. امام گفت از الطاف خفيه هست اگر آن شهادت 
نبود لطف خدا پنهان می ماند و اينطور اسم امام راه نمی افتاد، جا نمی افتاد و كار به جايی 

رسيد كه ديگر شاه فرار كرد.
15خرداد: تشكر از فرصتی که در اختيار قرار داديد. 

آيت اهلل فاضل: س��ام بر همراهان و همكارانت و با تش��كر جدی از زحمات خالصانه و 
صادقانه شما كه در راه انقاب و حفظ آثار انقاب تحمل می كنيد. خيلی متشكرم. 

1. مرحوم آقا مصطفی خمينی در نجف سال ها خارج اصول فقه تدريس می كردند. 
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کنکاشی در آخرین روزهای بازگشت امام به تهران

غالمرضا خارکوهی1
اشاره 

درباره سوابق و مقدمات بازگشت حضرت امام به ميهن اسامی متأسفانه كمتر مطالعه 
و پژوهش صورت گرفته است. لذا اين مقاله ش��ايد از جمله بررسی های نادری باشد كه 
می تواند هم نسل جديد را با اين موضوع آش��نا نمايد و هم به عنوان طرح مسئله مورد 
توجه و تعمق محققان تاريخ انقاب و علوم سياسی قرار گيرد. در اين مقاله ضمن اشاراتی 
به سوابق احتمالی بازگش��ت امام در اواسط مهرماه س��ال 57 پس از اخراج از عراق، به 
بررسی تفصيلی اين مسئله در دوره زمانی 26دی تا 12بهمن سال 57 كه بازگشت امام 
قطعيت يافت، پرداخته ايم. به عبارت ديگر اين مقاله تأملی اس��ت بر يكی از مهم ترين 

رويدادهای مؤثر در سقوط نظام شاهنشاهی و پيروزی انقاب اسامی در ايران. 
کليدواژه ها: خروج يا فرار شاه، بازگش��ت امام خمينی، مبارزات مردم ايران، وحدت، 
ارتش، نوفل لوشاتوی فرانسه، امريكا، س��اواك، تهران، فرودگاه مهرآباد، محمدرضاشاه 

پهلوی، شاهپور بختيار 

1. تاريخ نگار انقاب اسامی 
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تکاپوی های بازگشت امام و تدابير پيش گيرانه
حضرت امام از همان روز نخس��ت كه در 13آبان سال 43 به اجبار رژيم شاه، دستگير 
و به تركيه و سپس به عراق و بعد هم به فرانس��ه تبعيد شد، همواره درصدد بازگشت به 
ايران بوده است، تا از درون كشور و در كنار مردم انقابی به مبارزات خود عليه حكومت 
پهلوی ادامه دهد. اما شاه و سازمان های امنيتی، سياسی و نظامی او هرگز اجازه بازگشت 
او و يارانش را به ايران نمی دادند و در صورت ورود خود و طرفدارانش بازداش��ت و روانه 

زندان می شدند. 
رژيم از اين كه امام وارد ايران شود به شدت هراس داشت. چنان كه وقتی در اوايل مهر 
سال 57 مسئله اخراج امام از عراق مطرح شد و رژيم صدام با همدستی حكومت ايران 
فشار زيادی برای خروج او از نجف به عمل آورد و دولت كويت نيز حاضر به پذيرش امام 
نشد، دستگاه امنيتی شاه ضمن بررس��ی ابعاد مختلف اين موضوع و احتمال ورود امام 
به ايران، گزارش مفصلی تهيه و برای مطالعه ش��اه ارس��ال نمود كه بسيار حائز اهميت 

می باشد. در بخشی از اين گزارش به اصطاح شرف عرضی چنين آمده است: 
در صورتی كه ]ام��ام[ خمينی تصميم به مس��افرت و اقامت در ايران 
بگيرد، آزادی او، حتی برای يك روز هم مصلحت نيست. زيرا اين فرصت 
را به گروه های مخالف و مخرب می دهد كه گرد او جمع شوند و تشجيع 
گردند و در عمل جنگ خانگی به وجود آورند. بنابر اين در صورت وقوع 
چنين امری يعنی ورود ]امام[ خمينی به ايران، موارد زير می تواند دافع 

وقوع حوادث نامطلوب باشد: 
1. به مرزهای ورودی كشور، اعم از هوايی و زمينی در تهران، خسروی، 
خرمشهر، آبادان و شيراز آماده باش داده شود كه در صورت ورود خمينی 
به داخل كشور، او را متوقف نموده و از تماس او با افراد غير مسئول، جداً 

جلوگيری نمايند. 
2. بافاصله از مرز ورودی به وسيله هواپيما يا هلی كوپتر به يك پادگان 

نظامی مطمئن در تهران منتقل و تحت مراقبت شديد قرار گيرد. 
3. از س��وی واحدهای نظامی و انتظامی در سراس��ر كشور، به منظور 
جلوگيری از بروز حوادث نامطلوب و س��ركوبی اقدام��ات اخال گرانه 
آماده باش برقرار و پيش بينی ه��ای الزم به عمل آي��د. در صورت بروز 
آش��وب های پردامنه در ه��ر نقطه، حكوم��ت نظامی برقرار ش��ود و به 
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اخالگران و عناصر آشوب طلب، فرصت بهره برداری داده نشود. 
4. آيات و مراجع مقيم كشور كه به اس��تثنای چند نفر معدود از آنها، 
عموماً در باطن با ]امام[ خمينی مخالف اند، نسبت به حساسيت موضوع، 
توجيه شوند تا بر اثر ترس از ايادی وی و يا ماحظات و محظورات ديگر، 

دست به اقدامات حساب نشده ای نزنند. 
5. كليه طرفداران و ايادی شناخته شده ]امام[ خمينی در نقاط مختلف 
كشور بافاصله دستگير ش��وند. تا مجال انجام تحريكات مضره و ايجاد 

اغتشاش پيدا نكنند.1
بنا به اسناد س��اواك تهران- مورخ 17مهر س��ال 57- حتی عكس و مشخصات امام 
به كلي��ه مرزهای هوايی و دريايی بحرين فرس��تاد ش��ده بود، مبنی ب��ر اينكه نامبرده 

ممنوع الورود است و حق ورود به كشور بحرين را هم ندارد.2 
باز ساواك تهران دو روز بعد )19مهر( دستور داد در صورت ورود امام به ايران، »خود 
و همراهانش بايستی بافاصله و بدون فوت وقت با هواپيما يا هلی كوپتر نظامی به مركز 

اعزام شوند.«3 
به دنبال آن در همين روز طی بخش��نامه ای محرمانه، اعام ش��د كه كارمند مسئول 
س��اواك در هر فرودگاه موظف اس��ت قبل از نشس��تن هر يك از پروازهای خارجی در 
فرودگاه، حاضر باش��د تا پس از فرود هواپيما بافاصله به داخ��ل آن مراجعه كرده و به 
طور غير محسوس مسافرين را چك نمايد تا چنانچه امام خمينی در هواپيما بود، كليه 
مسافرين را پياده و نامبرده را در هواپيما نگهداری نموده و سپس با يك فروند هواپيما يا 

هلی كوپتر نظامی به مركز اعزام، و چگونگی را در اسرع وقت تلگرام نمايند.4 
عاوه بر اين ظاهراً رژيم شاه نقشه ديگری هم برای به دام انداختن امام در سر داشت 
و آن اينكه امام را سر مرز عراق بازداشت نمايند و مخفيانه با هلی كوپتر به جزيره كيش 
ببرند و زندانی نمايند و بدون آنكه كس��ی از سرنوش��ت امام اطاعی در دس��ت داشته 
باشد، او را به شهادت برسانند يا اين كه با پنهان كردن او مانع از فعاليت های سياسی و 

مبارزاتی اش شوند. حجت االسام علی آل كاظمی  در اين باره می گويد: 

1. آئينه آفتاب، تبيان انديش��ه امام خمينی در كام و پيام حجت االسام والمسلمين حاج سيد احمد خمينی، 
تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، خرداد 1374، ص123.

2. سير مبارزات امام خمينی در آينه اس��ناد به روايت ساواك، تهران، مؤسس��ه تنظيم و نشر آثار امام، 1386، 
ج21، ص639. 

3. آئينه آفتاب، همان، ص125. 
4. همان. 
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در س��ال 57 كه حضرت امام قصد عزيمت از عراق به كويت را داشت، 
چند ساعتی در مرز كويت توقف داش��تند. اما دولت كويت اجازه ورود 
به امام نداد. رژيم شاه با مرزبانی عراق هماهنگی می كند تا با اعزام يك 
هلی كوپتر به مرز، امام را تحويل بگيرد و برای هميش��ه به جزيره كيش 

تبعيد نمايند تا تحت نظر كامل باشد. 
از اين موضوع به واسطه يكی از افسران انقابی كه از قبل با او آشنا بودم، 

و من در آن زمان در مشهد بودم، مطلع شدم. 
موضوع هم از اين قرار بود كه خس��روداد كه يكی از خلبانان و افسران 
طاغوتی بود با تعدادی از فرماندهان در هوانيروز كرمانش��اه جلس��ه ای 
تشكيل می دهند و اين افسر انقابی هم كه عضو اطاعات ارتش بود و در 
آن جلسه حضور داشت از ماجرا با خبر می شود، فوری به واسطه شخص 

ديگری به من خبر می دهند. 
من از مشهد با چند نفر از علما همچون آيت اهلل شيرازی، آقای فلسفی 
در تهران و حاج آقا پسنديده در قم تماس گرفتم و خبر را به اطاع آنها 
رس��اندم. آنها نيز با علمای بصره تماس می گيرن��د و می گويند چنين 
خطری امام را تهديد می كند به امام اطاع دهيد كه امام س��وار ماشين 
دولتی و نظامی نشوند. فوری از بصره به امام اطاع می دهند و امام هم 

بدون وقفه به طرف بغداد حركت می كند.1 
البته وحشت رژيم شاه از بازگش��ت حضرت امام به ايران تا آخر ادامه داشت. چنانكه 
سپهبد مقدم رئيس سازمان اطاعات و امنيت ايران )ساواك( در تاريخ 12آذر سال 57 
طی نامه ای ِسّری خطاب به رئيس ستاد بزرگ ارتش��تاران و رئيس شهربانی و فرمانده 
ژاندارمری كشور خبر از احتمال بازگشت امام در ماه های محرم و صفر را داد و تأكيد نمود 

در صورت ورود، وی دستگير و به تهران منتقل شود: 
نظر به اينكه امكان دارد خمينی در ماه های محرم و صفر از طريق يكی 
از مرزهای هوايی يا زمينی به كش��ور وارد شود، خواشمند است دستور 
فرماييد به فرماندهان نظامی كليه شهرستان هايی كه مرزهای هوايی و 
زمينی و دريايی دارند، هشدار داده شود، از هم اكنون در مرزهای ورودی 
آمادگی الزم داشته باشند تا به محض ورود يادشده، هر گونه ارتباط او 

1. صحيفه، ش50، ضميمه روزنامه جمهوری اسامی، تهران، دوشنبه 1381/3/13، ص14. 
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را بدواً با افراد غير مسئول قطع نموده، و با همكاری با سازمان اطاعات 
و امنيت محل، وی را در اولين فرصت با هواپيما يا هلی كوپتر نظامی به 

تهران اعزام دارند.1 

1. سجاد راعی گلوجه، مبارزات امام خمينی به روايت اسناد، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1378، ص531. 
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حتی دوس��تان و ياران و خانواده امام 
هم در صورت بازگشت در مرز بازداشت 
و زندانی می ش��دند. چنانكه وقتی پسر 
امام- مرحوم س��يد احمد آقا- س��ال ها 
قبل از نجف برگش��ت توس��ط مأموران 
امنيتی رژيم ش��اه دستگير و حدود سه 

ماه زندانی شد.1
با وجود اين روند مب��ارزات امام هيچ 
گاه متوقف نش��د. حتی فرانس��ه كه به 
دروغ مدعی »آزادی بيان« اس��ت برای 
ماندن امام در كشورش بارها از رژيم شاه 
اجازه گرفت و در اوايل ورود امام مانع از 
آزادی بيان و فعاليت های سياسی ايشان 
می شدند. اما به تدريج متوجه شدند كه 
قدرت و ش��هرت امام فرات��ر از مرزهای 
ايران- بلكه او يك چه��ره بين المللی- 
است. لذا ديگر نتوانس��تند از مصاحبه ها و برنامه های فرهنگی ايشان ممانعت به عمل 
آورند. چون در غير اين صورت حيثيت شعار آزادمنشی و دمكراسی خواهی فرانسوی ها 

و غربی ها به شدت زير سؤال می رفت. 
بنابراين امام در تبعيدگاه جديد نيز همچنان رسالت الهی خود را برای بيداری و آگاهی 
سياسی- مذهبی مردم ايران و افشای جنايات رژيم پهلوی ادامه داد و هر روز با انتشار و 
ارسال اطاعيه، نوار سخنرانی، پيام های روشنگرانه و برنامه های فرهنگی و سياسی ديگر، 
ارتباط عميق خود را با شبكه انقابی درون كشور و مردم سراسر ايران و ايرانيان خارج 
كشور پوياتر و قوی تر نمود. به طوری كه شعله های آتشی كه از دی ماه سال 56 با قيام 
19دی طاب قم روشن شده بود، آن چنان زبانه كشيد كه تا يك سال بعد، سراسر كشور 
را فرا گرفت؛ لذا شاه به اجبار از ترس جانش در 26دی ماه سال 57 كشور را ترك كرد و 
هزينه رفتار ظالمانه نسبت به امام و مردم فداكار را با فرار خفت بار و سقوطش پرداخت. 
به دنبال خروج اش��كبار شاه و همس��ر ش��ريك جرمش، مردم مناطق مختلف كشور 

1. مجموعه آثار يادگار امام، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، 1385، ج2، ص94. 

فرودگاه مهرآباد، 16ژانويه 1979: 
آخرين سفر شاه آغاز می گردد
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با ش��نيدن اين خبر به وجد آمدند و س��ر از پا 
نشناخته به خيابان ها ريختند و با پخش نقل و 
شيرينی و گل، اين پيروزی را جشن گرفتند. 
به راس��تی كه مردم در آن روز ب��رای اولين بار 
پس از پنجاه سال غم و اختناق، خنديدند و از 
ته دل ش��ادی نمودند و اين جشن و شادمانی 
تا نيمه های شب در خيابان ها و مساجد كشور 

ادامه داشت. 
حضرت امام خمينی بافاصله در همان روز 
در 26دی، طی بيانيه ای خروج ش��اه را اولين 
مرحله پايان يافتن س��لطه جنايت بار 50ساله 

رژيم پهلوی عنوان كرد و اين پيروزی را به ملت ايران تبريك گفت و اعام نمود به زودی 
دولت موقت انتقالی را معرفی می كند و در اولين فرصت به ايران باز خواهد گشت.1 

بنابراين امام با فرار شاه، بستر الزم را برای بازگشت به ميهن اسامی و حضور در جمع 
مردم فداكار مساعد ديد و با بازگشت خود ناقوس مرگ نهايی حكومت پهلوی را به صدا 
درآورد. لذا با وجود همه ناباوري ها و تمام تاش هايی كه در سطح بين الملل برای حفظ 
تاج و تخت رژيم شاه و جلوگيری از موفقيت امام خمينی به عمل آمد، انقاب اسامی در 
مرحله نخست مبارزات خود پيروز گرديد و از اين جهت پيروزی آن بيشتر به يك معجزه 

می ماند تا تحول عادی. 
به جز امام خمينی و توده های بي ش��ماری كه خارج از تحليل های معمول، به گفته ها 
و وعده های امام باور قلبی داش��تند، عموم تحليل گران سياس��ی و همه كسانی كه در 
رخدادها و حوادث ايران دخيل بودند، وقوع چنين پيروزی را، حتی تا روزهای واپسين 

عمر رژيم شاه ناممكن می دانستند.2 
لذا خروج خفت بار محمدرضاش��اه پهلوی از ايران س��رفصل مهم و ت��ازه ای در تاريخ 
17ساله مبارزات انقاب اسامی بود كه با دست توانای حضرت امام و با پشتيبانی ملت 
فداكار ايران صورت گرفت. امام طی پيامی  در تاريخ 30دی ماه سال 57 نهضت مقدس 

اسامی را با خون پاك شهيدان و مصيبت های جانگداز توأم دانست و نوشت: 

1. غامرضا خاركوهی، استان گلستان در انقاب اسامی، تهران، عروج، ج3، 1391، ص639. 
2. مجيد انصاری، حديث بيداری، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، ص112. 

روند مبارزات امام هيچ گاه متوقف 
نشد. حتی فرانسه که به دروغ مدعی 
»آزادی بيان« است برای ماندن امام 
در کشورش بارها از رژیم شاه اجازه 
گرفت و در اوایل ورودش مانع از 
آزادی بيان و فعاليت های سياسی 
او می شدند. اما به تدریج متوجه 
شدند که قدرت و شهرت امام فراتر 
از مرزهای ایران- بلکه او یک چهره 
بين المللی- است. لذا دیگر نتوانستند 
از مصاحبه ها و برنامه های فرهنگی 

او ممانعت به عمل آورند
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آزادي خواهی و استقال طلبی شما در جبين تاريخ ثبت شد. دشمن 
اساسی خود و كشور خود را از صحنه بيرون رانديد، و بزرگ ترين خائن 
و جانی كشور را در گورستان تاريخ دفن نموديد. شما با قيام و استقامت 
خود ب��ه ملت های مس��تضعف ثابت كردي��د كه اس��لحه های مدرن و 
قدرت های شيطانی نمی توانند در مقابل خواست ملتی كه برای دفاع از 
عقيده و حق خود دالورانه بپاخاسته است دوام داشته باشند؛ و نيز ثابت 
كرديد كه قدرت ملتی آگاه، بر تمامی ساح های ابرقدرت ها پيروز است. 
شاه رفت و رژيم شاهنشاهی فرو ريخت. دزدان بيت المال سرمايه ها را 
خارج كردند و يكی پس از ديگری گريختند. ملت شجاع در اولين فرصت 
به حس��اب آنان خواهد رسيد. اينان رفتند و آش��فتگي ها و خرابي های 
بسياری را بر جای گذاشتند كه با خواست خدا و همت ملت بايد ترميم 

شود؛ گر چه سال ها طول خواهد كشيد.1

مرحوم س��يد احمد خمينی- فرزند گرامی  امام كه آن زمان همراه پدر بزرگوارش در 
فرانسه بود- می گويد: شاه رفت و امام تصميم گرفتند تا به ايران بيايند. در ايران تقريباً 
همه مخالف اين سفر بودند، می ترسيدند كه رژيم شاه بايی سر امام بياورد. معتقد بودند 
كه هنوز زود است، و حق هم داشتند بترسند. انقاب بود و يك رهبری امام. اگر خدای 
ناكرده او طوری می شد، چه می شد؟ تلفن پشت تلفن كه داستان را به امام بگو تا بلكه از 

1. صحيفه امام، ج 5، ص502.  
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بازگشت منصرف شود. من هم می گفتم، اما امام تصميمشان را گرفته بودند كه بيايند.1
لذا بار ديگر امام در ادامه پيام30دی ماه، ضمن آنكه خبر از بازگشت قريب الوقوع خود 
به ايران داد و هش��دارهای مهمی  نيز به مجلسين ش��ورای ملی و سنا، شورای سلطنت 
و قوای انتظامی و ارتش داد، فعاليت آنها را غير قانونی اع��ام و تأكيد كرد كه آنها بايد 

كناره گيری نمايند. 
1. اينجانب ان ش��اءاهلل تعالی به زودی به شما می پيوندم تا در خدمت 
شما باشم و با همت شجاعانه شما به رفع مشكات كوشا بوده و با هم صدا 
و هم قدم شدن همه اقشار ملت بر فس��ادها غلبه كنيم. دوستان عزيزم! 
خود را برای خدمت به اسام و ملت محروم مهيا كنيد. كمر به خدمت 
بندگان خدا كه خدمت به خداست ببنديد. من با توفيق خداوند تعالی 
پس از چند روزی در خدمت ش��ما خواهم بود و در پش��ت سر شما به 

سربازی خود ادامه خواهم داد. 
2. به نمايندگان محمدرضا پهلوی كه مجلسين را غصباً اشغال كرده اند 
اخطار كنيد كه خانه ملت را خالی كنند تا نمايندگان مردم پس از پنجاه 
سال كه ملت از حق خود محروم بود، به خانه خود بيايند. و ان شاءاهلل همه 
خواهيد ديد كه انتخابات آزاد و مجلس سالم يعنی چه. من به آنان اخطار 
می كنم كه در صورت ورود مجدد به مجلس مسئول هر گونه پيشامدی، 

خود آنان هستند. 
3. بار ديگر به اعضای شورای سلطنتی، كه شاخه ای است از ريشه غير 
قانونی، اخطار می شود كه از شورا كناره گيری كنند و بيش از اين با ملت 

مخالفت نكنند. 
4. بار ديگر به قوای انتظامی و نيروهای زمينی، هوايی، دريايی توصيه 
می ش��ود كه در حفظ انتظامات بكوشند و ملت ش��ريف و بيدار با آنان 

همكاری كنند. 
ملت آگاه ايران بايد از اشخاص و يا گروه های منحرف كه در اين موقع 
حساس به فكر آشوب افتاده و می خواهند به نفع اجانب خيانت به كشور 
كنند، جداً جلوگيری كنند؛ و به آشوبگران هشدار دهند كه از اعمال ضد 

1. مجموعه آثار يادگار امام، همان، ص77. 
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انسانی و اسامی و ملی اجتناب كنند و به ملت بپيوندند.1 

ديدار با دانشجويان ايرانی خارج کشور
هر نهضتی در راه نيل ب��ه پيروزی نيازمند اتحادی عميق مي��ان كليه نيروهای مبارز 
خويش است.2 زيرا وحدت قشرهای جامعه در مواجهه با طاغوت، اين امكان را به رهبری 
انقاب می داد كه اه��داف و برنامه های مبارزه را به صورتی بهت��ر و مؤثرتر ادامه دهد تا 
پيروزی بر دشمن حاصل ش��ود. به همين خاطر فردای آن روز اول بهمن سال 57 امام 
ضمن ماقات با جمعی از دانشجويان و ايرانيان خارج  كشور در نوفل لوشاتو، به تشريح 
لزوم اتحاد و يكپارچگی و قيام برای خدا به عنوان رمز پيروزی انقاب پرداخت و گفت: 

ش��ما ديديد كه در اثر وحدت كلمه در جامعه ايران��ی يك قدرتی كه 
خودش را ابرقدرت حس��اب می خواس��ت بكند و دنب��ال او ابرقدرت ها 
بودند، همه ابرقدرت ها از او تأييد كردند بلكه مع األس��ف دول اسامی 
هم- قاطبت��اً تقريباً- ب��ا او همراهی كردند، ديديد كه ب��ا وحدت كلمه 
ملت، تمام كنگره های قصرش فرو ريخت يكی بعد از ديگری. آن حزب 
»رستاخيز«ی كه آن قدر برای آن مديحه س��رايی كردند، هم خود او و 
هم عمال خبيث او آن قدر درباره آن مبالغه ها كردند، مدح ها خواندند و 
خود ايشان گفت كه اگر كسی داخل اين حزب نشود او را ما تذكره اش 
را می دهيم و می گوييم برود بيرون، آن قدر پافشاری راجع به اين حزب 
كرد لكن ملت ايران مقابل حزب و مقابل حزب ساز و مقابل تانك و توپ 
و مسلس��ل ايس��تاد و مجبور كرد اين آدم ديكتاتور را به آنكه از حزبش 
صرف نظر بكند و حزب را َكاْن لَْم يَُكْن فرض كند. و آن خيانتی كه كرده 
بود راجع به تغيير تاريخ  اسام، باش��رف ترين تاريخ ها ]و[ سازنده ترين 
تاريخ ها، آن تاريخی كه انس��ان ها را- مس��تضعفين را بيدار كرد و تمام 
قلدرهايی كه در آن وقت بودند خاضع كرد و انسان به تمام معنا، با همه 
ابعاد، هم ابعاد معنوی و هم ابعاد مادی س��اخت، و اين ش��خص ]شاه[ 
می خواست اين شرافت را از ايران سلب كند و اصل اسام را پايكوب كند 
و تاريخ جاهليت شاهنشاهی را به جای آن بگذارد، و ديديد كه به واسطه 

1. صحيفه امام، همان، ص503. 
2. ياد يار، ضميمه روزنامه جمهوری اسامی، يكشنبه 1369/3/13، ص35. 
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همت مردم ايران همه قشرها قيام كردند، و اين مطلب را هم ملزم شد 
كه از دست بدهد و ديديد كه به واسطه اتفاق كلمه ای كه شما ايرانی ها 
داش��تيد اين آدم با آن همه مداحي هايی كه خودش از خودش می كرد 
و ديگران از او و آن همه حرف ها كه درباره او مديحه س��راها می گفتند، 
ملزم شد كه بيايد ]در راديو و تلويزيون با خواندن متنی[ در مقابل ملت و 
توبه كند و عذر بخواهد؛ برای اينكه مردم را فريب بدهد البته، لكن ملزم 
شد به اينكه عذر بخواهد. و ديديد كه اتفاق كلمه شما ملت ايران موجب 
شد كه تمام ابرقدرت ها عقب زدند؛ و اول كه از او حمايت ها كردند، هر 
كدام حرف ها زدند: دخالت نظامی می كنيم، تجزيه می شود ايران، از اين 
حرف های- شعرهايی كه هميشه می خوانند خواندند، و شما ديديد كه 
با اينكه همه ابرقدرت ها دنبال سر او بودند و می خواستند از او حمايت 
كنند، ملزم ش��د كه از ايران بيرون برود و حاال هم بيرون ايران است؛ و 

مع األسف فرار كرد از چنگ مسلمين و از چنگ جوان های ما.1 
او سپس اشاراتی نمود به اموال و ذخايری كه شاه از ملت ايران غارت كرده و به خارج 
برده، ظلم ها و قتل عام ها و جنايت هايی كه نموده، تبعيدها و حبس های طوالنی مردم 
و خصوصاً جوان ها، و ناراحتي هايی كه برای جوان ها، روشنفكرها، علما، دانشگاهيان، و 
بازرگان های ما فراهم نموده، و دانش��گاه های ما را به صورتی درآورده كه نيروی انسانی 
ما را هدر داد و بلكه نيروهای انسانی ما را منقلب كرد به يك نيروهای غير انسانی. ما اين 
ظلم ها را نمی توانيم جبران كنيم. اگر همه شما هم جمع بش��ويد و او را اعدام كنيد باز 
همان يك جان را از او می گيريد. او صدها جان از بهترين فرزندان اسام را گرفته است، 
اما خودش يك جان كه بيشتر ندارد. دست و پايش را هم ببريد و چشم هايش را درآوريد، 

باز هم جبران نمی شود. 
حضرت امام در ادامه همين س��خنرانی با يادآوری بخش��ی از مفاس��د اجتماعی شاه 

می گويد: 
اين سينماهايی كه در زمان ايشان مش��غول فعاليت بودند، آن مراكز 
فحشايی كه اينها درست كردند، مراكز فحشايی كه موجود كردند برای 
اينكه جوان های ما را بكشند به آن مراكز و غافل كنند از مسائل حياتی 
خودشان، از مسائل زندگی بخش خودشان، اين مراكز اسباب اين شد كه 

1. همان، ص504. 
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اين نيروی انسانی كه بايد در خدمت كشور ما باشد عاوه بر اينكه معطل 
شد، منقلب شد به يك نيروی غير انسانی. 

امام سلطنت را خاف عقل می دانست و در ادامه يادآور شد كه مقصد ما تنها رفتن شاه 
نيست، اين يكی از مطالب است؛ ما رژيم سلطنتی را اصًا غلط می دانيم، از اول اين غلط 
بوده، خاف قوانين انسانی بوده؛ رژيم سلطنتی از اول خاف قوانين عقليه انسان است. 

اصًا قضيه سلطنت يك مطلب خاف عقلی است، خاف شعور انسانی است. 
اگر ما رجوع كنيم به تاريخ- و ما كه ش��اهد خود قضيه بوديم، ش��ما 
جوان ها آن وقت نبوديد- ما ش��اهد قضيه بوديم كه قضيه چه جور بود 
و چه جور تحقق پيدا كرد، با س��رنيزه مجلس درست كردند! با سرنيزه 
رأی درست كردند! مگر كسی جرئت می كرد رأی ندهد؛ جرئت می كرد 
نفس بكش��د... البته يك عده ای هم آن وقت از جان گذشتند مخالفت 
كردند، لكن مابقی همه سرنيزه باالی سرشان بود، يا تطميع. زياد به آنها 
چيز دادند. يا سرنيزه بود. يك مجلسی سرنيزه ای درست كردند و با آن 
مجلس س��رنيزه ای  به ما تحميل كردند يك همچو موجوداتی را ]مثل 

خاندان پهلوی[.
امام در بخش ديگری از همين سخنرانی با اشاره به پشتوانه الهی اين قيام و اتحاد كلمه 
مردم، تأكيد نمود كه مردم در اين مبارزه عليه رژيم پهلوی فرياد زدند كه خدا و اسام 
را می خواهند، آزادی و اس��تقال می خواهند. حكومت اسامی را می خواهند. كوشش 

كنيد قيام شما الهی باشد. 
امام اعتقاد داش��ت كه »ما يك حكومت ع��ادل می خواهيم. عادل يعنی دزد نباش��د 
الاقل!«. به گفته امام آيا حكومت ها می توانند آن همه سرمايه ای كه شاه از بنياد پهلوی 
به س��رقت برده، برگردانند؟ و آيا می توانند ش��اه را به ايران بازگردانند تا حساب بنياد 
پهلوی را پس بدهد؟ پانزده ميلي��ون دالر فان، ده ميليون دالر فان، پنج ميليون دالر 
فان، س��ی ميليون دالر فان؛ در حالی كه همه دزدها از اجزا و بستگان و پسر و دختر 

خود شاه بودند.1

دعوت از عشاير برای برقراری نظم و امنيت محل
به دنبال فرار شاه از كش��ور، برخی از عوامل فرصت طلب به جای همراهی با مردم در 

1. همان، ص505 تا 510 )به صورت تلخيص و گزيده(. 



35
5

95
ن 

ستا
 زم

ز و
ايي

  پ
50

4و
ه  9

مار
 ش

هم
ارد

چه
ل 

 سا
وم

ه س
دور

ران
 ته

م به
 اما

ت
گش

 باز
ای

زه
 رو

ين
خر

در آ
ی 

اش
نك

ك

مبارزه با رژيم پهلوی، دست به اغتشاش و غارتگری اموال مردم در مناطق مختلف كشور 
زدند. بسياری از اين فرصت طلبان با تشويق و حمايت سازمان های نظامی و امنيتی رژيم 
پهلوی به ويژه ساواك و ژاندارمری اقدام به ناامنی و سرقت اموال مردم می كردند. چنان 
كه در تاريخ 2بهمن 1357/ 23صفر 1399 امام ط��ی پيامی  خطاب به عموم طوايف و 

ايات سلحشور و شجاع بويراحمد نوشت: 
از عواطف اسامی شما سلحشوران مس��لمان و طرفداران جمهوری 
اسامی متش��كرم. اميد اس��ت در پرتو حكومت عدل و افراشته شدن 
پرچم اسام، آزادی و امنيت و استقال نصيب ملت محترم ايران شود. 
اين جانب از طوايف بويراحمد و ساير طوايف شجاع ايران تقاضا دارد كه 
در حفظ نظم و امنيت منطقه خودش��ان كمال مراقبت را بنمايند؛ و در 
اين موقع حساس كه به وطن ما می گذرد نگذارند اشخاص ماجراجو به 

بدخواهان دين و كشور بهانه دهند.1

مصاحبه با دو روزنامه مهم داخلی
در آن زمان روزنامه های اطاعات و كيهان مهم ترين مطبوعات رسمی  و علنی داخل 
ايران بودند و با وجود همه عوامل شاه دوست و ضد مذهبی كه در اين دو روزنامه فعاليت 
می كردند باز هم مردم بيش از همه به اخبار آنها رجوع می كردند. در اين راستا فردای آن 
روز يعنی 3بهمن 1357 خبرنگاران روزنامه های اطاعات و كيهان مصاحبه مشتركی 
با امام داش��تند كه درباره مسائل جاری انقاب اس��امی گفت وگو نمودند. امام در اين 
مصاحبه كه به درخواس��ت خبرنگاران اين دو روزنامه انجام ش��د با تيزبينی سياسی، 
بخشی از مطالب و نظريات مهم خود را برای مخاطبان ايرانی مطرح نمود. او خاطرنشان 
كرد روزنامه هايی كه مضر به حال ملت نباشند و نوش��ته های  آنها گمراه كننده نباشد، 
آزادند. اسام، هم آزادی خواهد داد و هم توجه به اقتصاد خواهد كرد و هم توجه به ساير 
احتياجات كش��ور. اقليت های مذهبی هم در اس��ام احترام دارند و آنها هم مثل ساير 

قشرهای ملت با رفاه زندگی خواهند كرد. 
البته بيان همه چيز آزاد اس��ت، در صورتی كه مضر برای ملت نباشد، چيزهايی آزاد 
نيست كه مضر به حال ملت ما باشد. بيان عقيده گروه های چپ و ماركسيست كه در ايران 
هستند، اگر مضر به حال ملت باش��د جلوگيری می شود؛ اگر نباشد و فقط اظهار عقيده 

1. همان، ص519. 



ت ها
مناسب

356
دوره سوم سال چهاردهم شماره  49و50  پاييز و زمستان 95

باشد مانعی ندارد. همه مردم آزادند مگر حزبی 
كه مخالف با مصلحت مملكت باشد. 

زنان همچون م��ردان در س��اختن جامعه 
اسامی فردا ش��ركت دارند. آنان از حق رأی 
دادن و رأی گرفت��ن برخوردارند. در مبارزات 
اخير ايران، زنان ايران نيز سهمی چون مردان 
دارند. ما همه گون��ه آزادی را به زن خواهيم 
داد. البته جلوی فس��اد را می گيريم و در اين 

مورد ديگر بين زن و مرد فرقی نيست.1 
در اينج��ا يك��ی از خبرن��گاران زن گف��ت: 
چون مرا به عنوان ي��ك زن پذيرفته ايد، اين 

نشان دهنده اين است كه نهضت ما يك نهضت مترقی است. 
امام در پاسخش اظهار داشت: 

اينكه من شما را پذيرفته ام، من شما را نپذيرفته ام! شما آمده ايد اينجا 
و من نمی دانستم كه شما می خواهيد بياييد اينجا! و اين هم دليل بر اين 
نيست كه اسام مترقی است كه به مجرد اينكه شما آمديد اينجا، اسام 
مترقی است. مترقی هم به اين معنی نيست كه بعضی زن ها يا مردهای 
ما خيال كرده اند. ترقی به كماالت انس��انی و نفسانی است و با اثر بودن 
افراد در ملت و مملكت است نه اينكه سينما بروند و دانس بروند. و اينها 
ترقياتی است كه برای شما درست كرده اند و شما را به عقب رانده اند؛ و 
بايد بعداً جبران كنيم. شما آزاديد در كارهای صحيح. در دانشگاه برويد 
و هر كاری را كه صحيح است بكنيد؛ و همه ملت در اين زمينه ها آزادند. 
اما اگر بخواهند كاری خاف عفت بكنند و يا مضر به حال ملت- خاف 

مليت- بكنند، جلوگيری می شود؛ و اين، دليل بر مترقی بودن است.2

گفت وگو با تلويزيون فرانسه
امام ش��رايط ارتش را به خوبی درك می كرد و از آش��فتگی داخل آن اطاع داشت. او 

1. همان، ص520؛ گزيده و ويرايش مصاحبه امام. 
2. همان، ص521. 

امام با فرار شاه، بستر الزم را برای 
بازگشت به ميهن اسالمی و حضور 
در جمع مردم فداکار مساعد دید و 
با بازگشت خود ناقوس مرگ نهایی 
حکومت پهلوی را به صدا درآورد. 
لذا با وجود همه ناباوري ها و تمام 
تالش هایی که در سطح بين الملل 
برای حفظ تاج و تخت رژیم شاه و 
جلوگيری از موفقيت امام خمينی به 
عمل آمد، انقالب اسالمی در مرحله 

نخست مبارزات خود پيروز گردید 
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می دانس��ت در اين روزها اوضاع داخلی ارتش شاهنشاهی از درون مضمحل شده، ولی 
سران ارشد و فرماندهان برجسته نظامی، سربازان و درجه داران را وادار به مقابله با مردم 
می كنند. حتی سه روز پس از فرار شاه، ارتشبد عباس قره باغی كه رئيس ستاد كل ارتش 

بود به خوبی متوجه اوضاع وخيم سيستم نظامی كشور شد. او در اين زمينه نوشت: 
پس از سركشی به فرماندهی ستاد، اثرات بی ايمانی، باتكليفی و عدم 
عاقه به كارهای روزمره به وضوح مشهود بود. فرار روزافزون افسران و 

سربازان و آمار غائبين نشانه ديگر اين امر بود.1 
به گفته قره باغی حتی يگان های ارتش شاهنشاهی مأمور به فرمانداری نظامی تهران 
به علت باتكليفی چند ماهه روز به روز روحيه خود را بيشتر از دست می دادند.2 مردم 
به مأموران نظامی، انتظامی و س��اواك حمله می كردند و ضمن اخذ س��اح های آنها، 
در صورتی كه متوجه می ش��دند دستشان به خون شهدا آغشته اس��ت، آنها را قصاص 
می كردند. كار به آنجا رس��يد كه حتی برخی از نظاميان و بستگانشان نيز ضمن اعام 
همبستگی با انقاب اسامی، خواهان بازگش��ت امام خمينی به ايران شدند. چنان كه 
روز 4بهمن سال 57 گروهی از افس��ران و همافران و درجه داران نيروی هوايی تهران با 
خانواده هايشان دست به تظاهرات زدند. آنها فرياد می زدند: »ما منتظر خمينی هستيم.« 
در اين ميان حدود 400 هماف��ر و درجه دار هوانيروز پاي��گاه هوايی خاتمی  اصفهان، 
چند هزار همافر و درجه دار پايگاه هوايی شيراز و بوش��هر به نفع امام خمينی و انقاب 
اسامی دست به تظاهرات و راهپيمايی زدند. به دنبال آن روز 5 بهمن سال 57 مخالفت 
و تظاهرات افسران، همافران و درجه داران نيروی هوايی عليه حكومت پهلوی در بوشهر، 
80 نفرشان توسط قوای نظامی دستگير شدند. همچنين كاركنان هلی كوپترسازی ايران 
وابسته به »صنايع نظامی وزارت جنگ« نيز تهديد به اعتصاب كردند و خواستار اخراج 
كاركنان امريكايی شدند. آنها همچنين اعام كردند اگر از هلی كوپترها در راهی غير از 

منافع ملی بهره برداری شود دست به اعتصاب نامحدود خواهند زد.3 
كار به جايی رسيد كه حتی قره باغی از رياست ستاد كل ارتش استعفا نمود. ولی با اصرار 
بختيار و سوليوان- س��فير امريكا در ايران- به كارش ادامه داد. لذا روز 3بهمن 1357/ 
24صفر 1399 امام در مصاحبه با خبرنگار تلويزيون فرانس��ه اظهار اميدواری كرد كه 

1. غامرضا كرباسچی، هفت هزار روز تاريخ ايران و انقاب اسامی، بی جا، بنياد تاريخ انقاب اسامی ايران، بهار 
1371، ج2، ص1086. 

2. اعترافات ژنرال؛ خاطرات ارتشبد عباس قره باغی، تهران، نی، 1365، ص257. 
3. وقايع انقاب ايران، نوشته م. ج، تهران، بی نا، احتماالً سال 1358، صص145-146. 
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ارتش و تمام افسرانش به طرف ملت برگردند. امام در اين مصاحبه خود درباره وضعيت 
ارتش  و ميزان وفاداری بدنه آن به ملت گفت: 

در حال حاضر قش��رهايی در ارتش رو به ملت هستند ولی من صاح 
ارتش می دانم كه همه برگردند به طرف مردم و با ش��اهی كه كنار رفت 
و ديگر برگش��تی ندارد، تماس نداش��ته باش��ند و توهم نكنند كه بايد 
تماس داشته باشند. ارتش بايد ارتش ملت باشد. ما ارتش را از خودمان 

می دانيم. اگر چند نفری جنايتكارند، حسابشان جداست. 
امام ضمن اش��اره به اينكه اكنون آرای عمومی، شاه را خلع كرده و ما به استناد همين 
فشار افكار عمومی، قدرت را به دس��ت می گيريم و حكومت جديد را مستقر می كنيم، 

شايعه كمك گرفتن از كشورهای ديگر را به شدت تكذيب كرد و اظهار داشت: 
از هيچ مملكتی و از هيچ جايی، روحانيون ايران پشتيبانی و كمك مالی 
نمی گيرند. مردم ايران عاقه اس��امی دارند به روحانيون و هر كمكی 
روحانيون بخواهند به آنها می دهند و احتياجی به كمك خارجی ندارند. 

امام در ادامه راجع به تمدن و ترقی كشور افزود: 
ما با آثار تمدن موافقيم. مايليم كه مملكت ما مجهز شود به همه آثار 
تمدن، ولی نه آن طور كه شاه عمل كرد. شاه تمام آثار تمدن را به صورت 
فاسدكننده درآورد. س��ينما به صورت ترويج فساد شد. اخاق جوان ها 
را فاسد كرد، مراكز فحش��ا را زياد كرد، و وسايل اعتياد جوانان را فراهم 
ساخت. جوان های ما را به هروئين مبتا كرد. ما با اينها مخالفيم. با آثار 
تمدن و پيشرفت مخالف نيستيم... حاال ملت ايران سال ها بايد زحمت 
بكشد كه ايران را ترميم كند و خساراتی را كه شاه در ايران ايجاد كرده و 

خرابي هايی را كه به بار آورده جبران نمايد.1 

وداع با ياران اقامتگاه 
امام چند روز مانده به بازگشتشان به ايران، يعنی روز 4بهمن 1357/ 25صفر 1399 
در نوفل لوشاتو در ديدار با كاركنان اقامتگاهش، آنجا را منزل خود آنها اعام كرد و ضمن 
تشكر از همه آنان كه در اين موقع مبارزه با رژيم پهلوی، كمك می كنند و كارها را انجام 
می دهند، يادآور ش��د كه كار، كار خودتان و اين منزل محقر، منزل خودتان است. امام 

1. صحيفه امام، همان، ص523 و 525. 
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ضمن بيان اين جمله كه »من بيعتم را از شماها برداش��تم«، تأكيد نمود كه چون سفر 
خطرناكی است و ممكن است اتفاقی بيفتد، من می خواهم تنها به ايران بروم و آقايان و 
خانم ها بعداً بيايند. ناگهان فضای جلسه خيلی عاطفی شد و حاضران ضمن تجديد بيعت 
با امام حتی گفتند ما با خون سرخ خود با شما پيمان بسته ايم و سر پيمان خود هستيم. 
لذا همه كاركنان اقامتگاه امام از اينكه در اين سفر تاريخی امام را همراهی نكنند ناراحت 
بودند. ولی امام تأكيد نمودند كه در هر صورت براي من ناگوار است كه كسی به خاطر 

من به زحمت و در خطر بيفتد. 
امام در بخش ديگری از اين ديدار به تشريح خودسری ها و ريشه مفاسد و بی قانونی های 

رژيم پهلوی پرداخت و گفت:
همه مصيبت هايی كه در اين سا ل ها واقع شده است برای اين بوده است 
كه دستگاه ها سرخود بوده اند. از آن دستگاه اول گرفته، آن شخصی كه 
به اسم شاه در اين مملكت حكومت كرده، سر خود حكومت كرده، مقيد 
به قوانين نبوده؛ وقتی كه اين سر خود حركت كرد، كسانی هم كه دنبال 
او هس��تند از او ياد می گيرند، اينها هم س��ر خود می شوند... بايد دست 

خيانت را كوتاه كرد.1

تعويق سفر امام و واکنش مردم
اوايل بهمن سال 57 خبر تصميم امام در بازگشت به كش��ور منتشر شد. قرار بود روز 
جمعه 6 بهمن امام در ايران باشند. هر كس كه می شنيد به وجد می آمد. مردم چهارده 

1. همان، ص526. 
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سال انتظار كشيده بودند. اما در عين حال مردم و دوستان امام نگران جان ايشان بودند. 
چرا كه هنوز دولت دست نشانده شاه سر پا و حكومت نظامی  برقرار بود. از اين رو دوستان 

امام نيز توصيه به تعويق سفر تا تأمين شرايط داشتند. 
از سوی ديگر حضور امام در اين شرايط در جمع ميليون ها مردم بپاخاسته از ديد امريكا 
به معنای پايان حتمی كار رژيم شاه بود. لذا اقدامات فراوانی از تهديد به انفجار هواپيما 
گرفته تا وقوع كودتای نظامی برای تعويق سفر ايشان صورت گرفت. حتی رئيس جمهور 
فرانسه  واسطه شد كه مانع بازگشت امام شود؛ اما امام خمينی تصميم خود را گرفته بود 
و طی پيام هايی به مردم ايران گفته بود می خواهد در اين روزهای سرنوشت ساز و خطير 

در كنار مردمش باشد. 
اما ش��اهپور بختيار برای اجرای توطئه هايی كه در سر داش��ت و مأموريت هايی كه از 
جانب ابرقدرت های خارجی خصوصاً امريكا و شخص شاه به او محول شده بود، از جمله 
كودتای نظامی و سركوب گسترده انقاب، شديداً احتياج به زمان داشت. به همين سبب 
از هر طريق درصدد بود تا بازگش��ت امام را به تأخير بيندازد.1 لذا وقتی برنامه بازگشت 
امام جدی ش��د، دولت بختيار با هماهنگی ژنرال هايزر امريكايی فرودگاه های كشور را 
بست.2 در نتيجه امام طی پيامی  خطاب به ملت ايران در تاريخ 5 بهمن سال 57، علت به 
تعويق افتادن بازگشت خود به ايران را بسته شدن فرودگاه های كشور به دستور شاپور 

بختيار اعام كرد و نوشت: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

من از ملت ايران خصوصاً اهالی شهرس��تان ها و روستاهای كشور كه 
متحمل زحمت ش��ده و از نقاط دور و نزديك به تهران آمده اند، تشكر 
می كنم. اميدوارم تا با ميزبانان خود، اهالی محترم و آگاه تهران همگامی 
كرده و در راهپيمايی آنان ش��ركت كنند؛ و مظالم دولت حيله گر و غير 
قانونی را افشا نمايند. از اينكه ايادی اجانب، فرودگاه های سراسر ايران را 
به روی من بسته اند، به ناچار تصميم گرفتم كه روز يكشنبه 29 صفر ]8 
بهمن سال 57[ به كشور برگشته و چون سربازی در كنار شما به مبارزه 

عليه استعمار و استبداد تا پيروزی نهايی ادامه دهم. 
مردم دلير ايران آگاه اند كه اين حركات مذبوحانه و غير انسانی از دولت 

1. سيد محمدهاشم پوريزدان پرست، »توطئه ليبرال های ملی گرا برای ماقات شاهپور بختيار با امام در پاريس«، 
15خرداد، ش34، زمستان 1391، ص249. 

2. حميد انصاری، حديث بيداری، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، ص105. 
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غاصب و متظاهر به قانون اساسی، نمی تواند راه ملت را منحرف نمايد. 
دولتی كه بر خاف تمام موازين اسامی و انسانی كراراً مطالبی به دروغ 
به اينجانب نس��بت داده است كه ش��ديداً تكذيب می كنم. من هرگز با 
دولت های غير قانونی مذاكره نك��رده و نمی كنم. اينان عمال اجانب اند 
كه در زير پوشش قانون اساس��ی خيانت خود را پنهان می كنند. اينان 
اگر به قانون اساسی و آرای عمومی ارج می گذاشتند، بايد هر چه زودتر 
كنار می رفتند. ملت ش��ريف و آگاه بايد بداند كه دول��ت فعلی با كمال 
بي شرمی تصميم دارد ش��اه مخلوع و فراری را چون  گذشته ]مثل سال 
32[ برگرداند و حكوم��ت جابرانه اين دودمان ننگي��ن را بار ديگر بر ما 
تحميل كرده و برای هميشه ما را در اختناق و زير سلطه اجانب قرار دهد، 
ولی ديگر دير شده است و اراده آهنين ملت به خواست خدای تعالی اين 
آخرين توطئه را نيز درهم خواهد شكست. از خداوند متعال نصرت اسام 

و مسلمين را خواستارم. 
و السام عليكم و رحمه اهلل1
ارتشبد قره باغی رئيس ستاد بزرگ ارتش��تاران در خاطراتش به نكات جالبی اعتراف 

می كند كه حاكی از ناتوانی رژيم شاه و ارتش شاهنشاهی 
در مهار دوستداران امام و افزايش فزاينده جمعيت مردمی 
 تهران و شهرستان ها به س��وی فرودگاه است. او اعتراف 
می كند كه بع��د از اتخاذ تصميم در ش��ورای امنيت ملی 
مبنی بر جلوگيری از آمدن امام خمينی، فرودگاه مهرآباد 
بسته ش��د و در نتيجه ورود وی كه در روز 6بهمن ماه 57 
اعام ش��ده بود متوقف گرديد؛ بافاصله جبهه مخالفين 
شروع به واكنش و تشديد اغتشاش��ات و آشوب نمودند، 
بدين ترتيب كه 40 نفر از روحانيون پايتخت در مس��جد 
دانش��گاه تهران تحصن اختيار ك��رده و اعاميه ای صادر 
نمودند كه تا آم��دن امام خمين��ی به اي��ران به تحصن 
خود ادامه خواهن��د داد. به تدريج تع��داد افراد متحصن 
به صد يا حتی بيشتر رسيد. روزنامه ها، راديو و تلويزيون 

1. صحيفه امام، همان، صص528-529. 

ارتشبد عباس قره باغی
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ضمن انتش��ار اعاميه و اخبار مربوط به تحصن 
روحانيون، به نفع مخالفي��ن تبليغات می كردند. 
اخبار واصله نشان می داد كه با انتشار خبر آمدن 
امام خمينی، روحانيون، اهالی شهرهای مختلف 
را كه مانند تهران به حال تعطيل درآمده بودند، 
تش��ويق به آمدن به پايتخت می نمايد. در تهران 
هم برای مقابله با بسته ش��دن فرودگاه مهرآباد 
گروه های گوناگ��ون مخالف با ص��دور اعاميه، 
مردم را دعوت كردند كه در 8بهمن ماه فرودگاه 
را اش��غال ]كرده[ و برای آمدن امام خمينی باز 
و آماده نگهدارن��د. به اين ترتيب م��ردم از نقاط 
مختلف شهر به طرف فرودگاه مهرآباد به حركت درآمدند. برابر گزارش ژاندارمری كشور، 
روز 8بهمن ماه 1357 جمعيت زيادی برای اشغال فرودگاه به طرف مهرآباد رفته بودند.1 
امام همچنين در روز 5بهم��ن 1357 عاوه بر پيامی  كه جهت اط��اع مردم انقابی 
ايران فرستاد، برای افشای هر چه بيش��تر اين اقدام غير قانونی دولت بختيار در بستن 
فرودگاه های كش��ور، به مصاحبه با خبرنگاران رسانه های جهان پرداخت و ضمن اتمام 
حجت با بختيار- نخست وزير دست نشانده شاه فراری- ملت ايران را به تداوم انقاب و 

مبارزه فراخواند و آمادگی خود را جهت بازگشت به ايران بار ديگر اعام و تأكيد نمود: 
من از ايرانيانی كه با من همراهی كردند متشكرم. من بنا داشتم كه فردا 
]جمعه 6 بهمن[ را در ميان ملت باش��م و هر رنجی كه آنها می برند من 
هم با آنها باشم. لكن دولت خائن از اين امر مانع شده و همه فرودگاه های 
ايران را بست. و من پس از باز شدن فرودگاه ها بافاصله خواهم رفت و به 
او ]شاپور بختيار[ خواهم فهماند كه شما غاصب هستيد و خائن به ملت 
ما؛ و ملت ما ديگر تحمل شما نوكرهای خارجی را نخواهد داشت. بايد 

اينها بدانند كه وقت آنكه قلدری بكنند گذشت. 
من ملت ايران را دعوت می كنم ب��ه ادامه نهضت؛ و دعوت می كنم كه 
اين قلدرها را سر جای خودشان بنشانند. لكن آرامش را از دست ندهند. 
من از همه ملت ايران تشكر می كنم و در اولين فرصت پيش مردمم به 

1. اعترافات ژنرال؛ خاطرات ارتشبد عباس قره باغی، همان، ص249-250. 

تاریخ  پيامی  در  طی  امام 
30دی ماه سال 57 نهضت مقدس 
اسالمی را با خون پاک شهيدان 
و مصيبت های جانگداز توأم 
دانست و نوشت: »آزادي خواهی 
و استقالل طلبی شما در جبين 
تاریخ ثبت شد. دشمن اساسی 
خود و کشور خود را از صحنه 
بيرون راندید، و بزرگ ترین خائن 
و جانی کشور را در گورستان 

تاریخ دفن نمودید...«
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ايران خواهم رفت تا با آنها يا كشته شوم و يا حقوق ملت را بگيرم و به ملت 
برگردانم. خداوند همه شما را توفيق بدهد. 

ملت ايران بايد بداند كه اين شخص ]شاپور بختيار[ كه متكفل حكومت 
ش��ده اس��ت به ايل خودش خيانت می كند؛ آن ايلی كه پشتوانه ايران 
بودند و رضاشاه آنها را از پای درآورد. اين شخص به ايل خودش، به ملت 
خودش، خيانت می كند. و بايد ايل بختياری بداند كه اين اشخاصی را كه 
به آنها خيانت می كنند از جلو راه ملت بردارند. بايد ارتش بداند كه اينها 
خيانتكارند؛ به آنها كمك نكنند. بايد همه ايران بدانند كه توطئه ای در 
كار است؛ از اين توطئه بايد جلوگيری شود. اين آخرين قدمی است كه 
اين خائنين برمی دارند؛ و ما ان شاءاهلل اين قدم را هم می شكنيم و پيش 
شما می آييم و آنها را به جای خودشان خواهيم نشاند... هر وقت كه منع 
برداشته شود و فرودگاه ها باز شود من به ايران خواهم رفت تا اگر بنا باشد 
خون من بريزد، در پيش رفقای خودم و همراه جوان های ايران بريزد. و 

ما از اين هيچ باكی نداريم و ما سرافرازی اسام و ايران را می خواهيم.1
در اي��ن ميان حضرت امام س��ه نفر از ش��خصيت های سياس��ی امري��كا را كه منتقد 
سياس��ت های ش��اه و دولت امريكا بودند و اصرار بر ماقات با امام داشتند را به حضور 
پذيرفت. اين ديدار در تاريخ 6بهمن 1357 در محل اقامتگاه امام در نوفل لوش��اتو و به 
صورت علنی صورت گرفت. اين سه نفر عبارت اند از: رمزی كارك )دادستان كل اسبق 
امريكا(، ريچارد فالك )اس��تاد دانشگاه پرينس��تون در ايالت نيوجرسی و رئيس بخش 
مطالعات خارجی آن( و دان لوئی )نماينده سازمان های مذهبی امريكا(. آنان حتی پيش 
از آن در اوايل ژانويه 1979 برای بررسی وضع ايران از نزديك، به تهران سفر كرده بودند. 
هر سه نفر، از رهبران مخالف با جنگ ويتنام و شركت فعال امريكا در اين جنگ بودند. 
اينان پس از بازديد از تهران، در راه بازگش��ت در پاريس توق��ف كردند و روز 26 ژانويه 
1979 با امام خمينی ديدار و مذاكره نمودند. گفتنی اس��ت كه ديدار اين سه امريكايی 
با امام، مصادف بود با زمانی كه سيد جال الدين تهرانی، رئيس شورای نيابت سلطنت، 
به پاريس آمده و استعفای خود را از رياست اين شورا تس��ليم امام كرده بود. اين ديدار 

به صورت پرسش و پاسخ از محضر امام انجام شد كه از اهميت زيادی برخوردار است. 
س��ؤال: ]فالك: انقاب ايران قابل پيش بينی نبوده است. طی قرن ها 

1. صحيفه امام، همان، ص531. 
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سياس��ت و مبارزات سياس��ی و مذهب، به طور زيبايی، با هم مخلوط 
ش��ده اند. آيا به نظر آيت اهلل اين امر چگونه در سياست خارجی ايران با 
ساير كشورهای جهان منعكس می شود؟ نقش مقاوم شيعه در برابر ظلم، 
اميد بزرگی را در دل ها زنده كرده اس��ت؛ ام��ا می خواهيم بدانيم وقتی 

شيعه به قدرت برسد چگونه عمل خواهد كرد؟[
پاسخ امام: تشيع همان طور كه مظهر مقاومت بوده است در تمام اعصار، 
از صدر اسام، تشيع مظهر مقاومت و دفاع از حق بوده است اما هرگز اهل 
ظلم و ستم نبوده است. حكومت هايی كه بر اساس مذهب تشيع پيش 
آمده و ثبت ش��ده در تاريخ، همان طور كه ظلم را تحمل نمی كرده اند، 
تحميل ظلم را هم نمی كنند. اگر حكومتی با قانون اس��ام پيش بيايد 
و مذهب تش��يع آن را پيش ببرد، بنابر آن است كه همين رويه را پيش 
ببرد. هيچ انسانی را بر اساس  مسلك مذهبی تحت فشار و سلب آزادی 
قرار ندهد. تمامی انسان ها در مذهب تشيع آزادند، مستقل هستند. و بر 
حْسب تشيع، با تمامی ملت ها و دولت هايی كه با حكومت تشيع خوش 
رفتاری و احترام متقابل كنند، اگر مذهب تشيع بر جايی غلبه كند، آن 
گونه عمل می كند كه حكومت های آنها هرگز چنين رفتاری ندارند. از 
آن عدالت غافل اند. تاريخ نش��ان می دهد كه وقتی اسام جايی را فتح 
كرده اس��ت مردم آن چنان به اس��ام رو كرده اند و به دولت های قبلی 
خود پش��ت كرده اند؛ نظير ايران كه با آغوش باز به اسام و تشيع روی 
آوردند. احكام اسام روی عدالت است. زندگی حكام با پايين ترين افراد، 
يك طور بوده اس��ت. رئيس مذهب ما ]امام علی[ كه حكومتش وسيع 
بود- چندين مقابل ايران، حجاز و مصر و ايران و همه آنها تحت سيطره 
او بود- زندگی اش از همه افراد ملت پايين ت��ر بود. عدالت را باالتر از هر 
كس كه تصور شود اجرا می كرد. در محكمه اگر ادعايی عليه او بود حاضر 
می شد، در محكمه می نشس��ت. حكم خاف ]قاضی [ را قبول می كرد. 
تشيع در عين مقاومت، عادل است؛ و عدالت يعنی »نه ظلم بكن و نه زير 
بار ظلم برو«. برنامه تشيع را امام ما در اين دو كلمه خاصه كرد: نه تحمل 
ظلم بكن و نه ظالم باش. برنامه كلی تشيع و اسام همين است... همين 

است. تشيع از قرآن است. 
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سؤال: ]در مش��اهدات ما درباره 
جنبش حاضر در اي��ران، امری كه 
نگران آن هس��تيم، درجه تحمل 
در برابر غير مذهبي های چپی در 
ايران تحت دولت اسامی است. ما 
متوجه شديم كه در ايران در بين 
دانشجويان و سايرين، كه زندگی 
آنها در اسام و جمهوری اسامی 
مشكل است، ترس و نگرانی وجود 

دارد. چه اطمينان هايی نسبت به اين نگراني ها وجود دارد؟[
پاس��خ امام: اصل گرايش اينه��ا به مكتب های انحراف��ی به علت عدم 
اطاع از اسام اس��ت. خيال می كنند اس��ام طرفدار... هيئت حاكمه، 
سرمايه داران، كارخانه داران است! اگر اينها مطلع باشند كه اسام يك 
وضع تعديلی دارد و همه چيز را بر اس��اس عدالت حل می كند، از نظر 
آزادی عقايد بنابر آن است ]كه [ اش��خاص منحرف هميشه حرف های 
خود را می زده اند، اگر آنها از اصل اسام خبردار شده باشند اين حرف ها 
را نمی زنند. اينها اگر به همه مسائل آشنا شوند اختافات از بين می رود. 
در عين حال، ما از اظهار عقيده جلوگيری نك��رده و نمی كنيم. لكن از 
كارهايی كه منحرفين گاهی می كنند، می خواهند ش��لوغ كاری كنند. 
االن نهضتی در ايران برپاست كه برای قطع ظلم است تا رژيم فاسد را از 
بين ببرند. در اين بين عده معدودی به خرابكاری مشغول اند، تبليغ سوء 
می كنند و نظر دارند كه اين رژيم را حفظ كنند يا رژيم اس��امی پيش 
نيايد يا انحراف دارند و توجه به مس��ائل ندارند و يا با توجه به مس��ائل، 
اغراض فاسد دارند. ما آزادی به همه مسالك و عقايد می دهيم لكن اگر 
بخواهند شورش كنند و مس��ير ملت را تغيير دهند، دست ظالم را نگه 
دارند، مجاز نخواهند بود. هر ملتی حق دارد منافع ملی و مذهب خود را 

حفظ كند از تعديات آنها. اگر تعدی نكنند ما تعدی نمی كنيم. 
سؤال: ]سؤالی درباره امپرياليسم فرهنگی؛ اسام توجه و تكيه زيادی 
روی ارزش های فرهنگی و اساسی داده است. در اين پنجاه، شصت سال 

امام سلطنت را خالف عقل 
می دانست و در ادامه یادآور 
شد که مقصد ما تنها رفتن شاه 
نيست، این یکی از مطالب 
است؛ ما رژیم سلطنتی را اصاًل 
غلط می دانيم، از اول این غلط 
بوده، خالف قوانين انسانی 
بوده؛ رژیم سلطنتی از اول 
خالف قوانين عقليه انسان است
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حكومت پهلوی امپرياليسم فرهنگی شديد بوده است كه منجر به، به هم 
خوردن ارزش های اسامی- ايرانی ش��ده است و جای آن را ارزش های 
غربی گرفته است. آيا آيت اهلل چه قدم هايی برای ترميم اين خرابي های 

اجتماعی و فرهنگی برخواهند داشت؟[ 
پاسخ امام: همين مسائل موجب مخالفت ما با شاه شد. شما يك جنبه 
را در نظر می گيريد اما جنبه های زيادی دارد. در اين پنجاه س��ال تنها 
فرهنگ ما را به عقب نبرده، س��ال های طوالنی مردم را به عقب بردند؛ 
اقتصاد ما را به عقب بردند. ايران يك كش��ور فقيری ش��ده است. ايران 
مخازن زيادی دارد اما اين مخازن غارت ش��ده اس��ت. نفت رفته است 
و پايگاه برای امريكا درست شده اس��ت. نيروهای انسانی ما را به عقب 
راندند. به طوری كه اگر بخواهيم اصاح كنيم برنامه طوالنی الزم دارد. 
ارتش ما را فاسد تربيت كردند، يعنی رؤسای ارتش در طبقات باال. آنها 
به تبع افكار فاسد پدر و پسر، افكار فاسد دارند. ارتش ما را انگل تربيت 
كرده اند. ]اصاح��ات [ محتاج به يك برنامه های طوالنی اس��ت لكن ما 
از باب اينكه تمامی ملت ما بپاخاسته اس��ت و يك مطلب را می خواهد: 
»آزادی، اس��تقال، حكومت اس��امی«. اميد آن را داريم كه با كمك 
همه اقش��ار كه اظهار همكاری می كنند اين فرهنگ را از حالت انگلی و 
استعماری درآوريم و به يك فرهنگ استقالی بدل سازيم، و به كمك 
همه اقش��ار اصاح كنيم. و مخازنم��ان را نگذاريم هدر ب��رود و عاقانه 
بفروش��يم و عاقانه صرف ملت، چه فرهنگ چه ساير جاهای مورد نياز 
بكنيم. در اين پنجاه سال چه باهايی بر سر ما آوردند! ما مواجه با يك 
مملكت آشفته هستيم كه از همه جهات درهم ريخته است. با كمك افراد 
ملت كه اتفاقاً تمامی اقشار هم با ما موافق اند، قيام كنيم و ما سال های 
طوالنی البته اي��ن آش��فتگي ها را ترميم كنيم. يك فرهنگ مس��تقل 
اسامی، يك ارتش مستقل، يك اقتصاد سالم، يك زراعت كه به كلی از 
بين رفته است، نياز به س��ال ها كار دارد تا برگردد به اول. مصيبت های 
زيادی داريم، و بيشتر آنها از اين ابرقدرت ها، از دست آنهاست. ان شاءاهلل 
خودمان را از قيد آنها آزاد خواهيم كرد تا به اس��تقال در تمام اقش��ار 

برسيم. 
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س��ؤال: ]يكی از مصاحبه كنندگان: خيلی متشكرم. س��ه اميد و آرزو 
داريم:

اول. انتقال قدرت به دولت جديد؛ س��ريع و با آرامش و بدون شلوغی 
انجام گيرد. 

دوم. وعده های عدالت برای همه مردم تحقق يابد. 
سوم. مردم ايران و مردم امريكا به هم عشق بورزند، تفاهم كنند، احترام 
بگذارند. و ما می خواهيم به هر شكلی كه ممكن است به شما كمك كنيم 

كه اين سه اميد و آرزو تحقق يابند[
پاس��خ امام: ما هم اميدواريم. آرزوی اول كه كليدش در دست اجانب 
است به واس��طه فهم آنها، كه دست از فش��ار و تهديد گذشته، دست از 
تحريكات و تهديدات بردارند و اگر به م��ا مهلت بدهند خواهيد ديد كه 
ملت ايران تحت اس��ام و با آرامش و بدون تش��نج قدرت را به دس��ت 
خواهند گرفت؛ و قدرتی كه به دس��ت می آيد ص��رف در تحقق عدالت 
خواهد ش��د. اگر اين قدرتمندهايی كه در رأس ملت ها واقع می ش��وند 
كنار بروند يا اصاح بشوند تفاهم با ملت ها آسان خواهد بود. اما تا زمانی 

كه آنها هستند تفاهم معلوم نيست بشود.1 

حيله جديد شاپور بختيار
در اين ميان بختيار كه در مهار انقاب و مبارزات 
مردم كافه شده بود، در حيله ای جديد خواست 
به نوفل لوش��اتو نزد امام برود تا به زعم خود از او 
بخواهد كه به دولتش مهلت بدهد تا كاستی های 
رژي��م شاهنش��اهی را جب��ران نماي��د. بختي��ار 
تاش داش��ت تا از اين ديدار با ش��انتاژ تبليغاتی 
بهره برداری سياس��ی نمايد و چنين وانمود كند 
كه با امام- رهبر بامنازع مخالفان رژيم- سازش و 

تفاهم نموده تا هم در سطح بين الملل اعتبار سياسی كسب نمايد و هم در داخل- به زعم 
خود با وقت خريدن- خروش مردم را خاموش نمايد. 

1. همان، ص533 و 535. 
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بختي��ار مدت ها پ��س از ف��رارش از اي��ران در 
گفت وگ��و با راديو بی .بی.س��ی اعت��راف كرد كه 
هدف او از ديدار با امام در نوفل لوش��اتو اين بوده 
كه يا امام می پذيرد ي��ا رد می كند. اگر پذيرفت و 
ماقات انجام ش��د نصف كاريزمايش می شكند. 
اگر نپذيرفت به مردم ايران می گويم او حاضر به 

هيچی نيست.1
در خص��وص اي��ام بازگش��ت ام��ام، بختي��ار 
همچنين در كتاب خاطراتش، اذعان می كند كه 
استراتژی اش بر دو اصل اس��توار بوده، اول اينكه 
روحانيون انقابی را ولو برای مدتی كوتاه سرگرم 

كند و ديگر اينكه با تكيه بر ارتش انقاب مردم را سركوب نمايد.2
اما امام كه در زيركی و هوش سياسی سرآمد بود، هر يك از مقامات بلندپايه حكومت 
پهلوی... كه تقاضای ماقات با امام را داش��ت، می گفت ابتدا از مقام خود استعفا دهيد 
و در رس��انه هم اس��تعفا را اعام نماييد بعد به ماقات بياييد. چنانكه پيش از آن سيد 
جال الدين تهرانی كه رئيس شورای سلطنت بود چنين كرد. اما بختيار می خواست به 
خيال خود زرنگ بازی دربياورد. ولی امام به او اجازه نداد و شرط ماقات را استعفايش از 

نخست وزيری اعام كرد. 
البته منظور امام از استعفا تأييد صاحيت اداری و دولتی بختيار و ساير مقامات رژيم 
نبود. بلكه اين شيوه به خاطر حفظ ظاهر بود و بس، چنانكه خود حضرت امام چند روز 
بعد طی سخنانی يادآور شد كه من گفتم اگر رئيس دولت- به قول خودشان- بخواهد 
بيايد اينجا، تا استعفايش را قبًا ننويسد و اعام نكند با من نمی تواند ماقات بكند. اين 
هم كه من می گويم استعفا، نه اينكه اين به معنای واقعی استعفا است؛ چون اين آقا اصًا 
نخست وزير قانونی نيست كه استعفا كند؛ لكن برای حفظ ظاهر، ما كلمه استعفا را ذكر 

می كنيم و اال استعفا يعنی چه! تو اصًا نخست وزير نيستی! 
در اين بين دار و دسته حكومت چنين شايعه كردند كه امام حاضر به ماقات با بختيار 
به عنوان نخس��ت وزير می باش��د و اين خبر موجب نگرانی مردم انقابی شد. در نتيجه 

1. عمادالدين باقی )به كوشش(، تحرير تاريخ شفاهی انقاب اس��امی؛ مجموعه برنامه داستان انقاب از راديو 
بی.بی.سی، تهران، تفكر، ص241. 

2. شاپور بختيار، يكرنگی، ترجمه مهشيد اميرشاهی، چاپ امريكا، ص172. 

به دنبال فرار شاه از کشور، برخی 
از عوامل فرصت طلب به جای 
همراهی با مردم در مبارزه با 
رژیم پهلوی، دست به اغتشاش 
و غارتگری اموال مردم در مناطق 
مختلف کشور زدند. بسياری از 
این فرصت طلبان با تشویق و 
حمایت سازمان های نظامی و 
امنيتی رژیم پهلوی به ویژه ساواک 
و ژاندارمری اقدام به ناامنی و 

سرقت اموال مردم می کردند
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امام طی پيامی  در تاريخ 7بهمن 1357/ 28صفر 1399- كه مصادف با عزاداری مردم 
ايران در سراسر كشور به مناسبت رحلت پيامبر اكرم)ص( بود- از نوفل لوشاتو خطاب به 

روحانيون و مردم تهران و شهرستان ها، ضمن تكذيب اين شايعه، نوشت: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

حضرات حجج اسام تهران و ساير شهرستان ها- دامت بركاتهم  
آنچه ذكر شده است كه ش��اپور بختيار را با سمت نخست وزيری من 
می پذيرم، دروغ است بلكه تا اس��تعفا ندهد او را نمی پذيرم؛ چون او را 

قانونی نمی دانم. 
حضرات آقايان به ملت اباغ فرماييد كه توطئه ای در دست اجراست 
و از اين امور جاريه گول نخوريد. م��ن با بختيار تفاهمی نكرده ام و آنچه 
سابق گفته است كه گفت وگو بين او و من بوده، دروغ محض است. ملت 

بايد موضع خود را حفظ كنند و مراقب توطئه ها باشند. 
والسام عليكم و رحمه اهلل.1

هشدار امام به امريکا و ارتش
يكی از اقدامات امريكايی ها به نفع حكومت پهلوی و كمك به نخس��ت وزيری بختيار 
اعزام ژنرال هايزر در عصر روز 14دي ماه 1357- 4ژانويه 1979- بود كه ساعتي قبل از 
غروب آفتاب وارد تهران شد. شب را در اقامتگاه ژنرال گاست، رئيس هيئت مستشاري 
امريكا در تهران گذراند. سفر نامبرده به ايران به منظور تقويت روحيه افسران بلندپايه 
ش��اه صورت گرفت و مأموريت او اين بود كه نظاميان را براي همكاري با شاپور بختيار 
)پس از فرار ش��اه به خارج از كش��ور( و برنامه ريزي براي يك كودتاي نظامي جهت باز 
گرداندن ش��اه به قدرت آماده و كمك نمايد!2 اين كودتای نظامی ق��رار بود در يكی از 
روزهای بين 5 تا 22 بهمن ماه س��ال 57 اجرا ش��ود و صدها هزار نفر از مردم انقابی و 
مخالفان رژيم پهلوی دستگير يا كشته ش��وند. به همين خاطر ارتش محكم پشت سر 
دولت بختيار ايس��تاده بود و حتی فرودگاه را با تانك و نفربر نظامی مسدود كرد تا مانع 
از بازگشت امام شود. اين گونه اقدامات كه مستقيماً با دس��تور و حمايت دولت امريكا 
و مخصوصاً ژنرال هايزر، در ايران انجام می ش��د كامًا مغاير با خواس��ت اكثريت مردم 

1. صحيفه امام، همان، ص537. 
2. فخر روحاني، اهرم هاي سقوط شاه و پيروزي انقاب اسامي، تهران، سازمان تبليغات، ج1، ص158. 
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انقابی بود. 
كار به جايی رس��يد كه مردم شعار »مرگ 
بر هاي��زر« را بر روی ديوارهای تهران و س��ر 
در ستاد مش��ترك ارتش نوشته بودند. حتی 
مردم عك��س اين ژن��رال امريكاي��ی را كنار 
عكس كارتر- رئيس جمهور وقت امريكا- در 
تظاهرات حمل می كردن��د.1 بی جهت نبود 
كه روزنامه پراودا- ك��ه پر تيراژترين روزنامه 
اتحاد جماهير ش��وروی س��ابق بود- ژنرال 
هايزر را »نايب الس��لطنه ايران« و »فرماندار 
كل ايران« معرفی كرده و نوشته بود: ژنرال هايزر با موفقيت جای شاه را گرفته و او اينك 
دست در دست دولت بختيار و فرماندهان ارتش مسئول خون ريزی های روزانه در تهران 

و شهرهای ايران است. 
اين روزنامه همچنين يادآور ش��ده بود، نتيجه مداخات علنی و آشكار امريكا در امور 
داخلی ايران، وقوع يك كودتای نظامی خزنده است كه در حال شكل گيری می باشد.2 
در همان ايام عاوه بر امريكا و متحدانش، شخص شاه نيز تنها راه بازگشت به سلطنتش 
را انجام يك كودتای نظامی توسط ارتش و با حمايت های خارجی می دانست. در نتيجه 
امام روز 7بهمن ضمن هش��دار به دولت امريكا، اهداف كلی جمهوری اس��امی  را نيز 

ترسيم نمود: 
كارها و عمليات بختيار و س��ران كنونی ارتش نه تنها برای ملت ايران 
بلكه برای دولت امريكا هم، به خصوص آينده خود امريكا هم در ايران، 
سخت ضرر دارد و من ممكن است مجبور شوم دستور جديدی درباره 
اوضاع ايران بدهم. بهتر است ش��ما به ارتش توصيه كنيد كه از بختيار 
اطاعت نكند؛ ]و[ دست از اين حركات بردارند. ادامه اين عمليات توسط 
بختيار و سران ارتش ممكن است فاجعه ای بزرگ به بار آورد... وقتی من 
دولت موقت را اعام كنم خواهيد ديد كه رفع بسياری از ابهامات خواهد 
شد و خواهيد ديد كه ما با مردم امريكا دشمنی خاصی نداريم و خواهيد 

1. مأموريت در تهران؛ خاطرات ژنرال هايزر، ترجمه ع. رشيدی، تهران، اطاعات، 1365، ص219. 
2. همان، ص239. 

به گفته قره باغی حتی یگان های 
ارتش شاهنشاهی مأمور به فرمانداری 
نظامی تهران به علت بالتکليفی چند 
ماهه روز به روز روحيه خود را بيشتر 
از دست می دادند. مردم به مأموران 
نتظامی و ساواک حمله  نظامی، ا
می کردند و ضمن اخذ سالح های 
آنها، در صورتی که متوجه می شدند 
دستشان به خون شهدا آغشته است، 

آنها را قصاص می کردند
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ديد كه جمهوری اسامی كه بر مبانی فقه و احكام اسامی استوار است 
چيزی نيست جز بشردوستی و به نفع صلح و آرامش همه بشريت است. 
بستن فرودگاه ها و جلوگيری از رفتن ما به ايران، ثبات را بيش از پيش 
بر هم می زند، نه آنكه اوضاع را تثبيت نمايد. از جانب نيروهای طرفدار 
من خواسته شده است كه اذن بدهم بروند فرودگاه را باز كنند با زور؛ اما 
من هنوز چنين اذنی نداده ام. همچنين نيروهای مسلح از نظامی و غير 
نظامی من  جمله عشاير درخواست عمل برای پايان دادن به وضع كنونی 
كرده اند. اما من هنوز اذن نداده ام و ترجيح می دهم كه كار با مس��المت 

تمام شود و سرنوشت مملكت به دست ملت سپرده شود.1

گفت وگو با خبرنگار فرانسوی 
در اين روز )7بهمن 1357( امام عاوه بر دو پيام مهمی  كه صادر نمود، مصاحبه ای نيز 
با يكی از خبرنگاران فرانسوی درباره حوادث و اوضاع آينده ايران پس از پيروزی انقاب 
و تعيين موضع در برابر غربی ها  داشت. اين مصاحبه نسبتاً مفصل در آن شرايط بحرانی 

تاريخی بسيار حائز اهميت بود و بسياری از ابهامات و اتهامات ناروا را پاسخ داد:
س��ؤال: ]رفتن ش��ما به ايران تأخير افتاد. تظاهرات ديروز با خشونت 
كوبيده شد و به نظر می رسد كه رفتن شاه تعيين كننده نيست. آيا شما 

در استقرار حكومت اسامی به ترديد افتاده ايد؟[
پاس��خ امام: آن طور كه ما در نظر داريم بايد ش��اه و رژيم س��لطنتی 
و حكومت منصوب ش��اه- تمام- بروند و با اس��تقرار حكومت اسامی 
وضع تثبيت خواهد شد. آنچه وضع را متزلزل می كند دولت و بعضی از 
ارتشيان دست نشانده اوست. من بارها گفته ام كه ارتش با ماست. تمام 
اين خشونت ها از تنی چند فرماندهان است كه ناچار با شكست روبه رو 

هستند. 
سؤال: ]در محدوده يك جمهوری اسامی قشون چه خواهد شد؟ آيا 

كماكان از مدرن ترين وسايل برخوردار خواهد شد؟[ 
پاسخ امام: البته ما ارتش الزم داريم و با استقرار جمهوری اسامی بايد 
ارتش قوی باش��د اما به نفع مردم. ارتش بايد در خدمت ملت باشد و نه 

1. صحيفه امام، همان، ص538. 
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در خدمت اجانب و برای سركوبی ملت. تاكنون ارتش را طوری انتخاب 
كرده بودند كه كارش سركوبی ملت بود. تنی چند فرماندهان خائن به 
سود اجانب عمل می كردند؛ اينان كه كنار بروند ارتش در خدمت ملت 
درخواهد آمد و از مدرن ترين وسايل برخوردار خواهد بود. البته از وسايل 
مدرنی كه ب��ه درد ارتش بخورد نه اينهايی كه فعًا به درد مستش��اران 

امريكايی می خورد و بس. 
سؤال: ]چه رفتاری در برابر سرمايه گذاري های فرانسه و قراردادهايی 

كه با فرانسه امضا شده است اتخاذ خواهيد كرد؟[ 
پاس��خ امام: اين امور راجع به دولت آينده است. البته قراردادهايی كه 
به نفع ملت باشد محترم ]است [ و آنچه به ضرر ملت باشد ملغی خواهد 
شد. فكر نكنيد كه چون من در فرانسه هستم  قدمی به نفع فرانسه كه به 
ضرر ملت خودمان باشد بردارم. فرانسه هم مثل ساير كشورهاست. من 
به مبارزه خود در هر كجا كه باش��د ادامه می دهم؛ فرانسه و جای ديگر 

ندارد. البته فعًا از فرانسه- شخصاً- متشكرم. 
س��ؤال: ]آقای تهرانی كه از ش��ورای سلطنت اس��تعفا كرده است آيا 
نمی تواند نقش واسطه مفيدی را ميان شما و ارتش و بختيار ايفا كند؟[

پاسخ امام: دولت بختيار، دولت غير قانونی ]است [ و وساطت با او هيچ 
معنی ندارد؛ و ارتش هم مقامی نيس��ت كه بتوان با او وارد مذاكره شد و 

تفاهم نمود. 
سؤال: ]چرا پيشنهاد بختيار را درباره دادن امكان انتخاب به ملت- ميان 

جمهوری اسامی و يك رژيم ديگر- قبول نمی كنيد؟[
پاسخ امام: بختيار غير قانونی اس��ت و ملت با او مخالف است. او از نظر 

من يك فرد خائن است. 
سؤال: ]شما با اسراييل مخالف ايد و از ياسر عرفات حمايت می كنيد. 

رفتار شما در بحران خاورميانه چه خواهد بود؟[
پاسخ امام: اين امور مربوط به دولت آتيه است و من فعًا نمی توانم در 
اين باره اظهار نظر كنم. البته به محض آمدن يك حكومت مردمی روی 

كار، با اسراييل قطع رابطه خواهيم كرد؛ چون غاصب است. 
س��ؤال: ]آيا ش��ما اين فرض را مورد بررس��ی قرار داده اي��د كه خود 
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مسئوليت جمهوری اس��امی را بر عهده بگيريد؟ در چه حدود و با چه 
شرايطی؟[

پاسخ امام: خير؛ من مسئوليت رياست جمهوری را به عهده نمی گيرم. 
كار من هدايت آنهاست. 

سؤال: ]شما در پنجشنبه گذش��ته احتمال حوادث وخيمی را هنگام 
ورود خود به تهران داديد. حوادث ساعات اخير مؤيد اين بيم هست؟[

پاسخ امام: تا اين رژيم هس��ت و تا اين دولت غاصب ]بختيار[ سر كار 
است اين احتمال ها را می دهم. وقتی اين دولت برود اوضاع آرام می شود. 
شخص من مطرح نيست. من از خدا می خواهم تا در برابر ملتم به شهادت 
برسم و در كنار آنها كشته ش��وم. من بارها گفته ام كه من با يك شخص 

عادی يكی هستم. 
سؤال: ]جمهوری اسامی، آن طور كه شما در نظر داريد، بر پايه چند 
حزبی خواهد بود؟ و آيا گرايش های مذهبی ديگر و غير مسلمان، محترم 

شمرده خواهد شد؟[ 
پاس��خ امام: همه احزاب در ايران آزاد خواهند بود مگر آنكه مخالف با 
مصالح ملت باشد؛ در آن صورت از فعاليت آنها جلوگيری می شود. لكن 
اظهار عقايد آزاد اس��ت. اقليت های مذهبی نيز همه محترم هس��تند و 

حقوق آنان در اسام و جمهوری اسامی محفوظ است. 
سؤال: ]هيچ كس نقش »سيا« را در استقرار رژيم شاه و نگاه داشتن و 
حفظ دولت بختيار انكار ندارد. در اين شرايط چگونه می توان مانع يك 

عمل نظامی قهرآميز تحت رهبری امريكا شد؟[
پاس��خ امام: به همان ترتيب كه ش��اه از بين رف��ت اراده ملت بر همه 
مش��كات غلبه خواهد كرد؛ و ارت��ش، غير از چند نفر از س��ران آن، از 

مردم اند و با ما هستند. 
سؤال: ]آيا شما از حمايت های خارجی برخورداريد؟[

پاسخ امام: هيچ حمايتی از ما نشده اس��ت. گاهی لفظاً اظهار حمايت 
شده است لكن حمايت عملی به هيچ وجه وجود ندارد؛ و ما محتاج هيچ 
حمايتی نيستيم. ملت ايران اراده كرده است تا پيروز شود و حتماً پيروز 

خواهد شد. 
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س��ؤال: ]وقتی حكومت بختيار برود چه تدابير اقتص��ادی فوری بايد 
اتخاذ كرد؟[

پاس��خ امام: برای نجات اقتصاد كش��ور ما علمای اقتصاد داريم؛ آنان 
را به كار وامی داريم تا اولويت ها را معين كنن��د. ما می دانيم كه اقتصاد 
كشور منهدم شده است و بعد از پيروزی با بحران های اقتصادی عظيمی 
روبه رو هستيم. چون شاه برای آرامش خيالی ايران، پولی ]از بيت المال[ 
در بانك ها نگذاشته اس��ت و افراد خائن پول های گزافی از كشور خارج 
كرده اند. ولی ما اشخاصی داريم كه می توانند راه حل ها را بيابند. و چون 
ملت همه از جمهوری اسامی پشتيبانی می كنند، اميدواريم بتوانيم بر 
مشكات غلبه كنيم و جهات مادی و معنوی خود را سامان بخشيم، و به 
اميد خدا ايران را از نو بسازيم. ولی باز بايد اقرار كنم كه مشكات بزرگ 

اقتصادی در پيش است. 
سؤال: ]آيا شما امشب به ايران می رويد؟ چه خواهيد كرد اگر فرودگاه 

بسته باشد؟ گفته شده از راه ديگری خواهيد رفت؛ چه راهی؟[
پاسخ امام: تا فرودگاه بسته باش��د نخواهم رفت؛ و به محض باز شدن، 
خودم را به هم ميهنانم خواهم رس��اند تا در كنار آنان يا پيروز شوم و يا 

كشته. 
سؤال: ]بعضی می گويند شما غرب را به لرزه درآورده ايد. آيا ما غربي ها 

حق داريم از شما بترسيم؟[
پاس��خ امام: اما اينكه می گوييد غرب به لرزه درآمده، اگر از اين لحاظ 
است كه ما مطلب حقی گفته ايم و بدين مناسبت قلب مردم غرب را به 
لرزه انداخته است، مايه ترس نيست؛ مايه اميد است. غرب بايد اميدوار 
باش��د كه ملتی برای گرفتن حق خود، اين چنين قيام كرده است. بله، 
ممكن اس��ت دولت های غربی كه احتمال می دهند منافعشان به خطر 
افتاده است خوف داشته باش��ند لكن اگر با عدالت رفتار كنند خوفشان 

بي جاست. ايران هم با آنان به عدالت رفتار خواهد كرد. 
سؤال: ]برخی از رسوم اسامی مانند حجاب اجباری رها شده است. آيا 

در جمهوری اسامی از نو اجباری خواهد شد؟[
پاس��خ امام: حجاب به معنای مت��داول ميان ما، كه اس��مش حجاب 
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اسامی است، با آزادی مخالفتی 
ندارد؛ اسام با آنچه خاف عفت 
اس��ت مخالفت دارد و ما آنان را 
دعوت می كنيم ك��ه به حجاب 
اسامی رو آورند. و زنان شجاع 
ما ديگر از باهاي��ی كه غرب به 
عنوان تمدن به سرش��ان آورده 
است به ستوه آمده اند و به اسام 

پناهنده شده اند. 
سؤال: ]منظور از قيمت عادالنه نفت چيست؟ و با چه معياری تعيين 

می گردد- همان قيمتی كه اوپك تعيين می كند؟[
پاسخ امام: قيمتی است كه بر اساس تفاهم ميان دولت ما و دولت های 
ديگر برقرار می ش��ود. به طوری كه نه به آنها اجحاف شود و نه به ما. ما 

هرگز حاضر نيستيم زير عنوان اوپك منافعمان را غارت كنند. 
]به چه دليل دولت بختيار را غير قانونی می دانيد؟[

پاس��خ امام: به دليل مخالفت همه مردم. بختيار را ش��اه نصب كرده 
است و مردم همه با ش��اه مخالف اند و او را عزل كرده اند، و در تظاهرات 
و راهپيمايي های مكرر اين معنی را ثابت كرده اند. دولت قانونی بايد از 

مردم و برای مردم باشد نه مخالف مردم. 
سؤال: ]ما غربيان مادی هستيم؛ باالخره بر اين اساس با ما چگونه رفتار 

خواهد شد؟[
پاسخ امام: من متأس��فم كه ش��ما غربي ها معنويات را فدای ماديات 
كرديد و مصالح مادی را بر معنويات مقدم داش��تيد. همين امر موجب 
اين بدبختي هاست. آنچه بشر را مترقی می كند معنويات است. معنويات 
می تواند بشر را سعادتمند كند و آرامش ايجاد كند. ماديات است كه بشر 
را به جان هم انداخته. من توصيه می كنم كه شما غربي ها به معنويات 
توجه كنيد. ش��ما مدعی هس��تيد كه مسيحی هس��تيد؛ ببينيد سيره 
حضرت مسيح چه بوده است. سيره حضرت مس��يح را روش خود قرار 
دهيد تا سعادت برای شما حاصل شود. ما می خواهيم رژيمی ايجاد كنيم 

ارتشبد قره باغی رئيس ستاد بزرگ 
ارتشتاران در خاطراتش به نکات 
جالبی اعتراف می کند که حاکی 
از ناتوانی رژیم شاه و ارتش 
شاهنشاهی در مهار دوستداران 
امام و افزایش فزاینده جمعيت 
مردمی  تهران و شهرستان ها به سوی 

فرودگاه است
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كه روش حضرت مسيح در آن مورد توجه است.1

انبوه شهرستانی ها، مهمان تهرانی ها
در اين ايام انبوه مردم از سراس��ر كش��ور به سوی تهران سرازير ش��ده بودند و هر روز 
تظاهرات ميليونی در خيابان های تهران به راه می انداختند و خواستار باز شدن فرودگاه ها 
بودند. جمعی از روحانيون و شخصيت های سياسی در مسجد دانشگاه تهران تا باز شدن 
فرودگاه دس��ت به تحصن زدند.2 آقای فتح اهلل نوری يكی از جوانان انقابی كه خود آن 
ايام به اتفاق جمع ديگری از همشهريانش در مراسم استقبال از حضرت امام در تهران 

حضور داشته می گويد: 
ما هم از علی آب��اد كتول به آنجا رفتيم كه در مس��جد ل��رزاده تهران 
جمعيتی از گرگانی ها از جمله آي��ت اهلل نورمفيدی و آيت اهلل طاهری را 
در آنجا زيارت كردم. از شهرهای ديگر استان گلستان هم دوستان ديگر 
آمده بودند. اما با ورود مردم به تهران، فرودگاه توسط بختيار بسته شد. 
با بسته شدن فرودگاه، مردم هر روز در تهران به حمايت از حضرت امام و 
مخالفت با رژيم شاه و در اعتراض به بسته شدن فرودگاه راهپيمايی های 
بسيار گسترده ای انجام می دادند. يك روز صبح زود ما از مسجد لرزاده 
تهران تا بهشت زهرا كه مسافتي طوالنی بود پياده به راه افتاديم كه موقع 
ظهر به بهشت زهرا رسيديم. در آنجا جمعيت بسيار زيادی تجمع كرده 

بودند. 
شهيد دكتر بهشتی آن روز با صدای رسا و زيبا مشغول سخنرانی در آن 
مراسم بود. در حين سخنرانی ايش��ان، هلی كوپتری در حال گشت زنی 
در آسمان بهش��ت زهرا و باالی س��ر جمعيت بود و مردم داشتند آن را 
نگاه می كردند. در نتيجه شهيد بهشتی با لحن زيبايش گفت: حال كه 
به آسمان و به هلی كوپتر نگاه می كنيد، مشت های گره كرده خود را هم 

نشان بدهيد. 
در اين موقع مردم مشت هايشان را گره كردند و مثل مسلسل به سوی 

آسمان نشانه رفتند كه صحنه بسيار زيبا و به ياد ماندنی شده بود. 

1. صحيفه امام، همان، ص540-542. 
2. حميد انصاری، همان، ص113. 
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بعد از س��خنرانی ش��هيد بهش��تی، مجری برنامه اعام كرد كه آقای 
خامنه ای برای قرائت قطعنامه تشريف بياورند. ظاهراً آقای خامنه ای در 
آن موقع در محل جايگاه حضور نداشت. در اين موقع در حالی كه مردم 
منتظر بودند، ديدم از فاصله دورتر از ميان جمعيت راه باز می شود و آقای 
خامنه ای دارد به جلو می آيد. به ما نزديك ش��د و ما هم راه را باز كرديم 
و عبور كرد و رفت و قطعنامه را قرائت كردند. صحنه بسيار جالبی شده 
بود... فكر می كنم همان روز بود كه شهيد بهش��تی برای مردم در آنجا 
يك س��خنرانی كرد و گفت از اينكه ما كمتر در ميان مردم حضور پيدا 
مي كنيم، بعضی از دوستان گله می كنند. اما از جهاتی ضرورت دارد كه 
ما به بعضی از مسائل ديگر هم برس��يم. البته آن ايام هم مصادف بود با 
تحصن روحانيت در دانشگاه تهران براي اعتراض به بسته شدن فرودگاه 
توسط بختيار كه شهيد بهشتی از گردانندگان اصلی اين تحصن بودند.1 
به دنبال اقدام كينه توزانه بختيار در مس��دود كردن فرودگاه ه��ا، عده اي از روحانيون 
و مردم مبارز تهران و شهرستان ها با تجمع در مس��جد دانشگاه تهران دست به تحصن 
اعتراض آميز زدند و مردم تهران و شهرس��تان ها هم هر روز در خيابان ها به راهپيمايی 

می پرداختند و شعار می دادند: 
وای به حالت بختيار اگر خمينی دير بياد 

خمينی، خمينی، قلب ما، باند فرودگاه توست 
مرگ بر بختيار، دولت بی اختيار

بختيار، بختيار، اگر خمينی دير بياد، مسلسل ها بيرون مياد.2 
رژيم وقتی موج بيكران ياران و دلباختگان امام را ديد كه برای استقبال از رهبر تبعيدی 
خود در آن سرمای زمس��تان و كمبود بنزين و نفت و وس��ايل نقليه مشتاقانه به تهران 
آمده اند، بر شدت س��ركوب در تهران و شهرس��تان ها افزود و در مناطق مختلف كشور 
دست به كشتار مردم بی گناه زد؛ به طوری كه از روز فرار شاه تا امروز هزاران نفر از مردم 
كوچه و بازار در سراسر كشور به دست مأموران امنيتی و نظامی بختيار كشته و مجروح 
شده اند و عوامل رژيم ش��اه اموال زيادی از مردم را غارت كرده اند و مغازه های مردم را 
به آتش كشيده اند. اين اخبار كه پياپی به امام می رس��يد موجب نگرانی او از اين وقايع 

1. مصاحبه مؤلف با نامبرده 
2. غامرضا خاركوهی، استان گلستان در نهضت امام خمينی، قم، بنياد شهيد و امور ايثارگران/ رازبان، 1387، 

ص243. 
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ناگوار می ش��د. لذا امام طی سخنانی در 
جمع دانش��جويان و ايرانيان مقيم خارج 

در تاريخ 8 بهمن 1357 اعام كرد: 
من هر چه مصيبت بر برادرهای ايرانی 
وارد بشود يا تحمل زحمت ها بكنند، اين 
به منزله يك بار گرانی اس��ت كه بر دوش 
من واقع می ش��ود و من از عه��ده جواب 
آن نمی توانم برآيم. همين دو، س��ه روز، 
باز كش��تارهايی در ايران واقع شده است 
كه موجب تأثر ماس��ت. و اهال��ی ايران، 
از جاهای مختلف ايران ]برای اس��تقبال ما[ به ته��ران آمدند و تحمل 
زحمات كردند، در اين س��رمای زمس��تان هجوم كردند طرف تهران. و 
اين هم موجب تأثر من است؛ و تمام آنها يك باری است به دوش من كه 

سنگينی می كند. 
من از خ��دای تب��ارك و تعالی توفيق مل��ت ايران را و م��ردم ايران را 
خواستارم. من س��امت همه آنها را از خداوند تعالی خواستارم. من بنا 
داش��تم كه بروم پيش رفقای ايرانی و در صف آنها خدمت بكنم و ميل 
داشتم كه اگر آنها برايشان غمی وارد می شود من هم شريك باشم؛ اگر 
خدای نخواسته خون آنها بريزد من هم با آنها شريك باشم؛ لكن دست 
خيانتكارها باز از آس��تين درآمد و به توهم اينكه اگر ما برويم به ايران، 
برای آنها مثًا بد می ش��ود يا برای ارباب ها، به نفع ارباب ها نيس��ت، از 
رفتن ها و رفتن من ممانعت كردند و راه ها را بستند. و من ان شاءاهلل در 

فرصت اول، همان برنامه ای را كه برای رفتن داشتم، دارم . 
امام در همين سخنرانی ضمن اش��اره به اينكه ما هم به تبعيت از نبی اكرم- صلی اهلل 
عليه و آله و سلم- قيام كرديم تا اين ملت محروم ايران را به كمال اليق خودش برسانيم 

و از گرفتاری نجات بدهيم، درباره ارتش گفتند: 
م��ا می خواهيم ارت��ش را از اين انگل ب��ودن نجات بدهيم. م��ا از اول 
كه مستش��ارهای امريكا آمدند و ارتش ما را در دس��ت گرفتند، با اين 
مخالف بوديم. ما از مصوني��ت دادن به اتباع امريكا ]كاپيتوالس��يون[ 

سؤال خبرنگار فرانسوی: بعضی می گویند 
شما غرب را به لرزه درآورده اید. آیا ما 

غربي ها حق داریم از شما بترسيم؟ 
پاسخ حضرت امام: اما اینکه می گویيد 
غرب به لرزه درآمده، اگر از این لحاظ است 
که ما مطلب حقی گفته ایم و بدین مناسبت 
قلب مردم غرب را به لرزه انداخته است، 
مایه ترس نيست؛ مایه اميد است. غرب 
باید اميدوار باشد که ملتی برای گرفتن حق 

خود، این چنين قيام کرده است



37
9

95
ن 

ستا
 زم

ز و
ايي

  پ
50

4و
ه  9

مار
 ش

هم
ارد

چه
ل 

 سا
وم

ه س
دور

ران
 ته

م به
 اما

ت
گش

 باز
ای

زه
 رو

ين
خر

در آ
ی 

اش
نك

ك

تنفر داشتيم و اظهار تنفر كرديم. ما می خواهيم اين دولت ها را مستقل 
كنيم، راضی نمی ش��وند! ما می گوييم شما خودتان مستقًا در مملكت 
خودتان، در مقدرات مملكت خودتان بايد دخالت داش��ته باشيد، آنها 
می گويند ما می خواهيم نوكر باش��يم! لفظاً نمی گويند، عمًا اين طور 
است. ما می خواهيم ارتش را از اين مستشارهای امريكايی و آقاباالسرها 
نجات بدهيم، اين گردن كلفت های ارتش راضی نمی ش��وند به اين امر، 

می خواهند زير بار باشند. 
امام در بخش ديگری از سخنانش به يادآوری برخی از ادعاهای دروغين شاه و خاندانش 

در رسانه ها پرداخت و اظهار داشت: 
از اول ما مبتای به ادعاها بودي��م. زمانی كه محمدرضاخان بود اينجا 
ادعاها پش��ت س��ر هم! راديو فرياد می كرد و تلويزيون نمايش می داد 
و مطبوع��ات دنبالش. و هر وق��ت آدم روزنام��ه را باز می ك��رد، اولش 
اعليحضرت آريامهر چه فرمودند، واال حضرت چ��ه فرمودند، ملكه چه 
فرمود، شهبانو چه فرموده؛ هر وقت راديو را باز می كرديم همين حرف 
بود؛ هر كس صحبت می خواس��ت بكن��د بايد همين حرف ه��ا را بزند. 
خودش��ان هم دائماً از اين حرف ها می زدند كه مملك��ت را ما چه وضع 
كرديم، ما به »تمدن بزرگ« می خواهيم برس��انيم، ما چه می خواهيم 
بكنيم، ما چه می خواهيم بكني��م. وقتی فوتش كردند و رفت! فهميديم 
كه هيچ كاری نك��رد؛ هيچ غلطی نكرده. ش��ما دس��ت روی هر يك از 
مظاهر تمدن بگذاريد، خراب اس��ت و اين ]ش��اه [ خرابش كرد. يادتان 
نرود محمدرضا را؛ همه بدبختي های ش��ما مال اي��ن خبيث بود. اين را 
يادتان نرود؛ ذكرش كنيد. اين طور نيست كه حااليی كه از ايران خارج 
شده، حاال شما ديگر بگوييد گذش��ت، ديگر حرفش را نزنيد؛ خير اين 
بايد ذكرش زنده بماند... محمدرضاخان اين جور می گفت- كه اگر من 
نباشم تجزيه می شود مملكت! يك تكه اش را انگليسی ها می برند، يك 
تكه اش را روس ها می برند، يك تكه اش را امريكايی ها می برند! ما آن وقت 
هم می گفتيم كه آقا! تو كه هستی اين طوری است! تو برو اين حرف ها 

نمی شود. 
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شاهنشاهی و ملی گرايی دو روی يک سکه
يكی از مهم ترين نكاتی كه امام در اين سخنرانی )8بهمن 1357( به آن پرداخت انتقاد 
به ملی گراها و مخالفان جمهوری اس��امی و مروجان جمهوری دمكراتيك بود. در اين 
سخنرانی امام، نظام شاهنشاهی و ملی گرايی را دو روی يك سكه  و هر دو را دشمن اسام 

معرفی كرد و گفت: 
تا حاال ما گرفتار الف ها و گزاف های محمدرضاخان بوديم؛ به صورت 
شاهنشاهی و اعليحضرتی آريامهری! حاال ما گرفتار »مليت« و »آزادی« 
و اين حرف ها هستيم. سر قبر دكتر مصدق برويم و- عرض كنم- از اين 
حرف ها! ما نه آنها را باور كرديم، نه اينه��ا را باور می كنيم. ما خوش باور 
نيستيم، چه كنيم!... يك ]روز[ اس��مش شاهنشاهی می شود، يك روز 
مليت و جمهوری دموكراتيك و اين حرف ها. اينها با اسام بد هستند، 
با جمهوری اش خوب اند! آن تكه دومش كه جمهوری اس��امی است با 
اين بد هستند. آنها دشمن اس��ام اند. اگر نيستند، چرا وقتی برنامه تان 
را می دهيد می گوييد جمهوری دموكراتيك؟ اسام چه گناهی كرده؟ 
اسام به شما چه كرده؟ شما خوب نيس��تيد با اسام برای اينكه اسام 
است كه جلوی منافع شخصی را می گيرد، اس��ام است كه نمی گذارد 
اين گردن كلفت ها زندگی اشرافی بكنند، يا زندگی آن طوری كه دلشان 
می خواهد بكنند. اسام تعديل می كند. اسام است كه نمی گذارد اجانب 
بر مس��لمين حكومت بكنند، اسام اس��ت كه جلوی ظلم را می گيرد، 

جلوی ديكتاتوری را می گيرد.  
امام سپس ضمن تأكيد بر تشكيل حكومت جمهوری اسامی  در ايران، در ادامه همين 

سخنرانی خود فرمودند:
من در اول فرصتی كه پيدا كنم به خواس��ت خدا م��ی روم ايران و اول 
قدمی كه برمی دارم تأسيس می كنم يك دولت اسامی مبتنی بر احكام 
اس��ام، مبتنی بر رأی مردم. پيش��نهاد می كنيم به مردم و رأی از آنها 
می گيريم و يك حكومت اسامی تأس��يس می كنيم... ]اينكه بعضی ها 
می گويند[ جمهوری اس��امی يك چيزی اس��ت كه م��ا نمی فهميم. 
اينها خودش��ان را به نفهمی می زنند! چ��را نمی فهميد؟ جمهوری اش 
 را كه همه می داني��د، يعنی رأی عمومی بايد بگيريد. اس��امی اش هم
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يعنی قواعد اسام.1

افشای جنايات دولت بختيار و گشايش فرودگاه
دو روز بعد يعنی در تاريخ 9بهمن 1357 امام طی پيامی  خطاب به ملت ايران به افشای 

جنايات دولت بختيار پرداخت و از مردم خواست به مبارزات خود ادامه دهند: 
باز دست ناپاك خيانتكار عمال بيگانه از آستين نوكرهای محمدرضا 
پهلوی درآمد و مل��ت را به جرم آزادي خواهی و اس��تقال طلبی به عزا 
نشاند. تا ديروز محمدرضای خائن، ارتش را با آتش گشودن روی ملت 
و برادران و خواهران خود ننگين كرد، اكن��ون نوكر يا نوكران خائنش، 
اين خدمت به اس��تعمار را به عهده گرفتند. هر روز مواجه با يك دسته 
نيرنگ باز هس��تيم كه می خواهند منافع اجنبی را تأمين كنند، اگر چه 
به كشتار هزاران نفر از اين ملت رنجديده شجاع بي انجامد. ملت دلير با 
خون جوانان عزيز خود محمدرضا را از صحن��ه خارج كرد، لكن اجانب 
يك مهره ديگر ]به نام شاپور بختيار[ را با نقاب مليت به صحنه آوردند... 
ملت عزيزم! دوس��تان من! نه به وعده های پ��وچ دولت های غير قانونی 
اعتنا كنيد و نه از هياهوی دژخيمان بهراسيد. نهضت مقدس را به پيش 
برانيد و به آخر رسانيد... خداوند با شماست. اكنون بر جميع جناح های 
ملی و دولتی است كه چون گذشته دولت غير قانونی را محكوم كنند و 
اطاعت از آن نكنند كه اطاعت طاغوت حرام و مخالف رضای خداس��ت. 
من از طبقه شريف ارتش كه دستشان به خون جوانان آلوده نشده است 
می خواهم كه ننگ اطاعت از جنايت��كاران را تحمل نكنند و با قاطعيت 
آنان را از مقابله با ملت بازدارند... من از كارمندان وزارتخانه ها می خواهم 
كه زير بار ننگ اطاعت از غاصبان حقوق ملت نروند، كمك به اين ياغيان 
و اطاعت از آنان حرام و مخالف شرع و عقل است... من در اولين فرصت 
خودم را نزد شما می بينم تا در شادی و غم با شما سهيم باشم و با هم در 

صف واحد به اعمال عمال اجانب خاتمه دهيم.2
تجمع ميليون ها نفر از مردم ش��هرها و روس��تاهای كش��ور در تهران برای شركت در 

1. صحيفه امام، همان، ص549-543 )به صورت گزيده(. 
2. همان، ج6، ص1-2. 
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مراسم اس��تقبال از امام و برخورد 
خشونت آميز دولت بختيار با مردم 
تهران و شهرس��تان ها از يك سو، و 
تشديد مبارزات امام برای بركناری 
دول��ت بختي��ار و س��قوط آخرين 
بقاي��ای حكومت پهل��وی از طرف 
ديگر، اوضاع سياسی ايران را بسيار 
ملتهب كرده بود. در اين ميان امام 
خمينی در تاري��خ 9بهمن 1357 
ط��ی مصاحب��ه ای با خبرن��گاران 
مطبوعات و رادي��و- تلويزيون های 
جهان ضمن تأكيد ب��ر غير قانونی 
بودن و لزوم بركناری دولت بختيار، 
از امريكا و انگليس به خاطر حمايت 
از بختيار انتقاد كرد. امام همچنين 
راجع به خطر كودتای نظامی توسط 
عوامل رژيم شاه، با اشاره به كودتاهای سال های 1299 و 1332 برای روی كار آوردن 
رضاخان و پس��رش، خاطرنشان كرد ما از كودتای نظامی ترس��ی نداريم. ملت ايران به 

كودتاهای نظامی عادت كرده است. 
در ادامه اين مصاحبه امام ضمن برما كردن توطئه های پشت پرده حاميان رژيم، مردم 
را به پايداری و تداوم مبارزه  دعوت كرد و گفت من در كن��ار آنان تا آخرين نفس برای 

حفظ قوانين اسام و مصالح مملكت به مبارزه خود ادامه می دهم. 
سؤال: ]آيا بختيار را قبل از استعفا خواهيد پذيرفت؟[

پاسخ امام: من مكرر گفته ام كه اصوالً شاه سابق قانونی نبود، مجلسين 
قانونی نيس��ت، بختيار قانونی نيست. پس كس��ی را كه قانونی نيست 
نخواهم پذيرف��ت. من به ملت اي��ران توصيه می كنم ك��ه در اين وقت 
حساس درست بيدار باشند؛ متوجه باشند كه توطئه ای بايد در كار باشد. 
من می بينم كه همان كسانی كه از شاه سابق طرفداری می كردند حاال 
از بختيار پشتيبانی می كنند. هم دولت انگلستان و هم دولت امريكا از 
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او پشتيبانی می كنند. اگر اين شخص ملی است- همان طور كه خودش 
اظهار می كند- چرا آنها از او پشتيبانی می كنند؟ اگر ملی است چرا بدون 
مجوز قانونی و بر خاف ميل ملت، پست نخست وزيری را اشغال كرده 

است؟ اگر احترام به آرای عمومی می گذارد چرا كنار نمی رود؟ 
ملت ايران بايد بداند كه من در كنار آنان ت��ا آخرين نفس برای حفظ 
قوانين اس��ام و مصالح مملكت به مبارزه خود ادامه می دهم. و بر همه 
ملت واجب است تا در اين امر پايداری كنند و سستی و سردی به خود 
راه ندهند. مطمئن باشيد كه ما پيروزيم و مطالب ما مطالب حق است و 

حق الجرم پيروز است. 
سؤال: ]در صورتی كه بختيار اس��تعفا بدهد يا ندهد و كودتای نظامی 

بشود چه خواهيد كرد؟[
پاسخ امام: ما از كودتای نظامی ترسی نداريم. ملت ايران به كودتاهای 
نظامی عادت كرده اس��ت. ما پنجاه سال اس��ت زير بار كودتا هستيم: 
كودت��ای رضاخان، كودت��ای محمدرضا. م��ا با فش��ارهای اينها عادت 
كرده اي��م. ما از كودتا هيچ ترس��ی نداري��م. من تعج��ب می كنم كه ما 
می خواهيم ارتش��ی را از ش��ر اس��تعمار خارج كنيم و آنها خودش��ان 
نمی خواهند بعضی از بلندرتبه ها می خواهند نوكر باش��ند. اصوالً ارتش 
با ماست. خاصه ما از كودتای نظامی هيچ ترس��ی نداريم؛ برای اينكه 
ملت ايران مهياست تا آخرين نفس به قيام و نهضت خود ادامه دهد. ملت 
ايران تا پيروزی نهايی را به دست نياورد، دست از نهضت خود برنمی دارد. 

سؤال: ]چرا تصميم رفتن به ايران را به تأخير انداختيد؟[
پاسخ امام: تصميم من همان طور كه بوده است هست ولی دولت غير 
قانونی، برای حفظ منافع اجانب، مانع ورود من به ايران شده است. و من 
در اولين فرصت به ايران خواهم رفت و حقوق ملت ايران را خواهم گرفت. 
آنهايی كه به ملت ايران خيانت می كنند، بايد كن��ار بروند. و من چون 
گذشته در تصميم خود باقی هستم و ملت ايران بايد در تصميم خود باقی 
باشد. بر احدی از افراد ملت جايز نيست كه در اين موقع حساس كه امر 

بين موت و حيات است بنشيند و ساكت باشد. 
ملت ايران! به نهضت خود ادامه دهيد كه قدرت با شماست. از قدرت ها 
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نترسيد. ش��ما می توانيد با قدرت ملی خود كشور خود را نجات دهيد و 
سرنوشت خود را خودتان در دست بگيريد. به هياهوی اين و آن گوش 
ندهيد. به توطئه های زير پرده توجه كنيد. خداوند ش��ما را حفظ كند، 

ان شاءاهلل تعالی.1
هجوم مردم شهرها و روستاهای ايران به تهران جهت استقبال از امام به حدی افزايش 
يافت كه كاسه صبر آنان پس از ده روز انتظار داشت لبريز می شد. بختيار احساس كرد 
كه اگر بيش از اين فرودگاه ها را بسته نگاه دارد ممكن است مردم به طور غير قابل كنترل 
به سوی نخست وزيری و فرودگاه مهرآباد تهران هجوم آورند و دودمانش را بر باد دهند، 
نيروهای چريكی مسلمان نيز ممكن بود مسلحانه به گردان ارتشی مستقر در مهرآباد 
حمله نمايند. قيام مسلحانه عشاير نيز عليه دولت بختيار خطر ديگری بود كه او را تهديد 
می كرد. لذا بختيار به ناچار بر اثر فشار مردم از داخل، و فشار سياسی و تبليغاتی امام از 
خارج، تسليم شد و فرودگاه ها را به روی هواپيمای امام باز نمود و تانك ها و مسلسل ها، 
آنجا را ترك كردند. به اين ترتيب حضرت امام اعام كرد فردا 12بهمن به ايران می آيد. 

توأمانی اخالق و مبارزه 
اما حضرت امام كه تنها يك رهبر سياس��ی- مذهبی نبود، بلكه يك روحانی و اس��تاد 
اخاق و معنويت هم بود كه ساليان سال شاگردانی ارزشمند تربيت كرده بود، روز قبل 
از حركت به سوی ايران، در تاريخ 11بهمن سال 57، پس از چهار ماه توقف پر حادثه در 
خاك فرانسه با انتش��ار پيامی، از مهمان نوازی دولت و ملت فرانسه تشكر كرد و حتی از 
همسايگان مسيحی خود نيز عذر خواست و نوشت: »از زحماتی كه به همسايگان و اهالی 

نوفل لوشاتو دادم معذرت می خواهم.«
به راس��تی كدام رهبر بزرگ سياسی در دنيا تاكنون از همس��ايگان بيگانه اش چنين 
خاضعانه دلجويی نموده اس��ت؟! اين روح لطيف امام در واقع اليه پنهان شخصيت اين 
مرد بزرگ تاريخ است. چنان كه در همين روزها كه اوج مبارزات سياسی بين المللی او 
عليه بزرگ ترين شريك سياسی امريكا و غرب و حتی شوروی و چين كمونيست است، 
يك جوان غير مسلمان به نام پريدسی كوپيس��ا از آلمان غربی برای امام كارت پستالی 
می فرستند و می نويسد چون نامزدم عاقه مند به جمع آوری دست خط بزرگان است و 
كلكسيونی از آنها را دارد، می خواهم برای سالروز تولدش- چهارم فوريه- دست خط شما 

1. همان، ص4. 
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را به عنوان هديه به او بدهم تا خيلی خوشحال شود. »لذا از شما درخواست می كنم كه 
لطفی در حق من كرده و چند جمله زيبا روی كارت پستالی كه )در پاكت نامه( برايتان 
گذاشته ام برای ايشان بفرستيد.« در نتيجه امام بدون توجه به آن همه مشغله سياسی 
و موقعيت حس��اس تاريخی و بين المللی كه دارد، قلم برمی دارد و چند جمله پدرانه و 

آموزنده برايش می نويسد: 
بسمه تعالی 

سعی كنيد برای جامعه فرد مفيدی باشيد. 
سعی كنيد تحت تأثير قدرت های شيطانی واقع نشويد. 

سعی كنيد انسان متعهدی باشيد. 
ان شاءاهلل سامت باشيد. 

روح اهلل الموسوي الخمينی 1 

هيجان و اضطراب از پاريس تا تهران
هنوز س��اعاتی به ورود هواپيمای امام باقی مانده و تب و تاب برنامه اس��تقبال فضای 
ايران را احاطه كرده است. تهران حال و هوای ديگری دارد. در اوج سرمای زمستان بوی 
بهار ايمان و آزادی فضای كشور مخصوصاً پايتخت را پر كرده است. مردم به وجد آمده 
خيابان ها را داوطلبانه نظافت و شست وشو می كنند تا قدمگاه مهمان و رهبر عزيزشان 
پاكيزه باشد. فاصله سی و سه كيلومتری فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرای تهران گلباران 

1. همان، ص5. 
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شده و همچون اتاق پذيرايی پاكيزه شده است. 
شعار ديو چو بيرون رود فرشته درآيد طنين انداز 
است. هر كس می خواهد در نزديك ترين مكان مسير 
عبور امام قرار گيرد تا س��يمای نورانی اش را پس از 
14 سال دوری و هجران غم بار ببيند و دستی برايش 

تكان دهد. 
س��تاد اس��تقبال از امام ب��ا مديريت ي��اران امام 
مخصوصاً شهيد دكتر بهشتی و شهيد استاد مطهری 
و ديگر اعضا برنامه ريزی دقيقی، هم برای امنيت امام 
و هم اداره مراس��م فرودگاه، و هم مراسم سخنرانی 
امام در بهش��ت زهرا نموده اند. در اين راستا تعداد 
زيادی از جوانان داوطلب با مديريت ستاد استقبال، با بازوبندهای مشخص برقراری نظم 

و امنيت مراسم را بر عهده گرفته اند. 
دولت بختيار به رغم حمايت های امريكا و اروپا، كامًا مستأصل شده و هاج و واج مانده 
اس��ت؛ زيرا همه تاش هايش برای مهار رهبری امام و كنترل مبارزات مردم بی نتيجه 
بوده، حتی كنترل س��ازمان های دولتی و بدنه ارتش نيز از دس��ت او خارج شده است، 
لذا اميدهايش را بر باد رفته می بيند. با وجود اين در شهرس��تان ها كشتار و بگير و ببند 
همچنان ادام��ه دارد. از يك طرف مأم��وران حكومت نظامی و از ط��رف ديگر مأموران 
ژاندارمری، شهربانی، ساواك و چماقداران شاه دوست به جان و مال و زندگی و كسب و 
كار مردم تعرض می كنند و گاهی آنها را به گلوله می بندند و گاهی غارت می كنند يا به 

آتش می كشند. 
اما همه نگاه ها به تهران و فرود هواپيمای امام خيره شده است. برخی نگران توطئه های 
پشت پرده بودند كه مبادا هواپيمای امام را در آس��مان منفجر نمايند، يا خدای نكرده 
اتفاق ديگری بيفتد. به همين خاطر در حالی كه امام آماده پرواز به سوی ايران می شد 
همه عوامل داخلی و خارجی و به تعبيری »مه و خورش��يد و فلك« بسيج شده بودند تا 
او را از بازگشت به ايران در آن شرايط حساس سياس��ی، امنيتی و بين المللی منصرف 
نمايند. كارتر رئيس جمهور امريكا و رؤسای كشورهای انگليس و اروپا و فرانسه از يك سو، 
بختيار و ساير عوامل رژيم شاه از س��وی ديگر، ياران امام در ايران و حتی افراد اقامتگاه 
امام در نوفل لوش��اتو از طرف ديگر، همه به تكاپو افتاده بودند تا نظر امام را از اين پرواز 

سؤال خبرنگار فرانسوی: به چه 
دليل دولت بختيار را غير قانونی 

می دانيد؟
پاسخ حضرت امام: بختيار را 
شاه نصب کرده است و مردم 
همه با شاه مخالف اند و او را 
عزل کرده اند، و در تظاهرات و 
راهپيمایي های مکرر این معنی 
را ثابت کرده اند. دولت قانونی 
باید از مردم و برای مردم باشد نه 

مخالف مردم
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منصرف نمايند. به قول حجت االس��ام علی اكبر 
محتش��می پور در آن مقطع خاص، همه در مورد 
بازگش��ت امام به ايران تجزيه و تحليل می كردند 
و نظر می دادند ك��ه نبايد حاال رفت. دش��من به 
شدت بر اين مسئله اصرار داشت و متأسفانه تقريباً 
تمام دوستان نيز تحت تأثير همين جو و تحليل و 
اس��تدالل ها بودند و اصرار داشتند كه امام در اين 
موقعيت نباي��د برگردد. ام��ام فرمودند وقتی من 
ديدم دنيا دارد مخالفت می كند، فهميدم كه اين 
راه، حق است. آن موقع همه ترسيده بودند. تمام 

شخصيت ها در داخل كشور و همه ياران امام پيام می دادند كه فعًا صاح نيست بياييد. 
علما و مجتهدين احساس خطر می كردند و حتی كسانی كه از پاريس راه افتادند همه 
تحت تأثير همين جو بودند و هيچ كدام اميد نداشتند سالم به تهران برسند. امام با آن 

عزم فوالدين تشخيص دادند، سوار هواپيما شدند، به ايران آمدند و پيروز هم شدند.1 
مرحوم حاج احمد آقا خمينی- فرزند گرامی  امام- می گويد: 

هواپيمايی اجاره شد. بنا شد هر كسی پول ]بليت[ خودش را بدهد. لذا 
امام كرايه خودشان و من را دادند. پليس فرانسه برای حفظ امام از منزل 

تا فرودگاه تدابير امنيتی ديده بود.2 
به گزارش خبرگزاری پارس: 

هواپيمای حامل آي��ت اهلل خمينی مقداری بنزين اضاف��ی زده بود تا 
اگر نتواند در تهران به زمين بنش��يند بتواند راح��ت به پاريس برگردد. 
همراهان آيت اهلل گفتند به اصرار اِرفرانس عده مسافران هواپيما به 50 
مسافر و 150 روزنامه نگار محدود شد تا جمبوجت امكان حمل بنزين 

بيشتری داشته باشد.3 
هواپيما حدود ساعت 11 شب 12بهمن 57 از فرودگاه پاريس پرواز كرد، نزديك 160 
نفر خبرنگار، عكاس و فيلم بردار همراه امام بودند. نماز شب را در طبقه دوم هواپيما به 
جا آوردند و نماز صبح به جماعت اقامه شد. شش ساعت پرواز طول كشيد، تاريكی شب 

1. ياد يار، ضميمه روزنامه جمهوری اسامی، 1369/3/13، ص60. 
2. آئينه آفتاب، همان، ص121. 

3. اخبار خبرگزاری پارس ايران، تاريخ 1357/11/12. 

به دنبال اقدام کينه توزانه بختيار 
در مسدود کردن فرودگاه ها، 
عده اي از روحانيون و مردم مبارز 
تهران و شهرستان ها با تجمع در 
مسجد دانشگاه تهران دست به 
تحصن اعتراض آميز زدند و مردم 
تهران و شهرستان ها هم هر روز در 
خيابان ها به راهپيمایی می پرداختند 
و شعار می دادند: وای به حالت 

بختيار اگر خمينی دیر بياد
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همه جا را گرفته بود.1 به گفته مرحوم حجت االسام اسماعيل فردوسی پور: 
وقتی كه هواپيما به فضای ايران رس��يد برای ما بعد از س��اليان دراز، 
ديدن تهران بسيار جالب و ش��گفت انگيز بود، فرودگاه مهرآباد خلوت 
است، هيچ هواپيمايی ديده نمی ش��ود. پرواز انقاب به طرف باند رفت 
كه بنشيند، ناگهان اوج گرفت و خلبان كه فرانسوی بود به زبان فرانسه 
جماتی گفت. كسانی كه فرانس��ه نمی دانستند شايد ترسيدند و تصور 
كردند كه اجازه فرود داده نش��ده است، ولی خلبان اعان كرد كه ستاد 
استقبال امام می گويد يك ربع ساعت دور بزن و سپس بنشين، ما هنوز 
آماده استقبال نيستيم. پس از 15 دقيقه بار ديگر به سمت باند آمد و بر 

زمين تهران به سامت نشست.2
اين مراس��م بی نظير تاريخی آن روز از ابتدا تا انتها به صورت مس��تقيم از تلويزيون و 
راديو مركز تهران پخش می شد. البته پخش زنده مراسم استقبال و سخنان امام با ميل و 
رضايت مديران منصوب شاه نبود، بلكه اين اقدام با فشار و فداكاری جوانان انقابی شاغل 

1. همگام با خورش��يد؛ خاطرات حجت االسام والمسلمين اسماعيل فردوس��ی پور، تهران، مجتمع فرهنگی- 
اجتماعی امام خمينی فردوس، بهمن1372، ص508. 

2. همان، ص508-509. 
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در صدا و س��يما بود كه بر مس��ئوالن شاه دوست اين 
رسانه فاسد تحميل شد وگرنه سران راديو و تلويزيون 
كه بلندگوی محض رژيم شاهنش��اهی بودند به هيچ 
وجه مايل به پخش زنده و گسترده مراسم بازگشت و 

سخنرانی امام نبودند. 
باالخ��ره به لط��ف الهی با حض��ور خالصان��ه مردم 
مسلمان در صحنه، امام در ساعت 9 و33 دقيقه صبح 
روز 12بهمن وارد ايران شد و پس از 14 سال تبعيد، 
پا به خاك ميهن اسامی گذاش��ت. در فرودگاه ابتدا 
آيت اهلل پس��نديده برادر حضرت امام و آيت اهلل شهيد 

مطهری و آيت اهلل طالقانی برای اس��تقبال داخل هواپيما رفتند و بع��د از آنها امام امت 
پياده شدند، و به سوی سالن فرودگاه رفتند، در آنجا تاوت آياتی چند از كام اهلل مجيد و 
اجرای برنامه هايی كوتاه مثل خير مقدم كه توسط آيت اهلل شهيد مرتضی مطهری قرائت 
شد و دكلمه يكی از فرزندان شهدا، سرود معروف »خمينی ای امام، خمينی ای امام، ای 
مجاهد ای مظهر شرف، ای گذشته زجان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست، 

مرگ در راه حق افتخار توست...« اجرا شد. 
س��پس حضرت امام در اينجا س��خنان كوتاه ولی مهمی  بيان كردند. بخش اول اين 
سخنرانی امام كه از نظر روانشناس��ی اجتماعی و مردم شناسی سياسی بسيار مهم بود 
تشكر ايشان از قشرهای مختلف با ذكر نام آنان بود. امام ابتدا از عواطف طبقات مختلف 
ملت تشكر نمود و گفت: »عواطف ملت ايران به دوش من بار گرانی است كه نمی توانم 

جبران كنم.«
سپس از طبقه روحانيون كه در قضايای گذش��ته جانفشانی كردند، از دانشجويان كه 
در اين مسائل مصايب ديدند، از بازرگانان و كسبه كه به زحمت افتادند، از جوانان بازار و 
دانشگاه و حوزه های علميه كه در اين راه خون دادند، از اساتيد دانشگاه، از دادگستری، 
قضات دادگستری، وكای دادگستری، از همه طبقات، از كارمندان، كارگران، دهقانان، 

و از همه طبقات ملت تشكر نمودند. 
امام در بخش دوم س��خنانش ضمن تأكيد بر وحدت قشرهای مختلف مردم به عنوان 
رمز پيروزی برای ادامه مبارزه تا سقوط كامل نظام شاهنشاهی، به ذكر برخی از جنايات 
ش��اه به عنوان خائن اصلی و عامل اصلی بدبختی كش��ور پرداخت و يادآور شد كه بعد 

یکی از مهم ترین نکاتی که 
 امام در این سخنرانی )8 بهمن 
1357( به آن پرداخت انتقاد 
مخالفان  و  ملی گراها  به 
جمهوری اسالمی و مروجان 
جمهوری دمکراتيک بود. 
در این سخنرانی امام، نظام 
شاهنشاهی و ملی گرایی را 
دو روی یک سکه  و هر دو را 

دشمن اسالم معرفی کرد
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از پنجاه سال خيانت سلس��له پهلوی و بعد از سی و 
چند س��ال جنايات و خيانات اين شخص خائن، كه 
مملكت م��ا را به عقب ران��ده، فرهنگش  را فرهنگ 
اس��تعماری كرده، زراعتش را، و خزاينش را به باد 
فنا داده، مملكت را وي��ران كرده، و ارت��ش را تابع 
مستش��اران خارجی كرده، با وجود اين باز به خيال 
خامش دنبال بازگشت به قدرت است. لذا پيروزی 
 ما وقتی است كه دس��ت اجانب از مملكتمان كوتاه 
شود و تمام ريشه های رژيم سلطنت از اين مرز و بوم 

كنده شود و همه آنها از اريكه قدرت بيرون رانده شوند.1
مرحوم حاج احمد آقا خمينی- فرزند گرامی  امام- می گويد: 

امام را بعد از صحبت در مهرآباد نمی گذاش��تند به بهشت زهرا بروند. 
می گفتند خطرناك است. آيت اهلل منتظری و مرحوم آيت اهلل طالقانی از 
امام خواستند تا يك سره به منزل بروند. مرحوم دكتر بهشتی هم با رفتن 
امام موافق نبود. وقتی خوب حرف هايشان را زدند، امام رو كردند به من 
و گفتند ماشين كجاست؟ من قول داده ام به بهشت زهرا بروم و رفتيم.2

سپس حضرت امام در ميان شور و ش��وق بی نظير مردم ايران با ماشين راهی بهشت 

1. صحيفه امام، همان، ص8-9. 
2. آئينه آفتاب، همان، ص121. 

امام در سخنرانی 8 بهمن 1357، 
ضمن تأکيد بر تشکيل حکومت 
جمهوری اسالمی  در ایران، 
فرمودند: من در اول فرصتی 
که پيدا کنم به خواست خدا 
می روم ایران و اول قدمی که 
برمی دارم تأسيس می کنم یک 
دولت اسالمی مبتنی بر احکام 

اسالم، مبتنی بر رأی مردم
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زهرا شد. اما در آستانه بهشت زهرا ازدحام جمعيت 
مانع از ادامه مسير با ماش��ين گرديد. لذا طوالنی 
شدن مراسم در آن هوای زمستانی، هم برای مردم 
خسته كننده می ش��د و هم برای سامتی امام كه 
در سنين باال بود خطر داش��ت. با وجود آنكه چند 
هزار جوان مس��لمان با هماهنگی س��تاد استقبال 
مسئوليت برقراری نظم و امنيت آن روز را بر عهده 
داشتند اما ازدحام فوق العاده جمعيت مشتاق امام 

به هيچ طريقی قابل كنترل و مديريت نبود. لذا امام پس از چند ساعت معطلی در مسير 
جمعيت، و عدم توانايی ماش��ين بليزر برای ادامه مس��ير، به ناچار با هلی كوپتر نيروی 
هوايی- نيرويی كه زودتر از همه به انقاب اسامی اظهار همبستگی كرد- آمدند و امام 
را سوار كردند و به محل بهشت زهرای تهران منتقل نمودند. گرچه در آنجا نيز به خاطر 
ازدحام جمعيت فرود هلی كوپتر دچار مشكل شد، ولی با همكاری جوانان منتخب ستاد 
استقبال و بزرگان انقاب، با هر زحمتی بود هلی كوپتر بر زمين نشست و امام وارد مزار 

شهيدان شد و در جايگاه قرار گرفت و به سخنرانی تاريخی خود پرداخت. 
سخنان حضرت امام در بهشت زهرا، مهم ترين و سياسی ترين سخنرانی ايشان بعد از 
سخنرانی وی عليه كاپيتوالسيون در آبان سال 43 می باشد، امام در بهشت زهرا نكات 
بسيار مهمی  را به صورت مستدل و منطقی و حقوقی بيان كردند كه در تاريخ نطق های 
سياس��ی رهبران انقابی جهان بی نظير اس��ت و در چند بخش قاب��ل تجزيه و تحليل 
می باشد. اين شيوه بيان امام می تواند الگوی رهبران جنبش های آزاديخواه جهان، عليه 

رژيم های ديكتاتوری نيز قرار گيرد. 
اين س��خنان ش��امل چند بخش اس��ت. بخش اول آن جنبه عاطف��ی دارد كه اظهار 

همدردی با آسيب ديدگان و مصيبت زده ها به ويژه خانواده های شهدا است: 
ما در اين مدت مصيبت ها ديديم؛ مصيبت های بس��يار بزرگ. و بعض 
پيروزي ها حاصل شد كه البته آن هم بزرگ بود. مصيبت های زن های 
جوان مرده، مردهای اوالد از دس��ت داده، طفل های پدر از دس��ت داده. 
من وقتی چشمم به بعضی از اينها كه اوالد خودشان را از دست داده اند 
می افتد، سنگينی در دوشم پيدا می شود كه نمی توانم تاب بياورم. من 
نمی توانم از عهده اين خسارات كه بر ملت ما وارد شده است برآيم. من 

امام راجع به خطر کودتای نظامی 
توسط عوامل رژیم شاه، با اشاره 
به کودتاهای سال های 1299 
و 1332 برای روی کار آوردن 
رضاخان و پسرش، خاطرنشان 
کرد ما از کودتای نظامی ترسی 
نداریم. ملت ایران به کودتاهای 

نظامی عادت کرده است
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نمی توانم تشكر از اين ملت بكنم كه همه چيز خودش را در راه خدا داد. 
خدای تبارك و تعالی بايد به آنها اجر عناي��ت فرمايد. من به مادرهای 
فرزند ازدست داده تس��ليت عرض می كنم و در غم آنها شريك هستم. 
من به پدرهای جوان داده، من به آنها تس��ليت ع��رض می كنم. من به 
جوان هايی كه پدرانشان را در اين مدت از دست داده اند تسليت عرض 

می كنم.
بخش دوم سخنان امام جنبه حقوقی و استداللی داشت كه به زبانی ساده و قابل درك 
برای عموم مردم، غير قانونی و غير عقلی بودن حكومت پهلوی را اثبات و تشريح نمود. 
چون در آن سال ها به علت بی توجهی رژيم ش��اه اكثريت مردم از نظر علمی  كم سواد يا 
بی سواد بودند، لذا اين س��خنان با ادبياتی قابل فهم برای چنين اكثريتی بيان شد؛ زيرا 
عاوه بر حاضران در آنجا، جمع كثيری نيز در شهرها و روستاهای دورافتاده ايران اين 

سخنرانی را به طور مستقيم و زنده از تلويزيون و راديو تهران گوش می كردند: 
اين س��لطنت پهلوی از اول كه پايه گذاری ش��د بر خاف قوانين  بود. 
آنهايی كه در سن من هستند می دانند و ديده اند كه مجلس مؤسسان 
كه تأسيس شد، با سرنيزه تأسيس ش��د. ملت هيچ دخالت نداشت در 
مجلس مؤسسان. مجلس مؤسس��ان را با زور سرنيزه تأسيس كردند، و 
با زور وكای آن را وادار كردند به اينكه به رضاشاه رأی ]برای[ سلطنت 
بدهند. پس اين سلطنت ]پهلوی[ از اول يك امر باطلی بود؛ بلكه اصل 
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رژيم س��لطنتی از اول خاف قانون و خاف قواعد عقلی است و خاف 
حقوق بشر است. 

برای اينكه ما ف��رض می كنيم كه يك ملتی تمامش��ان رأی دادند كه 
يك نفر سلطان باشد؛ بسيار خوب، اينها از باب اينكه مسلط بر سرنوشت 
خودشان هستند و مختار به سرنوشت خودشان هستند، رأی آنها برای 
آنها قابل عمل اس��ت. لكن اگر يك ملتی رأی دادند- ولو تمامشان- به 
اينكه اعقاب اين سلطان هم سلطان باشد، اين به چه حقی ]است؟ مگر[ 
ملت پنجاه س��ال پيش از اين، سرنوش��ت ملت بع��د را معين می كند؟ 
سرنوشت هر ملتی به دس��ت خودش اس��ت. ما در زمان سابق- فرض 
بفرماييد كه زم��ان اول قاجاريه- نبوديم؛ اگر فرض كنيم كه س��لطنت 
قاجاريه به واس��طه يك رفراندومی تحقق پيدا كرد و همه ملت هم- ما 
فرض كنيم كه- رأی مثبت دادند، اما رأی مثبت دادند بر آغامحمدخان 
قجر و آن س��اطينی كه بعدها می آيند؛ در زمانی ك��ه ما بوديم و زمان 
س��لطنت احمدش��اه بود، هيچ يك از ما زمان آغامحمدخان را ادراك 
نكرده؛ آن اجداد ما كه رأی دادند برای س��لطنت قاجاريه، به چه حقی 
رأی دادند كه زمان ما احمدشاه سلطان باشد؟ سرنوشت هر ملت دست 

خودش است. 
ملت در صد سال پيش از اين، صد و پنجاه سال پيش از اين ملتی بوده، 
يك سرنوشتی داشته است و اختياری داشته، ولی او اختيار ما را نداشته 
است كه سلطانی را بر ما ]در امروز[ مس��لط كند. ما فرض می كنيم كه 
اين سلطنت پهلوی، اول كه تأسيس شد... به اختيار مردم بود و مجلس 
مؤسسان را هم به اختيار مردم تأسيس كردند، اين اسباب اين می شود 
كه- بر فرض اينكه اين امر باطل صحيح باش��د- فقط رضاخان سلطان 

باشد؛ آن  هم بر آن اشخاصی كه در آن زمان بودند. 
و اما ]چرا بعد از او[ محمدرضا س��لطان باشد بر اين جمعيتی كه االن 
بيشترش��ان... ادراك آن وقت را نكرده اند؟ چه حقی داش��تند ملت در 
آن زمان سرنوش��ت ما را در اين زمان معين كنند؟ بنابر اين س��لطنت 
محمدرضا اوالً كه چون س��لطنت پدرش خاف قانون ب��ود و با زور و با 
سرنيزه تأسيس شده بود، ]و[ مجلس ]مؤسس��ان آنها هم[ غير قانونی 
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است، پس سلطنت محمدرضا هم غير قانونی است... اين هم يك دليل 
كه سلطنت محمدرضا سلطنت قانونی نيست. 

عاوه بر اين، اين سلطنتی كه در آن وقت درست كرده بودند و مجلس 
مؤسسان هم ما فرض كنيم كه صحيح بوده است، اين ملتی كه سرنوشت 
خودش با خودش بايد باش��د، در اين زمان می گويد كه ما نمی خواهيم 
اين سلطان را. وقتی كه اينها رأی دادند به اينكه ما سلطنت رضاشاه را، 
سلطنت محمدرضاشاه را، رژيم سلطنتی را نمی خواهيم، سرنوشت اينها 
]يعنی مردم اين دوره[ با خودشان اس��ت. اين هم يك راه است از برای 

اينكه سلطنت او باطل است. 
بخش ديگری از سخنان استداللی و حقوقی حضرت امام در آنجا مربوط به دولت ها و 
نخست وزيران و كابينه های آنها از س��ال 1300 تا 1357 است. از نظر امام چون اساس 
سلطنت رضاشاه و پسرش غير قانونی است، دولت های منصوب آنها هم غير قانونی و غير 
عقانی است. لذا دولت بختيار هم چون توسط محمدرضاشاه منصوب شده غير قانونی 

می باشد و بايد كنار برود: 
حاال می آييم سراغ دولت هايی كه ناشی ش��ده از سلطنت محمدرضا 
و مجلس هايی كه ما داريم... دولتی كه ناش��ی می شود از يك شاهی كه 
خودش و پدرش غير قانونی است، خودش عاوه بر او غير قانونی است، 
وكايی كه تعيين كرده اس��ت غير قانونی اس��ت، دولت��ی كه از همچو 
مجلسی و همچو سلطانی انشا بش��ود، اين دولت غير قانونی است... آيا 
كس��ی كه خودش از ناحيه مجلس، از ناحيه مجلس سنا، از ناحيه شاه 
منصوب است، و همه آنها غير قانونی هستند، می شود كه قانونی باشد؟ 
ما می گوييم كه شما غير قانونی هس��تيد بايد برويد... بنابراين آيا ملتی 
كه فرياد می كند كه ما اين دولتمان، اين ش��اهمان، اين مجلس��مان بر 
خاف قوانين است، و حق شرعی و حق قانونی و حق بشری ما اين است 
كه سرنوشتمان دست خودمان باشد، آيا حق اين ملت اين است كه يك 
قبرستان شهيد برای ما درس��ت بكنند در تهران، يك قبرستان هم در 

جاهای ديگر؟1
بخش سوم سخنان استداللی امام جنبه توصيفی- انتقادی دارد كه درباره عملكرد و 

1. همان، ص11-13. 
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اقدامات اجرايی حكومت شاه در زمينه های اقتصادی و 
فرهنگی و وابسته كردن كشور به خارج و نيز گسترش 
فساد و فحشا در ايران اس��ت، كه امام به خاطر آشنايی 
عميق با ش��رايط ايران و مش��اهدات عينی و مطالعات 
مستند از تاريخ و حوادث 57 سال حكومت پهلوی، در 
اين سخنرانی به طور مختصر، برخی از اقدامات غلط شاه 

و پدرش را نقد و توصيف نموده است: 
محمدرضای پهلوی، اين خائن خبيث... فرار كرد و همه چيز ما را به باد 
داد. مملكت ما را خراب كرد، قبرستان های ما را آباد كرد. مملكت ما را از 
ناحيه اقتصاد خراب كرد. تمام اقتصاد ما االن خراب است و از هم ريخته 
است؛ كه اگر بخواهيم ما اين اقتصاد را به حال اول برگردانيم، سال های 
طوالنی با همت همه مردم ]بايد تاش كنيم[... ش��ما ماحظه كنيد به 
اس��م اينكه ما می خواهيم زراعت را، دهقان ها را دهق��ان كنيم، تا حاال 
رعيت بودند و ما می خواهيم حاال دهقانشان كنيم! »اصاحات ارضی« 
درست كردند. اصاحات ارضی ش��ان بعد از اين مدت طوالنی به اينجا 
منتهی شد كه به كلی دهقانی از بين رفت، به كلی زراعت ما از بين رفت، 
و االن شما در همه چيز محتاجيد به خارج. يعنی محمدرضا اين كار را 
كرد تا بازار درست كند از برای امريكا، و ما محتاج به او باشيم، در اينكه 
گندم از او بياوريم، برنج از او بياوريم، هم��ه چيز را ]از آنجا وارد كنيم[. 
تخم مرغ از او بياوريم، يا از اسراييل كه دست نشانده امريكاست بياوريم...

]محمدرضا[ فرهنگ ما را يك فرهنگ عقب نگه داش��ته درست كرده 
است... به طوری كه االن جوان های ما تحصياتشان در اينجا تحصيات 
تام تمام نيست و بايد بعد از اينكه يك مدتی در اينجا يك نيمه تحصيلی 
كردند، آن هم با اين مصيبت ها، آن هم با اين ]فش��ار[ها، بايد بروند در 
خارج تحصيل بكنند. ما پنجاه س��ال است، بيش��تر از پنجاه سال است 
دانشگاه داريم و قريب سی و چند سال اس��ت كه اين دانشگاه را داريم؛ 
لكن چون خيانت شده است به ما، از اين جهت رشد نكرده؛ رشد انسانی 

ندارد. تمام انسان ها و نيروی انسانی ما را از بين برده است اين آدم. 
اين آدم به واس��طه نوكری كه داش��ته، مراكز فحش��ا درس��ت كرده. 

چند جمله پدرانه و آموزنده 
از حضرت امام: سعی کنيد 
برای جامعه فرد مفيدی 
باشيد؛ سعی کنيد تحت تأثير 
قدرت های شيطانی واقع 
نشوید؛ سعی کنيد انسان 

متعهدی باشيد
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تلويزيونش مركز فحشاست، راديوش- بس��ياری اش- فحشاست... در 
تهران مركز مشروب فروشی بيش��تر از كتاب فروشی است، مراكز فساد 
ديگر الی ماشاءاهلل اس��ت. برای چه؟... ما با سينما مخالف نيستيم، ما با 
مركز فحشا مخالفيم. ما با راديو مخالف نيستيم، ما با فحشا مخالفيم. ما با 
تلويزيون مخالف نيستيم، ما با آن چيزی كه در خدمت اجانب برای عقب 
نگه داشتن جوانان ما و از دست دادن نيروی انسانی ماست، با آن مخالف 
هستيم. ما كی مخالفت كرديم با تجدد؟ با مراتب تجدد؟ مظاهر تجدد 
وقتی كه از اروپا پايش را در ش��رق گذاش��ت- خصوصاً در ايران- مركز 
]عظيمی [ كه بايد از آن اس��تفاده تمدن بكنند ما را به توحش كشانده 
است. سينما يكی از مظاهر تمدن است كه بايد در خدمت اين مردم، در 
خدمت تربيت اين مردم باشد؛ و شما می دانيد كه جوان های ما را اينها به 
تباهی كشيده اند. و همين طور ساير اين ]مراكز[. ما با اينها در اين جهات 

مخالف هستيم. اينها به همه معنا خيانت كرده اند به مملكت ما. 
و اما نفت ما. تمام نفت ما را به غير دادند! به امريكا و غير از امريكا دادند. 
آنی كه به امريكا دادند ]در[ عوض چه گرفتند؟ عوض، يك اسلحه هايی 
برای پايگاه درست كردن برای آقای امريكا! ما هم نفت داديم و هم پايگاه 
برای آنها درست كرديم!... اگر چند س��ال ديگر- خدای نخواسته- اين 
]شخص [... عمر س��لطنتی پيدا كرده بود، مخازن نفت ما را تمام كرده 
بود، زراعتمان را هم كه تمام كرده، اين ملت به كلی س��اقط شده بود و 

بايد عملگی كند برای اغيار. 
ما كه فرياد می كنيم از دست اين ]شخص[، برای اين است. خون های 
جوان های ما برای اين جهات ريخته شده؛ برای اينكه آزادی می خواهيم 
ما. ما پنجاه سال است كه در اختناق به سر برديم. نه مطبوعات داشتيم، 
نه رادي��و صحيح داش��تيم، نه تلويزي��ون صحيح داش��تيم؛ نه خطيب 
می توانست حرف بزند، نه اهل منبر می توانس��تند حرف بزنند، نه امام 
جماعت می توانست آزاد كار خودش را ادامه بدهد؛ نه هيچ يك از اقشار 

ملت كارشان را می توانستند ادامه بدهند. 
پس از اس��تدالل منطقی امام مبنی بر غي��ر قانونی بودن رژيم پهل��وی و دولت های 
منصوبش به ويژه آخرين آنها كه دولت بختيار بود، امام در بخش چهارم سخنرانی اش- 
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كه چند جمل��ه كوتاه ب��ود- با ش��دت تمام 
وعده معرفی »دولت موق��ت انقاب« را داد. 
مخصوصاً اين قسمت از س��خنانش كه گفت 
من تو دهن دول��ت بختيار می زن��م و خود با 
پش��تيبانی ملت دولت تعيين می كنم، آنقدر 
برای مردم ايران و رس��انه های جهان مهم و 

جذاب بود كه ورد زبان آنها شد: 
من ت��و ده��ن اي��ن دولت 
]بختي��ار[ می زن��م!... من به 
پش��تيبانی اين مل��ت دولت 
تعيي��ن می كن��م!... اي��ن آقا 
]يعنی بختي��ار[ كه خودش 
هم خ��ودش را قب��ول ندارد! 

رفقايش هم قبولش ندارند، ملت هم قبول��ش ندارد، ارتش هم قبولش 
ندارد؛ فقط امريكا از اين پش��تيبانی كرده و ]ژنرال هاي��زر را به ايران[ 
فرستاده، به ارتش دستور داده كه از اين پشتيبانی بكنيد؛ انگليس هم 
از اين پشتيبانی كرده و گفته است كه بايد از اين پشتيبانی بكنيد. يك 
نفر آدمی كه نه ملت قبولش دارد، نه هيچ يك از طبقات ملت ]بايد كنار 
برود[... ]بختيار[ می گويد كه در يك مملكت كه دو تا دولت نمی شود! 
خوب، واضح اس��ت اين؛ يك مملكت دو تا دولت ندارد لكن دولت غير 
قانونی بايد برود. تو غير قانونی هس��تی! دولتی كه ما می گوييم، دولتی 
است كه متكی به آرای ملت است؛ متكی به حكم خداست. تو بايد يا خدا 

را انكار كنی يا ملت را! 
در ادامه اين بخش امام تأكيد نمود كه ما تا هستيم نمی گذاريم اينها دوباره سلطه پيدا 
كنند و نخواهيم گذاشت كه محمدرضا به حكومت برگردد و دوباره ما را گرفتار اختناق 

كند و همه هستی ما به كام امريكا ببرد. 
آخرين بخش سخنرانی امام در بهشت زهرا درباره ارتش بود. امام ضمن تشكر و تمجيد 
از آن دس��ته نظاميان اعم از درجه دارها، همافرها، و افسرهای نيروی هوايی كه به ملت 
پيوس��تند و »آبروی خودش��ان را، آبروی كشورشان را، آبروی ملتش��ان را، اينها حفظ 

 سخنان حضرت امام در بهشت زهرا،
مهم ترین و سياسی ترین سخنرانی 
ایشان بعد از سخنرانی وی عليه 
 43 سال  آبان  در  کاپيتوالسيون 
می باشد، امام در بهشت زهرا نکات 
بسيار مهمی  را به صورت مستدل و 
منطقی و حقوقی بيان کردند که در 
تاریخ نطق های سياسی رهبران انقالبی 
جهان بی نظير است و در چند بخش 
قابل تجزیه و تحليل می باشد. این 
شيوه بيان امام می تواند الگوی رهبران 
جنبش های آزادیخواه جهان، عليه 

رژیم های دیکتاتوری نيز قرار گيرد
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كردند«، با ساير سران و فرماندهان ارتش شاهنشاهی اتمام حجت كرد كه: 
ما داريم زحمت می كش��يم، خون داديم، جوان داديم، حيثيت و آبرو 
داديم، مش��ايخ ما حبس رفتند، زجر كشيدند، می خواهيم كه ارتش ما 
مستقل باش��د. آقای ارتشبد، ش��ما نمی خواهيد؟ آقای سرلشكر، شما 
نمی خواهيد مستقل باشيد؟ شما می خواهيد نوكر باشيد؟! من به شما 
نصيحت می كنم كه بياييد در آغوش مل��ت؛ و همان كه ملت می گويد 
بگوييد. بگوييد ما بايد مستقل باشيم. ملت می گويد ارتش بايد مستقل 
باشد، ارتش نبايد زير فرمان مستشارهای امريكا و اجنبی باشد... ما كه 
اين حرف را می زنيم كه ارتش بايد مستقل باشد، جزای ما اين است كه 

توی خيابان، خون جوان های ما را بريزيد؟!1 
آن روزها بازگشت امام در سراسر كشور حال و هوای خاصی داشت؛ به ويژه براي آنها 
كه دلشان مي خواس��ت در آن لحظات در تهران باش��ند، آن لحظات بوی بهار پيروزی 
می داد و نسيم آزادی و استقال را به ارمغان می آورد. بسياری از مردم سراسر كشور كه 
به علت سرما و كمبود وس��ايل نقليه و كمبود بنزين نتوانستند در مراسم تهران حاضر 
شوند، گزارش بازگشت حضرت امام را به طور مستقيم از تلويزيون و راديو می ديدند و 
می شنيدند، و غرق در شادی و شعف می ش��دند. مردم چراغ های ماشين خود را روشن 
می كردند و بوق بوق زنان و شادی كنان در خيابان ها می گشتند و به هم تبريك می گفتند 

و نقل، گل و شيرينی توزيع می كردند. 
در اين ميان با يورش نظاميان ش��اه به صدا و س��يمای تهران، برنامه پخش مستقيم 
مراسم قطع شد كه موجی از عصبانيت و ناراحتی را در ميان مشتاقان امام به وجود آورد. 
اين اقدام دژخيمان نه تنها چيزي از عشق مردم به حضرت امام نكاست، بلكه با آمدنش 

نور اميد در دل های ملت ستم ديده تابيدن گرفت. 
واقعيت اين است كه استقبال عظيم مردم از امام در واقع يك رفراندم طبيعي بود كه 
به نفع حضرت امام و عليه رژيم طاغوت صورت گرفت و همه س��ركردگان رژيم شاه را 
سرجايشان نش��اند، و نشان داد كه مردم طرفدار چه كسي هس��تند و چه مي خواهند؟ 
استقبال بي نظيري كه با شركت ميليون ها نفر انجام شد. آن روز خيلي عجيب بود. چون 
همه در داخل و خارج از كشور فهميدند كه مردم امام را مي خواهند و با او هستند و نظام 

1. صحيفه امام، همان، ص18-14 )به صورت گزيده و تلخيص(. 
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شاهنشاهي را قبول ندارند.1
لذا بازگشت امام خمينی به كشور عاوه بر آنكه موجي از خوشحالي و نشاط انقابي را در 
ميان مردم بيشتر كرد، موجب گسترش دامنه مبارزات و راهپيمايي ها، در نقاط مختلف 
ايران نيز شد. به طوری كه برپايی تظاهرات و مجالس انقابی عليه رژيم پهلوی هر روز بيش 
از گذشته در روستاها و شهرهاي كوچك و بزرگ متداول شد و روند مبارزات امام با حمايت 
وسيع مردم هر روز بيش از پيش اركان باقيمانده حكومت پهلوی به ويژه دولت بختيار را 
فرو می ريخت. چنانكه ده روز بعد حكومت 2500 ساله شاهنشاهی و حكومت 57 ساله 
پهلوی برای هميشه متاشی شد و دوران تازه ای در تاريخ به نام »دوران انقاب اسامی با 
رهبری حضرت امام خمينی« آغاز گشت كه وابسته به هيچ يك از قدرت های استكباری 
غرب و شرق نبود و ملت مسلمان تحت تعاليم آموزه های دينی قرآن و اهل بيت)س( با رأی 

آزادانه خود سرنوشت خود را به دست گرفتند. 

1. غامرضا خاركوهی، استان گلستان در انقاب اسامی، تهران، عروج، 1391، ج3، ص705. 
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واقعه پادگان لویزان )20آذر 1357( 

الهام رجايي 

چکيده
مبارزه عليه رژيم پهلوي، از مدت ها پيش از پيروزي انقاب اسامي، از سوي قشرهای 
مختلف مردم و با رهنمودهاي امام خميني آغاز ش��ده بود. اين مخالفت ها و مبارزات، 
حتي به نزديكان دربار نيز س��رايت كرده بود؛ به گونه اي كه افرادي از خاندان پهلوي و 
همچنين ارتشيان كه شاه همواره بر روي آنها تكيه كرده بود، با نهضت امام همراه شدند؛ 

تا جايي كه حتي جان خود را در اين راه فدا كردند. 
گفتني است ارتش در دوره پهلوي يكي از مهم ترين اركان حكومت محسوب می شد و 
شاه بر تربيت ارتشيان تأكيد زيادي داشت و در اين راستا نيز از كمك هاي امريكايي ها 
به شدت بهره مند شد. بالطبع اين كمك ها خود منجر به دخالت امريكا در امور داخلي 
ايران ش��د. بنابراين وابس��تگي ارتش و حضور اجباری آنها در جريان سركوب و كشتار 
مردم منجر به انزجار ارتشيان از رژيم پهلوي ش��د. با نزديك شدن به پيروزي انقاب، 
افشاگري ها و مبارزات امام حتي به داخل پادگان ها نيز كشيده شد و تعدادي از ارتشيان 
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كه از پيش، زمينه فكري داشتند از فرمان مقامات مافوق خود سرپيچي كردند و به صف 
مبارزين پيوستند. از اين رو در تاريخ 20آذر 1357 چند تن از ارتشيان متدين در پادگان 
لويزان، به طور خودجوش اقدام به مبارزه مسلحانه عليه فرماندهان خود نمودند و دست 

به اسلحه بردند و عده اي كشته و زخمی  شدند. 
مقاله حاضر درصدد اس��ت با اس��تفاده از ش��يوه توصيفي- تحليل��ي و بهره گيري از 
منابع اصلي )اعم از كتاب ها و روزنامه ها(، به بررسي شرح چگونگي اين حادثه و داليل 
اجراكنندگان و در نهايت به پيامدهاي آن بپردازد. از جمله مهم ترين نتيجه اين واقعه، 
تضعيف روحيه شاه و در نهايت خروجش از كش��ور بود. همچنين بافاصله، بسياري از 

ارتشيان كه تكيه گاه اصلي رژيم محسوب می شدند، به مبارزان پيوستند. 
کليدواژه ها: انقاب اسامي، ارتش، پادگان لويزان، رژيم پهلوي. 

مقدمه
نهضت امام و طرح حكومت اسامی  از جانب ايشان نه تنها در ميان مردم جايگاه ويژه 
و دامنه داري يافت و زمينه ساز انقاب اسامی  شد، بلكه تا اعماق دربار و محافل طاغوتي 
نيز نفوذ كرد و جواناني مانند بهمن حجت كاشاني، علي پهلوي )اسامي(، كاترين عدل، 

برخي از شاهزاده ها و همچنين ارتشيان را به خود آورد و به جنب و جوش واداشت. 
بهمن حجت كاشاني، فرزند س��رهنگ محمود حجت كاشانی و داماد پروفسور يحيی 
عدل بود. وي تحصيات خود را در تهران و فرانسه به پايان برد و قرار بود خلبان مخصوص 
شاه ش��ود، اما تحول روحی عجيب او، زندگی اش را آنچنان دگرگون ساخت كه ظلم و 
جور و فس��اد حاكم بر جامعه را برنتافت و در سال 1354 به حركت مسلحانه عليه رژيم 

پهلوی دست زد.1
بهمن حجت كاشانی توانس��ت يكي ديگر از درباريان را به سوي خود جلب نمايد. وي 
علي پهلوي )اس��امي( فرزند عليرضا پهلوي، در حقيقت برادرزاده محمدرضاشاه بود. 
علي اسامی  نيز بعد از آشنايي با انديشه هاي اسامي- انقابي، دست به اسلحه برد و به 
صف مبارزان عليه رژيم پيوست. به عاوه همس��ر بهمن، كاترين عدل )دختر پروفسور 
يحيي عدل، پزشك مخصوص شاه( به شدت از همسرش حمايت نمود.2 كاترين كه در 
حقيقت دومين دست پرورده بهمن به شمار می آيد تا دوره نوجواني در دربار بود. بعد از 

1. س��يد حميد روحاني، نهضت امام خميني، تهران، سازمان انتشارات پژوهش��گاه فرهنگ و انديشه اسامي، 
1390، دفتر 4، ص312-397. 

2. همان، ص324-330. 
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آشنايي با بهمن، به اسام پاي بند شد و به رغم مخالفت هاي پدرش، با وي ازدواج نمود و 
به جرگه مبارزان عليه رژيم وارد شد.1

عاوه بر درباريان، يكي از مهم ترين گروه هاي وابس��ته به رژيم كه تحت تأثير نهضت 
امام خميني قرار گرفت، ارتشيان بودند. اين گروه از مدت ها پيش به دليل سياست هايي 
كه ش��اه در پيش گرفته بود از رژيم به ش��دت ناراضي بود؛ در اينجا الزم است توضيح 

مختصري راجع به وضعيت ارتش ايران در دوره پهلوي ارايه شود. 
حكومت پهلوي با تكيه بر قدرت نظامی  و حمايت كشورهاي خارجي بر سر كار آمد. در 
سال هاي نخست سلطنت محمدرضاشاه، مصادف با پايان جنگ جهاني دوم، ايران، تحت 
اشغال نيروهاي بيگانه بود و ش��اه عمًا قدرتي نداشت. همزمان با جنگ سرد، دكترين 
ترومن مطرح ش��د كه بر مبناي آن اياالت متحده امريكا از دولت هاي وابسته در مقابل 
گروه هاي كمونيس��ت حمايت می كرد و در اين راستا در س��ال 1326ه ش بين ايران و 
امريكا موافقتنامه اي امضا شد كه طبق آن 25 ميليون دالر براي مايحتاج نظامی  ايران 

و تجهيزات ارتش و ژاندارمري به ايران پرداخت می شد.2 
بعد از روي كار آمدن آيزنهاور )در سال 1331ه ش( وي سعي كرد كه از نيروي زميني 
پرخرج امريكا بكاهد و به تقويت ني��روي هوايي و دولت هاي حام��ی  غرب كه در جوار 
شوروي هس��تند بپردازد. به دنبال آن پيمان نظامی  بغداد و سنتو به وجود آمد و از اين 
رو نقش ارتش در ايران گسترده تر شد، كه عاوه بر تأمين امنيت داخلي، نقش منطقه اي 
نيز داشت كه هر دو نقش براي حفظ منافع بيگانگان بود. در اين دوران بود كه ساواك با 
حمايت امريكا تأسيس شد؛ و از اين پس ارتش و ساواك به دو نهاد مهم، براي سركوب 
مخالفان داخلي و حفظ منافع بيگانگان تبديل شدند.3 بنابراين می توان گفت در اوايل 
دهه 1320 ش��اه مهم ترين اهرمی  را كه در اختيار داشت ارتش بود؛ كه آن هم به دليل 
شكست در برابر نيروهاي مهاجم، روحيه اش به ش��دت تضعيف شده بود. اما كمی  بعد 
يعني در اواخر دهه 1320 و اوايل دهه 1330 با كمك امريكايي ها، توانست قدرت خود 
را بازيابد و به طور ظاهري، تبديل به يكي از اركان مهم در اداره كش��ور شود. از اين رو 
می توان گفت حمايت هاي وسيع امريكا از قدرت نظامی  شاه منجر شد كه وي بتواند به 

تثبيت موقعيتش بپردازد و اندكي بعد تبديل به ژاندارم منطقه شود. 

1. همان، ص331-332. 
2. روح اهلل حسينيان، انقاب اس��امي )زمينه ها- چگونگي و چرايي( چهارده سال رقابت ايدئولوژيك شيعه در 

ايران، تهران، مركز اسناد انقاب اسامي، 1384، ج4، ص205-206. 
3. همان، ص206. 
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طي كودتاي 28مرداد 1332 كه ش��اه براي مدتي از ايران خارج شده بود توانست با 
تكيه بر ارتش و حمايت كشورهاي خارجي از جمله امريكا، مجدداً به تخت سلطنت خود 
بازگردد. شاه بعد از بازگشت به ايران به اين نتيجه رس��يد كه قدرت نظامی  از اهميتي 
مافوق تصوري كه پيش از اين داشت برخوردار است؛ بنابراين از اين پس درصدد برآمد تا 
با توسل به ارتش، هم در داخل و هم در منطقه، قدرت مطلق باشد. از اين رو می توان گفت 
ضعف شاه در اداره كش��ور و عدم امنيت و جايگاه متزلزلش و همچنين عدم مشروعيت 
خاندان پهلوي منجر شد تا محمدرضاش��اه به دنبال يك ابزاري باش��د تا به وسيله آن 

پايه هاي حكومتش را مستحكم كند.
فردوست معتقد است كه شاه بعد از كودتاي 28مرداد مانند رضاشاه، پايه اصلي قدرت 
خود را بر ارتش گذاش��ت و با پول نفت، ارتش را با مدرن تري��ن و گران ترين تجهيزات، 
مسلح نمود و به وفور از مستشاران امريكايي در امر آموزش ارتش استفاده كرد. همچنين 
تنها محمدرضاشاه بود كه حق دخالت در ارتش، شهرباني، ژاندارمري و ساواك را داشت.1

بنابراين شاه با تثبيت قدرتش بعد از كودتاي 28مرداد و سركوب مخالفان، تصميم به 
تجهيز هر چه بيش��تر ارتش را گرفت و از آنجايي كه اين اقدام، با دكترين نيكسون2 در 
منطقه نيز تطابق داشت، تقاضاي ش��اه مبني بر تجهيز ارتش و نظاميان از سوي امريكا 

به سرعت برآورده شد. 3 
بنابراين از اي��ن پس با همراهي امري��كا تجهيزات نظامی  ايران لحظ��ه به لحظه ارتقا 
می يافت. هزينه هاي نظامی  ايران در طي 17 س��ال يعني در فاصله سال هاي 1349-

1332 تا 12 برابر افزايش يافت و از 64 ميليون دالر به 880 ميليون دالر رسيد.4 
با اجراي اصاحات ارضي در س��ال 1341، ارتش نقش مهمی  را ايفا نمود و همچنين 

1. حسين فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، تهران، روزنامه اطاعات، 1369، ص483-484. 
2. نيكسون، پس از نشستن بر كرسي رياست جمهوري اياالت متحده، ساح قاطع خود را در برخورد با حوادث 
بحران زايي كه امريكا را به مخاطره افكنده بود، سياست خارجي منطقي قرار داد. نيكسون به هنگام مسافرت خود 
به كشورهاي آسيايي، در 25 ژوئيه 1969م در پايگاه نظامي امريكا در جزيره گوام از اقيانوس آرام طي سخناني، 
راهبرد نوين سياس��ت خارجي خود را مطرح كرد. اي��ن راهبرد، اصطاحاً با عناوين دكترين نيكس��ون، دكترين 
نيكسون- كيسينجر، نظريه مش��اركت ملي يا نظريه جايگزيني مورد بررس��ي قرار گرفته است. مهمترين مباني 
دكتر نيكسون از اين قرار اس��ت: 1. رعايت كليه تعهدات كشورهاي هم پيمان از س��وي امريكا؛ 2. تأمين پوشش 
اتمي براي متحدان يا كش��وري كه موجوديتش به منافع حياتي و امنيت امريكا بستگي دارد؛ 3. كمك نظامي بر 
پايه تعهدات قبلي براي رويارويي با هر گونه تجاوز، به شرط آنكه كشورهاي مورد تجاوز، مسئوليت اصلي دفاع را 

)http://www.iichs.org( .بپذيرند
3. حش��مت اهلل عزيزي، تاريخ ش��فاهي ارتش در انقاب اسامي، تهران، مركز اس��ناد انقاب اسامي، 1386، 

ص24-25.
4. همان. 
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در جريان قيام 15خرداد 1342 ش��اه براي سركوب 
مخالفان، از ارتش استفاده كرد. بنابراين از اين پس، 
به شاه اين طور القا شده بود كه براي ادامه سلطنتش 
به ارتش به شدت نيازمند است. در اين راستا تقويت 
و تحكيم ارت��ش و ديگ��ر نيروهاي مس��لح در رأس 
برنامه هاي رژيم قرار گرفت. همچنين شاه از اين پس 
تعداد زيادي از ارتشيان را براي فراگيري فنون نظامی 
 به امريكا فرستاد و با خريد ساح هاي پيشرفته، امكان 
ثروتمند شدن بخشي از افسران ارتش و طبقه حاكم 
فراهم ش��د و اكث��ر فرماندهان عالي رتب��ه ارتش نيز 

تبديل به ثروتمندان و سرمايه داران رژيم شدند.1
در دهه 1340، با آغاز موج جديدي از نارضايتي ها كه از جانب قشر مذهبي، عليه رژيم 
آغاز شده بود، وابس��تگي ارتش به امريكا نيز بر همگان مش��هود شد. هيوبرت همفري، 

سناتور امريكايي، در سال 1960 گفت: 
می دانيد فرمانده ارتش ايران به يك��ي از افراد ما چه گفت؟ او گفت به 
بركت كمك امريكا، ارتش در وضعيت خوبي است. حاال می تواند از پس 

جمعيت غير نظامی  برآيد.2 
بنابراين همزمان با ش��روع نهضت امام خميني، شاه با تكيه و مش��اورت امريكايي ها 
درصدد بود كه اين مخالفت ها را به سرعت سركوب كند؛ و فرماندهان نظامی  و شخص 
شاه مطمئن بودند ارتش��ي كه با تعليمات امريكا شكل گرفته اس��ت به راحتي خواهد 
توانست مخالفان را از پاي دربياورد. شايد بتوان گفت اين اطمينان خاطر نسبت به ارتش 
بود كه منجر شد رژيم در اين دوره مخالفت ها را جدي نمی گرفت و بدون بررسي عواقب 
كارش در همان آغاز، تاش داشت تا نهضت اس��امی  را به طور وحشيانه در نطفه خفه 

كند. 
ش��اه طي س��ال هاي دهه 1350 با افزاي��ش خريد تس��ليحات از امري��كا و باال بردن 
سهم بودجه نظامي، فش��ار مضاعفي را بر بودجه كل كش��ور وارد ساخت. براي افزايش 
قدرت نظاميان ايران، ش��اه 9/3 ميليارد دالر از بودجه 45 ميليارد دالري سال 1356-

1. همان، ص25. 
2. فرد هاليدي، ايران، ديكتاتوري و توسعه، ترجمه محسن يلفاني و علي طلوع، تهران، علم، 1358، ص70. 

همزمان با شروع نهضت امام 
خميني، شاه با تکيه و مشاورت 
امریکایي ها درصدد بود که 
این مخالفت ها را به سرعت 
سرکوب کند؛ و فرماندهان 
نظامی  و شخص شاه مطمئن 
بودند ارتشي که با تعليمات 
امریکا شکل گرفته است به 
توانست  خواهد  راحتي 

مخالفان را از پاي دربياورد



ت ها
مناسب

406
دوره سوم سال چهاردهم شماره  49و50  پاييز و زمستان 95

1355 يعني حدود 20درصد از بودجه كل كشور 
را در بخش نظامی  س��رمايه گذاري كرد.1 از جمله 
مهم تري��ن داليل حمايت هاي گس��ترده امريكا از 
توان نظامی ايران در دهه 1350، يكي اين كه شاه 
در منطقه حافظ منافع امريكا محس��وب می ش��د 
و با بهب��ود و تثبيت موقعيت��ش، بالطبع موقعيت 
امريكا نيز مستحكم تر می ش��د. دوم اين كه خريد 
تجهيزات نظامی از لحاظ اقتص��ادي كامًا به نفع 
امريكا و به ضرر ايران بود. در اين دوره كه مصادف 
با افزايش قيمت نفت بود، پول هاي كاني از طريق 
فروش نفت عايد ايران ش��د كه اكث��ر آن را صرف 
خريد و ارتق��ای تجهيزات ارت��ش می نمودند، و با 
خريد ساح هاي امريكايي در واقع پول هايي كه از طريق نفت به دست آمده بود همگي 

به جيب دولت امريكا می رفت.
به طور كلي در اين برهه محمدرضا پهلوي همانند پدرش، چنان بر روي ارتش حساب 
باز كرده بودند كه به روايت اسداهلل علم »حتي وصيت سياسي ايشان مداخله صريح ارتش 

در كارها بعد از درگذشت شاه« بود.2
ولي پيروزي انقاب اسامی  در بهمن 1357 تمامی  معادالت از پيش تعيين شده شاه و 
امريكا را بر هم زد. تاش شاه براي حفظ ارتش، به موفقيت منجر نشد و حتي در ماه هاي 
پاياني رژيم پهلوي، تعداد زيادي از سربازان به انقاب پيوستند. شايد بتوان گفت از جمله 
داليل اين تغيير رويه، يكي گسترش و فراگير شدن پيام هاي امام بود كه منجر شد حتي 
نوارهاي سخنراني ها و متن اعاميه هاي ايشان به داخل پادگان ها هم رسوخ پيدا كند. 

در اين باره تيمسار شهرام رامتين مي گويد: 
در اين درگيري ها، پيام ها و نوارهاي امام به دست ارتشي ها مي رسيد و 
پرسنل، آگاهانه و هوشيارانه در اين مأموريت ها شركت می كردند؛ يعني 

ناآگاهانه نبود. 3
دوم اين كه اكثر سربازان ارتش در خانواده هاي مذهبي تربيت يافته بودند و از اين رو در 

1. حشمت اهلل عزيزي، همان. 
2. امير اسداهلل علم، يادداشت هاي علم، ويراستار علي نقي عليخان، معين و مازيار، 1380، ص381. 

3. حشمت اهلل عزيزي، همان، ص53. 

با نزدیک شدن به روز عاشورا، 
مبارزین تصميم قاطعي جهت 
برگزاري راهپيمایي گرفتند، 
رژیم نيز در مقابل تهدید کرد که 
برای جلوگيری از راهپيمایی ها به 
بمباران هوایی متوسل خواهد شد 
و مردم تهران را قتل عام می کند، 
این تهدید را روحانيون به امام 
منتقل کردند و امام فرمودند رژیم 
جرئت چنين جنایتی را ندارد 
و تأکيد کردند که به هر حال 

راهپيمایی باید انجام شود
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سال 1357 كه كشتار رژيم عليه انقابيون اوج گرفت، تعداد زيادي از سربازان تحت تأثير 
خانواده هاي خود، دست از همراهي با رژيم كشيدند و خود تبديل به يك مبارز شدند و 

به شاه پشت كردند و همچون قطره اي به درياي خروشان ملت پيوستند. 
نكته مهم اين اس��ت كه در ماه هاي پاياني حكومت پهلوي، از جمله گروه هايي كه به 
شدت تمايل به مبارزه عليه حكومت را داشت، ارتشيان بودند؛  زيرا اوالً اين عده از نزديك 
نه تنها شاهد جنايات و اتخاذ تصميمات وحشيانه رژيم عليه مردم بي دفاع ايران بودند، 
بلكه كرنش و سرسپردگی س��ران ارتش و درباريان را به بيگانگان به خصوص امريكا و 
اسراييل مشاهده می كردند و اين تحقير، روح و روان ارتشيانی را كه به عشق خدمت به 
ميهن و مردم به زندگی سربازی كشانده بود آزرده كرده بود. ثانياً ارتشيان تنها قشری 
بودند كه به سهولت دسترسي به اسلحه و مهمات داشتند و ثالثاً به دليل روحيه و تربيت 
جنگجويي، بيشتر تمايل به مبارزه مسلحانه داش��تند تا مبارزات فرهنگي و اجتماعي؛ 
به طور نمونه در روز 21آذر س��ال 1356 كه قرار بود شاه در پادگان لويزان حضور يابد، 
طراحان حمله به پادگان لويزان تصميم به شليك توپ به طرف جايگاه شاه را گرفتند، 
ولي شاه در مراسم مزبور شركت نكرد و در نتيجه اجراي آن طرح معوق ماند.1 همچنين 
طبق اظهارات يكي از افراد گروه مزبور، قرار بود كه هر گاه براي مأموريت به فرمانداري 
نظامی به داخل شهر اعزام شوند، از تيراندازي به سوي مردم خودداري كنند و به فرمانده 
خود تيراندازي نمايند، كه البته چون هيچ گاه به اين مأموريت اعزام نشدند، اين نقشه 

نيز عملي نشد.2 
س��ال 1357 همزمان با اوج گيري مب��ارزات مردمی  بود و از آنجاي��ي كه نهضت امام 
خميني برگرفته از نهضت امام حس��ين)ع( بود، با آغاز ماه محرم )س��ال 1357ه ش(، 
و با نزديك شدن به تاسوعا و عاش��ورا به تب و تاب انقاب مردم نيز افزوده مي شد و در 
مقابل، س��خت گيري هاي دولت نيز افزايش می يافت. بنابراين ستاد فرماندهي نظامی 
تهران و حومه، با هدف جلوگيري از هر گونه اخال در جريان برگزاري مجالس عزاداري 

دستورات زير را صادر نمود: 
- در شهرهايی كه مقررات حكومت نظامی برقرار است، اجراي دستورات درباره نحوه 
برگزاري مجالس عزاداري با فرماندار نظامی بوده و در ساير شهرها به عهده شهرباني و 

ژاندارمري كل می باشد.

1. كيهان، ش10742، سه شنبه 5تيرماه 1358، ص8. 
2. احمد نوروزي فرسنگي، ارتش در تاريخ و انقاب اسامي، تهران، زهد، 1385، ص579. 
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- مجالس عزاداري فقط در مساجد، تكايا و حسينيه ها در تهران و شهرستان ها محدود 
گردد؛ به طوري كه در حوزه استحفاظي هر كانتري بيش از دو مجلس تشكيل نشود.

- حركت دسته هاي عزاداري در سطح كشور ممنوع می باشد.
- مساجد، تكايا و حسينيه هايي كه مردم بتوانند در آنجا مجالس عزاداري برپا نمايند 
از قبل تعيين گردد و صاحبان مجالس بايس��تي تعهد می نمودند كه عزاداري تبديل به 

تظاهرات نشود.
- وعاظ مجالس بايد متعهد می شدند كه به جاي ذكر مصيبت سيدالشهدا)ع( مطلب 

ديگري بيان نكنند. 
- مدت برگزاري مجالس عزاداري فقط دوازده روز اول محرم بوده و تمامی  مجالس بايد 

تا قبل از ساعت 17 خاتمه پيدا كند. 1
بنابراين می توان گفت با توجه به اطاعيه اي كه صادر شد، رژيم درصدد بود تا نخست 
كنترل مراسم  عزاداري را در دس��ت بگيرد و دوم آن كه مراس��م را از حالت اعتراضي و 
انقابي به سوي يك مراسم س��وگواري معمولي هدايت و محدود نمايد. در حالي كه با 

وجود اين گونه تاش ها، در ماه محرم مردم حضور گسترده تري يافتند. 
همچنين در اين برهه، به واسطه حضور امام در پاريس، شرايط تبليغاتي مناسبي براي 
نهضت انقابي ايران به وجود آمد و افكار غرب نيز براي نخستين بار با واژه »عاشورا« آشنا 
شدند. روزنامه ها با درج اين خبر كه رژيم شاه از عاشورا می ترسد، اين پرسش را در ذهن 
خبرنگاران خارجي به وجود آوردند كه عاش��ورا چيست و چرا شاه از آن می ترسد؟ امام 
در پاسخ به سؤال آنها توضيح داد كه تاسوعا و عاشورا نماد يك فرهنگ فراگير و حركتي 
عمومی  اس��ت؛ روزهايي كه در آن مردم بيش از هر زمان ديگر به امام حسين)ع( اقتدا 
می كنند. بعد از آن روزنامه هاي غربي به بحث پيرامون معنا و مفهوم عاشورا پرداختند.2 
در پي مطرح شدن قيام عاشورا در سطح جهاني، رژيم كه به شدت مستأصل شده بود، 
مجبور به عقب نشيني شد؛ بنابراين در آستانه روز عاشورا، 470 تن از زندانيان سياسي 
را آزاد كردند و اعام شد كه حركت دسته جات عزاداري در اين روز بامانع است؛ اما در 
واقع، همچنان به اقدامات حفاظتي ادامه می داد زيرا اين طور پيش بيني ش��ده بود كه 
ضربه نهايي در همين روزها وارد خواهد ش��د. اما بر خاف انتظار، راهپيمايي روزهاي 
تاسوعا و عاشورا در نهايت نظم و يكپارچگي و در كمال آرامش و بدون درگيري برگزار 

1. الله فرزين فر، »محرم در آيينه اسناد«، مطالعات تاريخي، ش20، بهار 1387، ص37. 
2. همان، ص38. 
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شد.1 می توان گفت تنها درگيري كه در اين روز رخ داد حمله مسلحانه چند تن از افسران 
گارد شاهنشاهي به فرماندهان و ساير سربازان در پادگان لويزان بود كه تعدادي در اين 
حادثه كشته و زخمی  شدند. شايان ذكر است آن طور كه از شواهد پيداست اين اقدام به 
طور خودجوش از سوي چند تن از ارتشيان انقابي رخ داد و اين حركت از ساير مبارزات 
مردمی  مجزا بود و با هيچ يك از مبارزان و روحانيون ارتباطي نداشت. نگارنده اين مقاله 
قصد دارد به ش��رح اين واقعه و بازتاب و نتايج آن بپردازد. از اين رو الزم اس��ت به شرح 

مختصري از تظاهرات روز تاسوعا و عاشوراي سال 1357 پرداخته شود. 

تظاهرات باشکوه تاسوعا و عاشورای حسينی )19 و 20 آذر 1357ش( 
با فرا رسيدن ماه محرم سال 1398 ه ق )1357ه ش( رژيم شاه به لحظات پايانی خود 
نزديك می شد. امام در روز 10آذر 1357 به مناس��بت آغاز ماه محرم پيامی را به مردم 
ايران ارسال نمودند كه در آن دستورالعمل هايی در جهت براندازی رژيم سلطنتی شاه و 
استقرار حكومت اسامی دادند. در پيام مذكور آمده است كه از دادن ماليات به دستگاه 
ظلم خودداري شود و همچنين كارمندان شركت نفت از خروج نفت جلوگيري كنند. امام 
خواستار شدند تا ليستي از وزرا و صاحب منصبان رژيم تهيه شود تا در موقع لزوم تكليف 
ملت با آنان معلوم شود و بعدها در صورتي كه همچنان اينان اصرار بر حمايت از شاه را 
داشته باشند، آنها را به سزاي اعمال خود برس��انند. به عاوه از خطبا و وعاظ خواستند 
تا در جلسات خود به افشاگري بيشتري نسبت به جرائم رژيم بپردازند و روحانيوني كه 
به قرا و قصبات می روند الزم است تا مردم را نس��بت به ظلم هاي رژيم آگاه نمايند. امام 
در پايان از همه قشرهای مردم خواستند تا براي برچيده شدن سلسله ستمگر پهلوي و 

برقراري حكومت مبتنی بر احكام مترقی اسام، به پا خيزند.2 
در ادامه بايد گفت به طور كلی ش��هر تهران از همان ابتدای م��اه محرم در تب و تاب 
انقاب بود. تظاهرات ش��بانه مردم تهران در خيابان سرچش��مه و اطراف آن، توس��ط 
نيروهای امنيتی به شدت سركوب شد.3 در پايان س��ومين روز ماه محرم مردم تهران، 
بوش��هر، آباده و جهرم، تعدادی ش��هيد و مجروح را تقديم انقاب كردند. در روز پنجم 
محرم، فريادهای اعتراض مردم در ش��هرهای قصرش��يرين، اصفهان، همايون شهر به 
خاك و خون كشيده شد. ششم محرم نيز در تهران و زنجان و خوانسار درگيری شديدی 

1. همان. 
2. صحيفه امام، ج5، ص75-78. 

3. رحيم نيكبخت، زندگي و مبارزات شهيد دكتر مفتح، تهران، مركز اسناد انقاب اسامي، 1384، ص258. 
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رخ داد.1 
در تهران، فرماندار نظامی، تظاهرات و راهپيمايی سياسی را منع كرد و اجازه اجتماعات 
عزاداری را فقط در مساجد و تكايا داد و مكرر اعام می داشت كه خرابكاران و اخالگران 
در كمين اند تا همه چيز را خونين سازند و در صورت مشاهده هر گونه اقدام عليه امنيت 
ملي و عمومی  مأموران به ش��دت با آن برخورد خواهند كرد. با وجود اين اولتيماتوم ها، 

مردم انقابي دست از مبارزه برنداشتند و روز به روز دامنه اعتراضات گسترده تر شد.2 
با نزديك ش��دن به روز عاش��ورا، مبارزين تصميم قاطعي جهت برگزاري راهپيمايي 
گرفتند، رژيم نيز در مقابل تهديد كرد كه برای جلوگي��ری از راهپيمايی ها به بمباران 
هوايی متوسل خواهد ش��د و مردم تهران را قتل عام می كند، اين تهديد را روحانيون به 
امام منتقل كردند و امام فرمودند رژيم جرئت چنين جنايتی را ندارد و تأكيد كردند كه به 
هر حال راهپيمايی بايد انجام شود. بافاصله از سوی حكومت نماينده ای برای مذاكره با 
سران انقاب فرستاده شد. نماينده رژيم تيمسار مقدم بود كه با آيت اهلل مطهری گفت وگو 
كرد تا مبارزين را قانع نمايد ولی با توجه به اصرار و قاطعيت روحانيون، نتوانستد جلوي 

برگزاري راهپيمايی را بگيرند.3 
گفتنی اس��ت علمای تهران، قلهك، ش��ميران و حضرت عبدالعظيم عموماً با تشكيل 
جلس��اتی بنا گذاش��تند تا از آزادی كه دولت نظامی جهت عزاداری داده بود، به جای 
سينه زنی و راه انداختن دسته هاي عزاداري هر س��ال، روی نقشه منظم و حساب شده، 
اقدام به راهپيمايی عمومی نموده و خواس��ته های خود را با شعارهای از پيش ساخته و 
قطعنامه ای كه بنا بود روز عاشورا در پايان كار خوانده ش��ود اعام دارند.4 به دنبال اين 
گونه اعاميه ها، جمعيت ها و گروه های مردم به اين حركت دعوت شدند و دولت نيز در 
آخرين لحظه مجبور به عقب نشينی ش��د و قوای انتظامی را از مسير راهپيمايان خارج 
ساختند و تظاهرات با جمعيت عظيم ميليونی در دو روز تاسوعا و عاشورا با نظم و آرامش 
انجام شد و تهران در اختيار مردم قرار گرفت. اين اقدام نوعی رفراندوم برای اعام حمايت 
و محبوبيت امام در نزد مردم بود. همچنين قطعنامه ای كه از سوی كميته برگزاركننده 
صادر شده بود توسط آيت اهلل بهشتی خوانده شد؛ كه در آن به مواردی نظير رهبری امام 

1. همان، ص258-260. 
2. جال الدين مدني، تاريخ سياسي معاصر ايران، قم، دفتر انتشارات اسامي، 1362، ج2، ص301-302. 

3. علي اكبر هاشمي رفسنجاني،  ك ارن ام ه  و خ اطرات  س�� ال ه ای  1357 و 1358: ان ق اب  و پ ي روزی ، ت ه ران ، دف ت ر 
ن ش ر م ع ارف  ان ق اب  

4. همان. 



41
1

)1
35

ر 7
2آذ

0( 
زان

 لوي
ان

دگ
ه پا

اقع
و

95
ن 

ستا
 زم

ز و
ايي

  پ
50

4و
ه  9

مار
 ش

هم
ارد

چه
ل 

 سا
وم

ه س
دور

خمينی، براندازی رژيم شاه، برقراری حكومت عدل 
اسامی، تأمين حقوق بشر، رعايت حقوق اقليت ها، 
آزادی مردم و به خص��وص اقليت ها، اجرای عدالت 
اجتماعی و تأمي��ن حقوق كارگ��ران و دهقانان، از 
بين بردن تبعيض، اس��تقال اقتص��ادی و احيای 
كشاورزی و پيشرفت صنعت، ادامه اعتصابات، ادامه 

كمك های مردمی و... اشاره شد.1 
همچنين خبرگزاری ها از حض��ور 3 تا 4 ميليون 
نفر در اين تظاهرات خبر دادند. در اين روز ارتش به 
شدت شمال تهران را تحت كنترل قرار داد و اطراف 
كاخ نياوران را زير پوش��ش تانك ه��ا و زره پوش ها 
درآورد و سربازان را از مردم دور نگهداشتند و مردم 
نيز عليه رژيم، ش��عارهای تندی دادند و مستقيماً 
انتقام از شاه را خواستار شدند. در اين دو روز با توجه 
به وخامت اوضاع، رژيم فرودگاه مهرآباد را به روی 
هواپيماهای داخلی و خارجی بست و هلی كوپترهای 

ارتش نيز مراقب اوضاع بودند.2 
در اين تظاهرات، ناگه��ان هلی كوپترهای رژيم بر فراز ميدان ش��هياد )ميدان آزادی 
كنونی( ظاهر شدند و همگان تصور می كردند كه مانند روزهای گذشته قصد تيراندازی 
دارند. برخی نيز می گفتند: شاه آمده است تا با چشمان خود راهپيمايی مردم را ببيند. 
كسانی كه زير سقف برج آزادی بودند به گمان اين كه آنجا محفوظ تر است، خود را از زير 
سقف خارج می كردند و جای خود را به ديگری می سپردند. در اين روز شعارهايی نظير 

»خمينی ای امام« و »نهضت ما حسينيه رهبر ما خمينيه« سرمی دادند.3 
عاوه بر تهران، در ساير شهرها نيز راهپيمايی شكل گرفت؛ از جمله در تبريز و مشهد 
ميليون ها نفر شركت داشتند، در اصفهان نيز جمعيت زيادی به سوی مجسمه های شاه 

1. روح اهلل حسينيان، انقاب اسامي )زمينه ها- چگونگي و چرايي( يك سال مبارزه براي سرنگوني رژيم شاه، 
تهران، مركز اسناد انقاب اسامي، 1387، ج5، ص669-671. 

2. جال الدين مدني، همان، ص302. 
3. فاطمه طباطبايي، اقليم خاطرات، تهران، پژوهشكده امام خمينی، 1390، ص459. 

در تظاهرات 19 و 20 آذر 1357 
در تهران ناگهان هلی کوپترهای 
رژیم بر فراز ميدان شهياد 
)ميدان آزادی کنونی( ظاهر 
شدند و همگان تصور می کردند 
که مانند روزهای گذشته قصد 
تيراندازی دارند. برخی نيز 
می گفتند: شاه آمده است تا با 
چشمان خود راهپيمایی مردم 
را ببيند. کسانی که زیر سقف 
برج آزادی بودند به گمان 
این که آنجا محفوظ تر است، 
خود را از زیر سقف خارج 
می کردند و جای خود را به 
دیگری می سپردند. در این روز 
شعارهایی نظير »خمينی ای 
امام« و »نهضت ما حسينيه رهبر 

ما خمينيه« سرمی دادند
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حمله كردند و با تيراندازی هلی كوپترها تعداد زيادی كشته شدند.1 همچنين در ماير، 
نجف آباد و اراك مردم به خاك و خون كشيده شدند و ده نفر به شهادت رسيدند و صدها 
نفر مجروح شدند. در همدان يك سرباز به نام محسن مباشر كاشانی، استاندار اين شهر 
را به رگبار مسلسل بست و متواری شد، ولی توسط نيروهای ژاندارمری محاصره شد و 
به شهادت رس��يد.2 همچنين در پادگان لويزان درگيری مسلحانه ايجاد شد و چند نفر 
از نيروهای گارد به قتل رسيدند. بنابراين دو واقعه اخير، نشان از متزلزل شدن ارتش و 

نارضايتي ارتشيان از رژيم بود. 
گفتني است پيش از واقعه لويزان، پيام هاي متعددي از سوي امام خطاب به ارتشيان 
صادر می شد و در تمامی  آنها، از ارتشيان می خواستند تا به مردم بپيوندند؛ ولي در يكي 
از اين پيام ها امام مطالبي را متذكر ش��دند كه باعث قوت قلب مردم و ارتشيان شد و به 
احتمال زياد يكي از مهم ترين عواملي كه منجر به درگيري مسلحانه در پادگان لويزان 
شد همين پيام اخير امام باشد. ايشان در اين پيام ضمن تأييد برگزاري راهپيمايي، اعام 
كردند كه اين اقدام رفراندومی عليه شاه و دليلی بر بی پايگاهی او نزد ملت است. امام به 
رهبران دولت ها هشدار دادند كه از اين پس هر دولتی از شاه پشتيبانی كند از نفت ايران 
محروم خواهد شد. همچنين از دولت و ملت امريكا خواستند تا كارتر را استيضاح كنند. 
امام خميني يك��ي از مهم ترين مواردي كه بر آن تأكيد ورزيدند اين بود كه از افس��ران 
جوان خواستند به مردم بپيوندند و از ملت نيز درخواست كردند تا با حفظ امنيت از آنها 
نگهداری كنند. در پايان به مردم توصيه كردند كه در اين موقعيت حساس به كسانی كه 
دانسته يا ندانسته امر به سكوت می كنند، اعتنا نكنند و همچنان به مبارزات خود ادامه 
دهند؛ و در شرايط اعتصاب كه ارتباط بين شهرها بسيار دشوار است به هر وسيله ای كه 

می توانند، اخبار مبارزه را به يكديگر برسانند.3 
بنابراين همان طور كه ذكر شد حضرت امام در پيام مزبور، از افسران جوان ارتش دعوت 
به مبارزه و پيوستن به مردم انقابي نمودند؛ از آنجايي كه تعداد زيادي از اين نظاميان، با 
انديشه هاي امام پيش از اين آشنايي داشتند و مترصد فرصتي بودند براي جدايي از ارتش 
و س��رپيچي از اوامر رژيم، با درخواس��ت امام از مردم مبني بر حمايت از افسراني كه به 
انقاب می پيوندند و ناديده گرفتن خطاهايي كه پيش از اين ناخواسته عليه نهضت انجام 
داده بودند، به س��رعت جذب جريان انقاب شدند. از اين رو می توان گفت اين خواست 

1. جال الدين مدني، همان، ص302-303. 
2. روح اهلل حسينيان، همان، ص671. 

3. صحيفه امام،  همان، ص211-217. 
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امام در جريان پادگان لويزان كه مشروح آن خواهد آمد، تبلور يافت. 
گفتني اس��ت بعد از پيام امام، دولت فرانس��ه نماينده خود آقای كلودشايه را نزد امام 
فرس��تاد و به ايش��ان اخطار داد كه »دعوت به اعتصاب، دعوت به فرار سربازان ارتش و 
دعوت به نافرمانی و ايجاد بلوا... از حد آزادی بيان گذشته است... برای ما بسيار مشكل 
است كه دعوت به نافرمانی و ايجاد مشكل و بلوا در كشور را بپذيريم.« امام نيز در پاسخ 
فرمودند اين مطالب در مورد دولت قانونی صحيح است، ولی دولت ايران قانونی نيست. 

زيرا مجلس، شاه و دولت آن قانونی نيستند. ايشان در ادامه اظهار داشتند:
به نظر من دولت فرانس��ه در اين امر در اشتباه است... دولت فرانسه از 
شاه جانبداری می كند و اين اشتباه است. بايد از ملت پشتيبانی كند، شاه 
رفتنی است، شاه نخواهد ماند، ملت می ماند، اصل ملت است، شاه جانی 
است و برای حيثيت فرانسه ضرر دارد كه از يك جانی طرفداری كند...1 
در مقاب��ل اين گونه اقدام��ات، رژيم ني��ز بيكار ننشس��ت و در اصفهان و چند ش��هر 
ديگر با كمك اتومبيل های ارتش��ی و جمعی مزدور تظاهراتی راه انداخت و دس��ت به 
خرابكاری هايی زدن��د و از آنجايی كه متوجه بی فايده بودن اين حركت ش��دند از راديو 
به اس��تانداری ها اعام ش��د كه از اين قبيل تظاهرات جلوگيری كنند.2 می توان گفت 
استفاده از ارتش��يان براي راه اندازي تظاهرات، صرفاً جنبه نمايشي داشت و خود رژيم 
پي به ناكارآمدي ارتش برده بود و براي وارونه نشان دادن اين قضيه دست به اين گونه 
تظاهرات  زد. بنابراين يكي از مهم ترين پيامدهاي راهپيمايي تاسوعا و عاشورا، متزلزل 
شدن ارتش و پيوستن ارتش��يان به انقاب بود. علي محمد بشارتي آورده است: »اولين 
واكنش اين تظاهرات )روز عاش��ورا( حادثه لويزان بود... اين بزرگترين دستاورد فوري 
عاش��ورا بود.«3 پيش از اين، رژيم همواره مدعی بود كه معترضين عده قليلی ماجراجو 
هستند ولی با حضور تعداد زيادی از مردم از اقشار مختلف به همگان اثبات شد كه شاه 

در ميان مردم ديگر جايگاهی ندارد. 

شرح واقعه پادگان لويزان 
همان طور كه پيش تر ذكر شد، در واقعه لويزان تعداد اندكي از ارتشيان دخالت داشتند. 
اين عده آن طور كه پيداست، از يك نقشه شوم پنهاني، توسط رژيم مطلع شده بودند و 

1. همان، ص208-210. 
2. مصاحبه با علي محمد بشارتي، آرشيو مركز اسناد انقاب اسامي، جلسه 44، تاريخ 1377/9/23. 

3. صحيفه امام، همان.
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همين مسئله منجر شد تا براي جلوگيري از عملي شدن آن دست به اسلحه ببرند. طبق 
نقشه مذكور، قرار بود كه در روز عاش��ورا، رژيم جنايتي فجيع تر از پيش را رقم بزند؛ از 
اين رو طبق برخي از گزارش ها، براي سركوب وحشيانه تظاهرات ميليوني مردم تهران، 
نيروهاي زميني و هوايي را در آن پادگان، به صورت آماده باش نگه داشته بودند.1 در اين 

رابطه حجت االسام علي اصغر مرتضوي فرد )جعفري اصفهاني( آورده است: 
در راهپيمايي عاشورا فردي به نام عباس نوري كه از درجه داران ارتش 
بود، خبر آورد كه رژيم به دستور سفير وقت امريكا ]سوليوان] تصميم 
گرفته است كه با ژنرال هاي ارتش در روز عاشورا يك خوني راه بيندازند. 
يك كشتار وس��يعي بكنند كه از 15خرداد و 17شهريور وسيع تر باشد 
كه مردم بترس��ند. در پادگان لويزان يك عده از افسرها و فرماندهان و 
ارتشبدها، حدود سيصد- چهارصد نفر به همراه عده اي از گارد جاويدان 
و يك عده از چتربازهاي ارتش جمع شده بودند و ناهار مفصل خوردند. 
قرار شد تا با چتر روي س��ر راهپيمايي بيايند و يك كش��تاري را به راه 
بيندازند كه خبر خوشحال كننده اي رسيد و آن اين كه وقتي كه آماده 
ناهار ش��ده بودند يك مرتبه چند تن از نظاميان س��ر پا می ايس��تند و 

مسلسل ها را باز می كنند و آنجا كشتار وسيعي می كنند.2 
طراحان اصلي اين اقدام، گروهبان دوم اسماعيل سامت بخش، اسلحه دار گردان 155 
و س��رباز وظيفه، ناصرالدين اميدي عابد بودند كه با جمع��ي از گارد جاويدان با تدارك 
قبلي به ناهارخوري افسران حمله كردند و با ايثار جان خود، فصل تازه اي در دفتر انقاب 

اسامی  گشودند.3
گفتني است شواهد زيادي وجود دارد كه نشان می دهد از مدت ها پيش، ارتشيان در 
فكر ترور شاه و سرنگوني رژيم بودند؛ شهيد س��امت بخش نيز حدود شش ماه قبل از 
حادثه با چند تن از دوستان و درجه داران همفكر خود و چند سرباز وظيفه در تماس بود 

و آنها را در جريان افكار خود می گذاشت.4 
نكته مهم اين است كه در شب قبل از واقعه، شاه در داخل پادگان بود. لكن گروه مزبور 

1. »حماسه انقاب و ايثار در پادگان لويزان«، 15خرداد، س4، ش18، بهار 1374، ص138. 
2. مصاحبه با علي اصغر مرتضوي فرد )جعفري اصفهاني(، آرشيو مركز اسناد انقاب اسامي، جلسه 31، تاريخ 

 .1377/6/4
3. احمد نوروزي فرسنگي، همان، ص578. 

4. كيهان، ش10742، سه شنبه 5 تيرماه 1358، ص8. 
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از اين مسئله بي اطاع و مشغول طراحي نقشه روز 
بعد و حمله به افسراني كه در سالن ناهارخوري جمع 

می شدند بودند.1
درباره موقعيت ساختمان بايد گفت پادگان داراي 
هشت طبقه بوده كه زيرزمين آن شامل ناهارخوري 
و آشپزخانه،  طبقه اول و دوم و سوم متعلق به ستاد 
گارد جاويدان، طبقه ششم و هفتم متعلق به ستاد 
گارد شاهنش��اهي و طبقه هش��تم متعلق به ستاد 
جنگ بود كه در مواقع اضطراري در اختيار شاه قرار 

می گرفت.2
در روز 20آذر، مص��ادف ب��ا روز عاش��ورا از صبح 
گروهبان سامت بخش با خواندن نمازهاي مكرر و 

اظهار نياز به درگاه خداوند، وصيت نامه خود را تكميل كرد و سرباز اميدي نيز وصيت نامه 
خود را نوشت. زمينه سازي براي دسترسي به اسلحه خانه و قسمت آتشبار توسط افراد 

گروه انجام گرفت و اين دو با اسلحه و مهمات همراه خود، حمله را آغاز كردند.3 
طبق نقشه اي كه طراحي شد قرار بود كه مسلس��ل چي گروه، جلوي در خروجي قرار 
بگيرد و يك سرباز براي كش��تن دو نگهباني كه در پشت بام پاسداري مي داده اند برود و 
پس از موفقيت به بقيه افراد بپيوندد و همه با ه��م از درب ورودي داخل و ناهارخوري 
افسران ارشد را به گلوله ببندند.4 درباره اين حمله يكي از افسران پادگان كه خود مسئول 

جمع آوري اطاعات در اين حادثه می باشد چنين آورده است: 
روز تاس��وعا و عاش��ورا ارتش در آماده باش كامل بود. واحدي از گارد 
جاويدان پاسداري كاخ ش��اه را به عهده داشت و عده اي ديگر از آرامگاه 
مراقبت می كردند. در محوطه پادگان لويزان حدود 27 تا 30 هلي كوپتر 
مستقر شده بود. زمان حمله فرا می رسد. سرباز اميدي از ناحيه شمال و 
از پله هاي شرقي و گروهبان سامت بخش نيز از سمت جنوب ساختمان 
مركزي س��تاد گارد جاويدان به افس��ران مجتمع در سالن ناهارخوري 

1. همان. 
2. ميرزا باقر عليان نژاد، روزشمار انقاب اسامي، تهران، سوره مهر، 1383، ج8، ص342-344. 

3. كيهان، همان. 
4. ميرزا باقر عليان نژاد، همان. 

همزمان با تظاهرات 19 و 20 
آذر در همدان یک سرباز به نام 
محسن مباشر کاشانی، استاندار 
این شهر را به رگبار مسلسل 
بست و متواری شد، ولی توسط 
نيروهای ژاندارمری محاصره 
شد و به شهادت رسيد. همچنين 
در پادگان لویزان درگيری 
مسلحانه ایجاد شد و چند نفر 
از نيروهای گارد به قتل رسيدند. 
بنابراین دو واقعه اخير، نشان از 
متزلزل شدن ارتش و نارضایتي 

ارتشيان از رژیم بود



ت ها
مناسب

416
دوره سوم سال چهاردهم شماره  49و50  پاييز و زمستان 95

حمله می نمايند. از جانب س��امت بخش در اين برنامه اش��تباهي رخ 
می دهد و به جاي اين كه داخل ناهارخوري افس��ران ش��ود به س��الن 
ناهارخوري درجه داران وارد می شود و فقط دو تا سه درجه دار آنجا تير 
می خورند و بعد وقتي متوجه اشتباهش می شود، ساختمان ستاد را دور 

می زند و از طرف ساختمان فرماندهي به جلوي ستاد می آيد.1
شايان ذكر است در گزارشي كه يكي ديگر از افسران شاهد حادثه براي فرمانده خود 
نگاشته بود، تلويحاً ابراز داشته است كه كليه كساني كه در حادثه حضور داشتند تحت 
تأثير اين اقدام ش��جاعانه از خود بي خود ش��دند و همه آنها بي اختيار به سوي يكديگر 
تيراندازي مي كردند.2 در همين گزارش تبلور ترس و بدبيني فرماندهان ارتش، خصوصاً 
فرماندهان گارد شاهنشاهي نس��بت به زيرمجموعه و بدنه يگان تحت امرشان مشهود 
است كه بزرگترين نتيجه اقدام گروهبان سامت بخش و سرباز اميدي عابد، می باشد. 

در ادامه بايد اضافه كرد كه سرباز اميدي پس از شعارهاي خدا، قرآن، خميني، و اهلل اكبر 
نيز از سمت شمال به ناهارخوري افسران رفته و تيراندازي كرد كه به دنبال آن افسران 
در حالي كه مسلح می شوند سالن را ترك می كنند، در اين هنگام با سامت بخش مواجه 

می شوند.3
گروهبان سامت بخش با دو دس��ت تيراندازي می كرد. در يك دست نوغان )اسلحه 
مخصوص( و در دس��ت ديگر تفنگ حمل می نم��ود.4 اطاعيه س��تاد فرماندهي گارد 
شاهنشاهي شرح واقعه را اين گونه آورده است: »سرباز وظيفه مذكور ]ناصرالدين اميدي 
عابد[ از درب غربي وارد سالن ناهارخوري شده و در حالي كه عده اي از افسران مشغول 
غذا خوردن و عده اي در حال انتظار و گرفتن غذا از سلف سرويس بوده اند با اجراي رگبار 
مورد هدف قرار می دهد.« در اين گزارش همچنين آمده است كه »اين دو نفر از آنجايي 
كه نگهبان پاركينگ هلي كوپتره��اي آماده بوده اند، دو قبضه تفنگ ژ 3 با ش��ش عدد 
خشاب پر و يك قبضه اسلحه كمري برداشته و تحت عنوان عزيمت به منطقه نگهباني، 
محوطه گروهان را ترك و به طرف ناهارخوري افس��ران س��ربازخانه ك��ه در زيرزمين 
ساختمان ستاد فرماندهي... واقع است حركت می نمايند.«5 در اين هنگام كه اوضاع به 

1. كيهان، همان.
2. احمد نوروزي فرسنگي، همان، ص579-580. 

3. كيهان، همان. 
4. همان. 

5. »حماسه انقاب و ايثار در پادگان لويزان«، همان، ص138-139. 
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شدت متشنج شد؛ يك هلي كوپتر جهت تيراندازي 
به طرف پادگان در آسمان پرواز مي كرد. همچنين 
لشكر حشمتيه براي س��ركوبي به پادگان لويزان 
اعزام ش��د.1 بافاصله بعد از تيراندازي هايي كه در 
پادگان صورت گرفت، به دستور فرماندهان ارتش، 
هر چه آمبوالنس در پادگان ها بود، همگي به اين 
محل اعزام ش��دند تا مجروحان را به بيمارس��تان 

منتقل كنند.2
س��روان حس��ين مرجان��ي ب��ه نق��ل از يكي از 

دوستانش كه همزمان با اين حادثه در كنار شاه و فرح بود می گويد: 
آقاي توكلي از دوس��تان ما كه در آن روز در جلوي كاخ شاه نگهباني 
می داد، می گفت من داشتم نگهباني می دادم، ديدم كه شاه و فرح دارند 
قدم می زنند. او مس��لح بوده و در كنار آنها قدم می زده است. می گفت 
فرمانده گارد، نش��اط، آمد و گفت: »قربان توي گارد تيراندازي ش��ده 
است«. شاه گفت: »برو نتيجه اش را بياور.«... ده دقيقه بعد از آن او می آيد 
و می گويد كه »تيراندازي هنوز قطع نش��ده است.« شاه می گويد: »اگر 
تا ده دقيقه ديگر تيراندازي توي پادگان لويزان قطع نشد... به توپخانه 

مستقر در حشمتيه دستور بده كه اين پادگان را گلوله باران كند.«3 
البته الزم به ذكر است كه روزنامه كيهان در گزارشات خود آورده است كه در هنگام اين 
واقعه، شاه در منزل تيمسار بدره اي بوده است.4 بنابراين می توان پي برد كه اخبار ضد و 

نقيضي درباره وضعيت شاه در هنگام وقوع اين حادثه وجود داشت. 
هر چند جريان اين واقعه مخفي نگه داش��ته شد و تعداد كشته ش��دگان رسماً اعام 

نگرديد ولي روزنامه كيهان در تابستان 1358 چنين نوشت: 
ساعت 1/5 بعد از ظهر عاشورا يك افس��ر، دو درجه دار و چهار سرباز 
مسلح به ناهارخوري افسران ارشد پادگان لويزان حمله بردند و با رگبار 
مسلسل هفتاد و دو نفر از افسران ارش��د و درجه داران پادگان لويزان و 

1. كيهان، همان. 
2. حشمت اهلل عزيزي، همان، ص84. 

3. همان، ص84-85. 
4. كيهان، همان.

طراحان اصلي حمله به پادگان 
لویزان، گروهبان دوم اسماعيل 
سالمت بخش، اسلحه دار گردان 
155 و سرباز وظيفه، ناصرالدین 
اميدي عابد بودند که با جمعي از 
گارد جاویدان با تدارک قبلي به 
ناهارخوري افسران حمله کردند 
و با ایثار جان خود، فصل تازه اي 
در دفتر انقالب اسالمی  گشودند
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هوانيروز را كشته... و اعاميه غير رس��می  حاكي است... 27 افسر، 41 
درجه دار و 4 سرباز را كشته اند. كليه حمله كنندگان به غير از يك سروان 

هوانيروز كه دستگير شده كشته شده اند.1 
پارس��ونز ضمن تأييد اصل خبر می نويس��د: »در اين واقعه هفت افسر كشته و پنجاه 
نفر زخمی  ش��دند.«2 همچنين طبق گزارش ستاد گارد شاهنش��اهي، در اين حادثه 7 
نفر از گارد شاهنشاهي و 7 نفر از هوانيروز كشته و مجموعاً 22 نفر از كامش و 14 نفر از 
هوانيروز مجروح شدند.3 اين در حالي است كه منابع ديگر خبر از به جاي گذاشتن 52 
مجروح و 14 كشته می دهند.4 بنابراين درباره تعداد كشته شدگان و زخميان اين حادثه 

اخبار متعددي وجود دارد. 
از جمله مهم ترين و تأثيرگذارترين كس��اني كه در اين عمليات شركت داشتند از اين 

قرار است: 
1. سروان هوانيروز خلبان هلي كوپتر مستقر در پادگان كه در عمليات شركت داشت و 

در پايان عمليات به دست سرسپرده هاي شاه دستگير شد. 
2. ستوان يكم افسر پدافند 2 كه در حين عمليات شهيد شد. 

3. گروهبان يكم اسلحه دار پدافند 2 يا 3 كه در آخر شهيد شد. 
4. گروهبان دوم كمك اسلحه دار گارد جاويدان كه در حين عمليات شهيد شد. 

5. سرباز وظيفه سري 138 گارد جاويدان كه در حين عمليات شهيد شد.5
بنابراين سروان نجات يافته هوانيروز، كه از تيراندازي هاي مأموران رژيم جان سالم به 
در برده بود، بعد از دستگيري، مورد بازجويي قرار گرفت و به زندان می افتد و در جريان 

انقاب اسامي، توسط مردم از زندان آزاد می شود.6
بعد از پايان اعتصابات روزنامه ها و بازگشايي آنها از جمله روزنامه هايي كه به اين واقعه 
پرداخت روزنامه كيهان در 16دي 1357 بود و در روز بعد از انتش��ار و افشاگري روزنامه 
كيهان، ستاد گارد شاهنشاهي، گزارش��ي را براي چاپ در روزنامه ها و جرايد، در راستاي 
تكذيب گزارش روزنامه كيهان، تنظيم نمود. در اين گزارش آمده است كه ضاربين و عاملين 

1. اع ت راف ات  ژن رال ؛ خ اطرات  ارت ش ب د ع ب اس  ق ره ب اغ ی ، ت ه ران   
2. آنتوني پارسونز، غرور و سقوط، ترجمه منوچهر راستين، تهران، هفته، 1363، ص170. 

3. »حماسه انقاب و ايثار در پادگان لويزان«، همان، ص138. 
4. احمد نوروزي فرسنگي، همان، ص579. 

5. ميرزا باقر عليان نژاد، همان، ص342-344. 
6. كيهان، همان.
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اين واقعه فقط دو نفر يعني ش��هيد س��امت بخش و 
شهيد اميدي عابد بوده اند.1 در اين گزارش آمده است 
كه از آن جايي كه عده اي از رسانه ها و راديوهاي بيگانه 
امكان داش��ت تا از اطاعات س��تاد گارد شاهنشاهي 
»بهره برداري هاي مضره« نماين��د، از اين رو بافاصله 

اعاميه اي صادر نكرده است.2
همچنين بايد گفت از جمله ارتش��يان مدافع رژيم 
كه كشته می شوند از اين قرار بودند: سروان عزت اهلل 

برادران )از گارد شاهنشاهي(، ستوان يكم مهدي نيك آريا )از گارد شاهنشاهي(، ستوان 
يكم محمدحس��ين زنجاني پور )از گارد شاهنش��اهي(، ستوان يكم حس��ين قوامی  )از 
گارد شاهنشاهي(، س��توان دوم وظيفه محمدرضا اس��عد )از گارد شاهنشاهي(، سرباز 
وظيفه محمدرضا ملكي )از گارد شاهنشاهي(، س��رباز وظيفه حسين كريمی  )از گارد 
شاهنش��اهي(، س��توان يكم جواد يكم )از هوانيروز(، گروهبان يكم حس��ين بيتار )از 
هوانيروز(، گروهبان يكم حبيب اهلل نويد )از هوانيروز(، گروهبان دوم غامرضا شيباني 
)از هوانيروز(، گروهبان دوم عبداهلل جالي )از هوانيروز(، گروهبان دوم جمشيد مهين 
فراهاني )از هوانيروز(، س��رباز وظيفه ناصر افراز )از هوانيروز(،3 سرتيپ حسين صدري، 
سرهنگ نجم آبادي، سرهنگ علي عسگري فرمانده 200 تانك گارد جاويدان، سرهنگ 
بيرجندي،  س��رهنگ صناعي فرد فرمانده گردان تانك )كه افراد شهيد از همين گردان 
مي باشند(، سرگرد ميرهادي،  ستوان يكم كا احمدي، سرگرد مرجاني معاونت دژباني 
پادگان لويزان، سرهنگ محمد علي شاهسوند معاون تيپ كه زخمی  شده بود. بعد از اين 
واقعه، به دليل بي اعتمادي نسبت به ارتشيان و نظاميان، محدوديت بر اينان بيشتر شد و 
دستور رسيد كه هيچ سربازي حق حمل اسلحه را ندارد و براي غالب كردن اين دستور، 
سه سرباز را در داخل ستاد و يك س��رباز از سربازان آشپزخانه و دو س��رباز از سربازان 

موزيك را مي كشند. 4
در ادامه بايد افزود در واقعه لويزان تيراندازي مدتي ادامه داش��ت و منجر شد تا نظم 
موجود در پادگان به كلي بر هم بخورد. در نهايت درگيري ها توسط سرلشكر محمدامين 

1. »حماسه انقاب و ايثار در پادگان لويزان«، همان، ص139. 
2. همان، ص138. 

3. همان، ص141-142. 
4. ميرزا باقر عليان نژاد، همان، ص342-344. 

از وصيتنامه سالمت بخش، 
پاکي، صداقت و خلوص 
نيت آشکار می شود. او آرزو 
می کند که »هر چه زودتر 
به یاري خداوند متعال به 
درجه شهادت واقعي برسد 
و روحش با روح 72 تن 
اصحاب امام حسين بپيوندد«
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بيگلري كه از وفاداران رژيم بود، قطع شد. وي با صداي بلند فرياد می زد كه »چرا همديگر 
را می كشيد؟ بياييد من را بكشيد!« و در آخر همه پرس��نل را جمع كرد و در حالي كه 
هر كس چيزي می گفت و كسي را مقصر می دانست، گفت: »آقا! شاه كه مقصر نيست. 
برادر و خواهرهايش و اطرافيان او دزد هستند. آنها دزدي كرده اند، شما چرا به جان هم 
افتاده ايد؟« اين سخنان منجر شد تا جو كمی  آرام شود.1 ولي در واقع ارتش در اين دوره 
به شدت متزلزل شده بود و همگان می دانس��تند كه اوالً مقصر اصلي شخص شاه است 
و خانواده و اطرافيان وي در رديف بعدي قرار دارند و در ثاني ديگر اميدي به بازسازي و 
وفاداري ارتشيان نسبت به رژيم وجود نداش��ت. گرچه سرلشكر بيگلري همان طور كه 
ذكر شد در سخنانش سعي می كرد تا ش��اه را از خطاها و جناياتي كه انجام داده است، 
مبري كند و به طور موقت پادگان را آرام س��ازد ولي در واقع اين حادثه بيش از هر چيز 
شكنندگي ارتش را نش��ان داد و اين را تأييد كرد كه پيام هاي حضرت امام و گرايشات 
مذهبي حتي به داخل ارتش نيز رسوخ پيدا كرده اس��ت و شاه نمی تواند بيش از اين به 
ارتش متكي باشد. به عاوه شاه هم به اين ش��كنندگي پي برده بود. به روايت فردوست 
»بي ترديد حادثه گارد در تنزل روحيه محمدرضا س��هم زيادي داش��ت.«2 بسياري از 
نظاميان نيز به زودي ناتواني خود را در مقابل اين حوادث بروز دادند؛ به طوري كه بعد 
از مطرح شدن خروج ش��اه از كشور، بس��ياري از فرماندهان عالي رتبه نيز از آنجايي كه 
اطمينان داشتند ديگر نمی توانند بر روي سربازانش��ان تكيه كنند، اعام می كردند كه 
در صورت خروج شاه آنها هم يا از كش��ور خارج خواهند شد و يا دست از سركوب مردم 

برخواهند داشت. 

معرفي عامالن واقعه پادگان لويزان 
قهرمانان اصلي و طراحان اين حماسه گروهبان اسماعيل سامت بخش )23ساله( و 
ناصرالدين اميدي عابد )19ساله( بودند. اسماعيل سامت بخش متولد 1335 از خوي، 
گروهب��ان 3 دور 350 توپخانه، دانش آموز شش��م طبيعي و متأه��ل داراي يك فرزند 
18ماهه بود.3 وي بعد از گذراندن دوره آموزش به گردان توپخانه گارد منتقل شد. كمی 
 بعد با تشكيل يك گروه شش نفره در پادگان به تبليغ اسام پرداخت. از جمله اقدامات 
س��امت بخش و اميدي عابد، نماز عيد فطري بود كه در شهريور سال 1357 در داخل 

1. حشمت اهلل عزيزي، همان، ص85. 
2. حسين فردوست، همان، ص593. 

3. كيهان، همان. 
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ناصرالدين اميدی عابداسماعيل سامت بخش

پادگان برگزار كردن��د. اين برنامه همزمان با برگزاري عظيم نم��از عيد فطر در قيطريه 
تهران بود كه به دنبال آن گروهبان سامت بخش توسط )ضد اطاعات( شناسايي و مورد 

بازجويي قرار می گيرد.1
گفتني است اين دو ش��هيد، پيش 
از اجراي نقش��ه خود، اق��دام به تهيه 

وصيت نامه كرده بودند.  

1. همان. 
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شهيد اسماعيل سامت بخش در نامه ديگری می نويسد: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

سام بر پدر و مادرم و خواهرم و برادرم و همسرم و بچه عزيزم، همگي 
را به خداي قادر و توانا مي س��پارم. انشاءاهلل هر چه زودتر بياري خداوند 
متعال من به درجه ش��هادت واقعي مي رس��م و روحم ب��ه روح 72تن 
اصحاب امام حسين مي پيوندد. از نظر روزي هيچ كدامتان نگران نباشيد 
چون خداوند فرموده كه من روزي را به بنده ام از جايي مي رس��انم كه 
خودش نداند. س��كينه جان مواظب بچه ام باش و آن چيزي را كه ازت 
خواسته بودم بايد بچه ام به آن مقام برسد انشاءاهلل... سكينه  جان من از 
اينكه گريه جلوي چشمم را گرفته نمي توانم نامه بنويسم چون طاقت 
نوشتن را ندارم. ولي اين يك وظيفه بزرگ هر انساني است براي حفظ 
دين و آئين و قرآن بايد قيام كند، جان بدهد تا دينش را از دست اجانب 

نجات دهد. ديگر عرض قابلي ندارم.
اسماعيل سامت بخش 57/9/19

از وصيتنامه سامت بخش، پاكي، صداقت و خلوص نيت آشكار می شود. او آرزو می كند 
كه »هر چه زودتر به ياري خداوند متعال به درجه شهادت واقعي برسد و روحش با روح 
72 تن اصحاب امام حس��ين بپيوندد«. بنابراين می توان گفت قيام عاش��ورا در سطح 
محدود آن، در اقدام وي آشكار شد و تبلور آن را در سطح وسيع می توان در قيام حضرت 
امام خميني ديد. سامت بخش عمليات خود را »يك وظيفه بزرگ هر انسان براي حفظ 
دين و آيين قرآن« می داند كه »بايد قيام كند، جان بدهد تا دينش را از دس��ت اجانب 

نجات دهد.«1
ناصرالدين اميدي عابد متولد 1338 از قصبه بابانظر همدان و از يك خانواده مذهبي 
بود. وي كه دوران س��ربازي خود را در گارد طي كرد، تحت تأثير شهيد سامت بخش 

آماده شهادت و جانبازي شد. 
اميدی نيز قبل از مصاف با افس��ران گارد شاهنش��اهی وصيت نامه خود را می نويسد 
و نش��ان می دهد كه در انتخاب اين مسير مانند س��اير همرزمان خود از آگاهی كامل و 

آمادگی برای شهادت خبر داشته است. 
وصيت نامه ناصرالدين اميري عابد: 

1. همان. 



42
3

)1
35

ر 7
2آذ

0( 
زان

 لوي
ان

دگ
ه پا

اقع
و

95
ن 

ستا
 زم

ز و
ايي

  پ
50

4و
ه  9

مار
 ش

هم
ارد

چه
ل 

 سا
وم

ه س
دور

به حضور محترم پدر گرامی  آقاي اميرعلي اميري عابدي برسد ماحظه 
فرمايند پدرجان من جان خودم را در راه اسام و قرآن دادم. پيش تر از 
اين نتوانستم خودم را كنترل كنم،  ما چند نفر، قصدمان كشتن چند نفر 
از افسران گارد است،  ما پيروز مي شويم ولي ممكن است كشته شويم، 
خواهش مي كنم ناراحت نباش��يد چون بايد خيلي خوش��حال باشيد، 
پسرتان در اين راه كشته ش��ده، البته اين نامه را وقت نداشتم بنويسم. 
اصل مطلب را به  هادي گفته ام بازجويي مي كني��د. باري پدرجان اول 
خودتان و بعد مادرم خويش��ان يك به يك حالي بن��ده را. من در روز 
عاشورا بعد از ظهر ساعت يك جنگ مي كنم. دگر عرضي ندارم فقط از ما 

راضي باشيد و ما را حال كنيد. 
ناصرالدين اميري عابد بابانظري 
ساعت 1- 1357/9/20 
اميدي در وصيتنامه اش می نويس��د: »پدرجان خودم را در راه اسام و قرآن دادم« و 
»خواهش می كنم ناراحت نباشيد. چون بايد خيلي خوشحال باشيد كه پسرتان در اين 
راه كشته شده است.« وي هنگام تيراندازي با شعار خدا، قرآن، خميني و اهلل اكبر ماشه 

را به طرف افسران گارد چكاند و هر دو در همان ساعت درگيري به شهادت رسيدند.1 

انعکاس خبر واقعه پادگان لويزان در خبرگزاري ها 
زماني كه واقعه پادگان لويزان رخ داد مصادف با اوج گيري مبارزات مردمی  و اعتصاب 
و تعطيلي روزنامه ها در ايران بود. از اين رو خبر مذكور در جرايد رسمی  داخلي منعكس 
نگرديد و حتي در بولتن هاي محرمانه ارتش و ساواك نيز به جزئيات آن پرداخته نشد.2 
انعكاس اين خبر در زمان وق��وع آن، فقط مختص به رس��انه هاي خارجي بود و اينان 
اخباري را منتش��ر كردند كه در نهايت وزارت اطاعات و جهانگردي براي جلوگيري از 
اطاع مردم و همچنين ممانعت از، از دست رفتن روحيه ارتشيان، همگي آنها را تكذيب 

كرد.3
بخش فارسي راديو كلن در گفتار س��اعت 13:30 در تاريخ 26آذر 1357 ضمن اعام 

1. جمهوري اسامي، 1358/4/5، ش23، ص7-8. 
2. انقاب اسامي به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسي اس��ناد تاريخي وزارت اطاعات، 1384، ج19، 

پانويس ص383. 
3. همان، 1385، ج21، پانويس ص84. 
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تكذيبيه دولت از قول آسوشيتدپرس گفت كه سربازان 
شورشي »در پادگان لويزان كه در نزديكي كاخ نياوران 
واقع شده سه س��رباز را به ضرب گلوله از پاي درآورده 
و 12 نفر ديگر را به شدت زخمی  كردند. بنا به گزارش 
خبرگزاري مذكور سربازان شورشي كه با مسلسل مجهز 
بودند وارد سالن غذاخوري ش��ده و به طرف نظامياني 
كه در اين س��الن مش��غول صرف غذا بودند تيراندازي 
كردند.«1 می توان گفت خبرگزاري مزبور واقعه را بسيار 
محدود و كوچكتر از واقع نشان داده است زيرا نخست 
آنكه تعداد كشته شدگان و مجروحان بسيار بيشتر از آن 
بوده و ديگر اين كه به انگيزه و علت اين اقدام اش��اره اي 
نشده و صرفاً از اين افراد به عنوان »شورشي« ياد كرده 
اس��ت؛ اين امر خود نشان از اين می دهد كه اين خبرگزاري س��عي در اين داشته تا اين 
واقعه را جداي از جريان مردمی  و انقابي مردم نشان دهد. تا جايي كه در ادامه خبر خود 

هيچ اشاره اي به وقايع اخير ايران و اعتراضات مردمی  نداشته است.
همچنين بايد افزود كه خبرگزاري آسوشيتدپرس، تاريخ اين واقعه را 19آذر ياد كرد 
كه در آن 6 سرباز وظيفه كشته و 16 نفر نيز به شدت زخمی  شدند. اين خبرگزاري منبع 
خود را يك ارتشي معرفي كرد و افزود: »افس��ران عالي رتبه از آن بيم دارند كه سربازان 
تحت تأثير درخواست آيت اهلل خميني مبني بر عدم اطاعت از افسران مافوق قرار گيرند 
و در خفا اين نگراني را ابراز داشته اند.«2 همان طور كه آورده شد، خبرگزاري فوق الذكر 
به طور تلويحي اشاره اي به اثرپذيري سربازان تحت امر، از سوي امام خميني را مطرح 
كرده و به نگراني مقامات عالي رتبه ارتش نس��بت به نفوذ كام امام در ميان ارتش��يان 

اشاره كرده است. 
در داخل ايران، بعد از پايان اعتصاب مطبوعات، روزنامه هاي داخلي بافاصله شروع به 
كار كردند. در نخستين روز بازگشايي، در تاريخ 16دي 1357، روزنامه كيهان و اطاعات 

از جمله روزنامه هايي بودند كه به طور مختصر به اين خبر پرداختند. 
روزنامه كيهان در مطلبي تحت عنوان »72 افس��ر و درجه دار در حمله به ناهارخوري 

1. همان. 
2. همان. 

شاه توصيه می کند که به 
منظور ایجاد خصومت و 
دشمنی ميان ارتش و مردم 
سربازان  به  می بایستی 
دستور تيراندازی آزادانه 
داده شود و می توان این 
دو نيروی عظيم را از این 
طریق عليه یکدیگر قرار 
داد و بدین وسيله یک جنگ 
طوالنی داخلی به وجود 
آورد و این زمان فرصت 
خوبی است تا اقدامات 

متقابل را طراحی کرد
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گارد جاويدان كشته شدند«، به طور مختصر و بدون پرداختن به جزئيات، به اين واقعه 
اشاره كرد. شايان ذكر است كه در صفحه نخست هيچ اشاره اي به اين خبر نشده است 
و فقط در صفحات بعدي آن، به طور خاصه بدان پرداخته شد.1 شايد بتوان گفت علت 
اين كه روزنامه مزبور به طور گذرا از آن عبور كرده است اين باشد كه اوالً همچنان رژيم 
پهلوي به طور نمايشي بر سر كار است و نسبت به آنها احساس خطر وجود دارد. دوم اين 
كه به دليل رعب و وحشت سران ارتش، از انتشار اخبار مربوطه جلوگيري شده بود از اين 
رو هنوز وسعت و اهميت اين حادثه بر همگان آشكار نگرديده بود. گفتني است در پاسخ 
به مطلب روزنامه كيهان، همان طور كه پيش از اين، گفته ش��د ستاد گارد شاهنشاهي 
اطاعيه را صادر نمود و اعام داش��ت كه بخش اعظم گزارش روزنامه كيهان، غير واقع 
است و فقط دو نفر در اين ماجرا شركت داش��ته اند و براي نخستين بار نام اين دو شهيد 

نيز آورده شد. 
همچنين از جمل��ه روزنامه هايي كه بع��د از پايان اعتصابات به اي��ن حادثه پرداخت، 
روزنامه اطاعات بود ك��ه آن هم به طور مختصر و بدون اش��اره در صفحه اول خود، در 
مطلبي تحت عنوان »واقعه پ��ادگان لويزان« به كليات آن پرداخته اس��ت.2 نكته مهم 
اين است كه پيش از پيروزي انقاب اسامي، روزنامه هايي كه به اين حادثه پرداختند 
همان طور كه آورده ش��د به مطالب كلي اش��اره كرده اند و در هيچ يك از آنها نام افراد 

شركت كننده آورده نشده است. 
گفتني اس��ت روزنامه كيهان بعد از پيروزي انقاب به طور مبسوط به شرح جزئيات 
اين واقعه پرداخت؛ و همچنين براي نخس��تين بار، وصيت نامه ه��اي عامان اصلي اين 
واقعه، يعني شهيد اسماعيل سامت بخش و ش��هيد ناصرالدين اميدي عابد را منتشر 
ساخت كه اين دو نوشتار خود نش��ان از چند نكته مهم دارد و يكي اين كه به هيچ گروه 
سياسي و مبارزي وابسته نبودند و اين اقدام آنها صرفاً جنبه الهي داشته و ديگر اين كه 
اين دو شهيد تحت تأثير پيام هاي امام، خواستار شهادت بودند و نكته آخر اين كه نشان 
می دهد، يكي از مهم ترين آرمان هاي امام كه تبلور فرهنگ عاشورا بود، به ثمر نشسته 

است. 
به عاوه يكي ديگر از روزنامه هاي داخلي كه بعد از پيروزي انقاب اس��امی  به شرح 
اين ماجرا پرداخت روزنامه جمهوري اس��امی  اس��ت. در اين روزنامه مطلبي با عنوان 

1. كيهان، ش 10605، 16دي 1357، ص8. 
2. اطاعات، ش 15753، 16دي 1357، ص2. 
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»عاشوراي لويزان: چگونه چند سرباز از جان گذشته دژخيمان شاه را كه براي بمباران 
مردم آماده می شدند به گلوله بستند« به شرح واقعه می پردازد.1 نكته مهم در اين نوشتار 
اين اس��ت كه يكي از مهم ترين عللي كه منجر به اين واقعه شده است را نقشه شيطاني 
شاه مبني بر بمباران مردم انقابي در روز راهپيمايي می داند. در صورتي كه درباره اين 

نقشه توضيحي ارايه نشده است و بيشتر به شرح واقعه پرداخته است.
در ميان گزارش های منتشرشده، شيوه گزارش اين واقعه توسط دفتر وابسته دفاعی 
سفارت امريكا در تهران جالب توجه است. در ميان اس��ناد منتشر شده النه جاسوسی 
امريكا، در گزارشات مربوط به 21آذر 1357)گزارش شماره 42 در مورد وضعيت ايران( 

آمده است:2 

1. جمهوري اسامي، ش23، س1، 5 تير 1358، ص7. 
2. اسناد النه جاسوسی امريكا، مؤسسات مطالعات و پژوهش های سياسی، تهران، 1387، ج9، ص579-580. 
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امريكايی ها ب��رای اين كه باور نكنند انقاب اس��امی يك انق��اب فراگير، مذهبی و 
مردمی و بدون وابستگی به قدرت ها و جريان های چپ و راست داخل و خارج است، طبق 
معمول، خود را به باهت می زنند و در گزارش اين واقعه به كاخ سفيد، اوالً اين اقدام را 
يك اقدام سياسی شخصی!! می دانند ثانياً آن را مربوط به جريانات منسوب به شوروی 
يعنی سازمان چريك های فدايی خلق می سازند تا س��اده لوحی تاريخی خود نسبت به 
شناخت قيام اسامی مردم ايران را در پشت گزارش ها و تحليل های سراسر دروغ و غير 

واقعی و فريبنده پنهان سازند. 

پيامدهاي واقعه پادگان لويزان 
بعد از واقعه مزبور، شاه به شدت تحت فشار قرار گرفت و براي غلبه بر اين بحران و در 
نهايت نجات سلطنت، خواهان ايجاد جنگ داخلي شد تا بين نيروهاي مسلح و مردم هر 
چه بيشتر جدايي و نفرت ايجاد گردد.1 بنابراين پيش از خروج، صحبت هايی را با مقامات 
عالی رتبه ارتش داشت و آخرين دستورات خود را می دهد و اين صحبت ها كه كامًا سری 

1. انقاب اسامي به روايت اسناد ساواك، همان، ج23، پانويس ص267. 
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بود مخفيانه ضبط شد؛ وی توصيه می كند كه به منظور 
ايجاد خصومت و دشمنی ميان ارتش و مردم می بايستی 
به سربازان دستور تيراندازی آزادانه داده شود و می توان 
اين دو ني��روی عظيم را از اين طريق علي��ه يكديگر قرار 
داد و بدين وس��يله يك جنگ طوالن��ی داخلی به وجود 
آورد و اين زمان فرصت خوبی است تا اقدامات متقابل را 
طراحی كرد؛ به عنوان مثال دولتی بر سر كار آيد كه قابل 
قبول باشد و به طور تدريجی پيش رويم. بعد از اين اقدامات نيروی قوی تری جايگزين 
ساواك خواهد شد زيرا به رغم تمامی دستورات ش��اه برای سركوبی مخالفان، رهبران 
سابق ساواك در اين زمينه موفق نبودند و در اين مدت نيروهای مخالف رشد، افزايش 
و همبستگی بيشتری يافتند. ولی با اين گونه اقدامات ديگر فرصتی در دست مخالفين 
نخواهيم يافت.1 با وجود اين گونه تاش ها، هي��چ يك از اين اقدامات راه به جايي نبرد و 
ارتشيان و به ويژه مردم انقابي از طريق پيام هاي امام و هشدارهايي كه ايشان مبني بر 
فاش كردن ترفندهاي رژيم می دادند، تحت تأثير اين نيرنگ ها قرار نگرفتند و می توان 

گفت كه هيچ فاصله اي ميان ارتشيان پيرو امام و مردم مبارز به وجود نيامد.
بعد از حادثه پ��ادگان لويزان، اعتماد ش��اه از ارت��ش خصوص��اً گارد جاويدان يعني 
وفادارترين قسمت هايي كه به آنها تكيه داشت سلب شد. به گفته يكي از محافظين شاه، 
بعد از اين كه شاه از تيراندازي در پادگان لويزان مطلع شد، به شدت در ترس و وحشت 
افتاد. فرح نيز به شدت ترسيد و به ش��اه گفت: »بيا برويم؛ اينجا ديگر جاي ما نيست... 
خاصه اين ماجرا كمر شاه را واقعاً شكست.«2 بنابراين به فاصله اندكي، در تاريخ 26دي 
1357 يعني 37 روز بعد از واقعه لويزان، ش��اه از ايران خارج شد. انعكاس اين واقعه در 
ارتش و نيروهاي نظامی قابل توجه بود؛ تا حدي كه بنا به گفته خود شاه، آخرين فرصت 

را نيز از او گرفت. اردشير زاهدي در اين باره می نويسد: 
موقعي كه در مصر بوديم، يك شب در سر ميز شام، خانم جهان سادات، 
همس��ر رئيس جمهوري مصر كه زن اصفهاني االصل و بسيار خونگرم و 
مهربان بود؛ از شاه سؤال كرد كه چرا در برابر مخالفان شدت عمل از خود 
نشان نداده و دچار بي ارادگي و انفعال و شكست شده است؟ شاه گفت 

1. جمهوری اسامی، ش 144، تاريخ 3 آذر 1358. 
2. حشمت اهلل عزيزي، همان، ص85. 

وصيتنامه اش  در  اميدي 
می نویسد: »پدرجان خودم 
را در راه اسالم و قرآن دادم« 
و »خواهش می کنم ناراحت 
نباشيد. چون باید خيلي 
خوشحال باشيد که پسرتان 
در این راه کشته شده است.«
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كه ب��دش نمی آمده نهضت را متاش��ي 
كند، اما فرار سربازان از پادگان ها و حمله 
مس��لحانه يك س��رباز وظيفه به افسران 
گارد شاهنشاهي در س��الن ناهارخوري، 
اين فرصت را از او گرفت. معلوم بود كه در 
اين شرايط اگر دستور كشتار مخالفان را 

صادر می كرد، افسران و درجه داران و به ويژه سربازان تبعيت نمی كردند 
و چه بسا كه عليه خود وي اقدام می كردند.1 

بنابراين واقعه پادگان لويزان، ضربه بزرگي به رژيم زد ك��ه در واقع بخش كوچكي از 
تشكل هاي داخلي عليه رژيم، بود. سروان حسين مرجاني كه در جريان اين واقعه قرار 

داشت آورده است: 
]اين اقدام[ گوش��ه اي از تشكل هاي داخلي دوس��تان ما بود. ما حتي 
اين تيراندازي را ناچيز می دانس��تيم و طرح ما هدف گيري فرماندهان 
دانه درش��ت بود؛ اما به هر تقدي��ر، آن حركت كمر رژيم را شكس��ت و 
باورشان ش��د كه گارد محافظ آنها هم با مردم است؛ ضمن اين كه مثل 
ديگر يگان ها، خيلي از آنها به فرمان امام فرار كرده بودند و آنهايي هم كه 
مانده بوديم، دو سه نفري يك گروه تشكيل داده بوديم و مترصد فرصت 
بوديم تا به رژيم ضربه بزنيم كه اگر انقاب پيروز نمی شد، افرادي قطعاً 

اعدام می شدند.2 

نتيجه گيري 
نارضايتي مردم از رژيم پهلوي به سال هاي پيش، باز می گردد؛ در واقع بعد از روي كار 
آمدن رضاشاه از آنجايي كه همگان وي را غاصب و دست نشانده دول خارجي می دانستند 
نسبت به وي بدبين بودند. كمی  بعد از آنجايي كه رضاشاه تغيير رويه داد و شعائر مذهبي 
را ناديده گرفت و سعي در سركوب مخالفان نمود، مردم نيز به شدت از وي منزجر شدند. 
بعد از روي كار آمدن محمدرضاشاه در ش��هريور 1320، از آنجايي كه وي با حمايت 
نيروهاي خارجي و قدرت نظامی بر س��ر كار آمده بود، مردم همچنان احساس بدبيني 

1. اب وال ف ض ل  آت اب ای )به كوشش( ، 25 سال در كنار شاه )خاطرات اردشير زاهدي(، ت ه ران ، ع طائ ی ، 1381، ص254. 
2. حشمت اهلل عزيزي، همان، ص82. 

پادگان  حادثه  از  بعد 
لویزان، اعتماد شاه از 
گارد  خصوصًا  ارتش 
جاویدان یعني وفادارترین 
قسمت هایي که به آنها 

تکيه داشت سلب شد
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نسبت به حكومت داشتند. شاه از آن جايي كه بعد از روي كار آمدنش با مشكات جدي 
نظير كودتاي 28مرداد 1332، سپس اصاحات ارضي در سال 1341 و در دهه پنجاه با 
گسترش مخالفت هاي مردمی  از سوي قشرهای مختلف جامعه مواجه شده بود، بر ارتش 
تكيه خاصي داشت تا حدي كه بيشترين بودجه كشور و پول نفت در دهه پنجاه را صرف 
نگهداري ارتش نمود؛ تا بلكه با كمك ارتش��يان، همچنان خود را بر سرير قدرت حفظ 
نمايد. شاه در راستاي تقويت ارتش، توانس��ت مدرن ترين تجهيزات نظامی را از امريكا 
خريداري نمايد به گونه اي كه در اين دوره يكي از مهم ترين خريداران تسليحات نظامی 
امريكا، كش��ور ايران بود. در واقع می توان گفت نه تنها خريد ساح هاي مدرن از امريكا 
براي ايران هيچ گونه نفعي را در پي نداشت بلكه كامًا به زيان ايران نيز شد. خريد اين 
گونه ساح ها براي رژيم تنها تأثيري كه داشت منجر شد تا غرور شاه بيش از پيش شود 
و در برخي از جنگ ها نظير لشكركشي به ظفار، لشكركشي به شاخ آفريقا و جنگ ويتنام 
در حمايت از امريكا وارد عمل شود. دولت امريكا نيز از برنامه هاي نظامی شاه به شدت 
حمايت می كرد زيرا اوالً باعث می شد تا ايران حافظ منافع امريكا در منطقه باشد و دوم 
اين كه خريد اين ساح ها باعث چرخش كار كارخانجات اسلحه سازي امريكا می شد. در 
دهه پنجاه كه شاه از باالرفتن قيمت نفت به شدت مسرور و مغرور شده بود، در حقيقت 
با اين سياست هاي امريكا، بخش اعظم درآمدهاي حاصل از نفت را صرف خريد ساح 

می نمود و در واقع پول هاي ايران از طريق معامات نفتي عايد دولت امريكا می شد. 
ش��اه به فاصله اندكي براي فراگيري فنون نظامی و آش��نايي ارتش��يان و نظاميان با 
تكنيك هاي جديد، تعداد زيادي از آنها را راهي امريكا نمود. بنابراين خواه ناخواه دولت 
امريكا به بهانه مشاوره در امور نظامي، در تمامی  امور كشور نيز حق مداخله داشت و اين 
امر خود تبديل به يكي از موارد نارضايتي مردم و حتي برخي از ارتشيان از رژيم شده بود. 
همچنين در دهه 1350، با توجه به اوج گيري مبارزات مردمی  و افزايش فش��ارها بر 
روي مردم، شاه كه دل خوش به حمايت ارتشيان بود، سعي نمود تا از آنها براي سركوبي 
مخالفت ها استفاده كند. غافل از اين كه انديشه هاي مبارزاتي امام خميني حتي به داخل 
پادگان ها هم كشيده ش��ده بود؛ تا جايي كه در برخي از ش��هرها نظير همدان و تهران، 
ارتشيان تحت تأثير امام، از فرمان مافوق هاي خود سرپيچي كردند و حتي بر روي آنها 
دست به اسلحه بردند. به طور كلي در س��ال هاي پاياني حكومت پهلوي، نهضت امام نه 
تنها در ميان ملت ايران جايگاه ويژه و دامنه داري يافت و زمينه س��از انقاب اس��امی 
 ش��د، بلكه تا اعماق دربار و محافل طاغوتي نيز نفوذ كرد و جواناني مانند بهمن حجت 
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كاشاني، علي پهلوي )اسامي(، كاترين عدل، برخي از شاهزاده ها عليه حكومت پهلوي 
قيام كردند. 

گفتني است در ماه هاي پاياني سال 1357 تظاهرات  زيادي در تهران و ساير شهرها رخ 
داد كه مهم ترين آنها تظاهرات تاسوعا و عاشوراست كه حضور ميليوني مردم در آن در 
حكم رفراندومی  عليه نظام شاهنشاهي بود و پايه هاي رژيم شاه را كامًا متزلزل ساخت 
و به مرور دامنه اين نارضايتي ه��ا به داخل ارتش كه محكم ترين تكيه گاه ش��اه بود نيز 

كشيده شد. 
بعد از مطرح ش��دن برنامه راهپيمايي روز عاشورا توس��ط مردم انقابي، فرماندهان 
ارتش با مش��اورت امريكايي ها تصميم گرفتند تا با اس��تفاده از چتربازهاي خود، مردم 
شركت كننده در تظاهرات را بمباران كنند. از اين رو چند روز پيش از روز موعود، عده اي 
از افراد مذهبي پادگان لويزان تحت رهبري اسماعيل سامت بخش و ناصرالدين اميدي 
عابد تصميم گرفتند تا به روي تعدادي از افس��ران گارد تيراندازي كنند تا بدين وسيله 

جلوي نقشه شوم رژيم را بگيرند.
به دليل خفقان و سانسور شديد، خبر اين واقعه تا مدتي در اخبار و جرايد منعكس نشد؛ 
در نهايت براي نخستين بار روزنامه كيهان در تاريخ 16دي 1357 به مشروح اين واقعه 
پرداخت. در روز بعد، يعني در 17دي نيز ستاد گارد شاهنشاهي اطاعيه ای را در مقابل 
گزارش روزنامه كيهان منتش��ر نمود و اين حادثه را به گون��ه اي ديگر مطرح كرد. البته 
اين اطاعيه تأثيري بر افكار مردمی  نداشت و ماهيت آن براي همگان كامًا آشكار بود 
و تاش هاي رژيم در واقع راه به جايي نبرد؛ زيرا به فاصله اندكي از واقعه پادگان لويزان، 
شاه و خانواده اش كه ديگر اميدي به ماندن در كش��ور را نداشتند، فرار را بر قرار ترجيح 
دادند. 37 روز بعد يعني در 26دي 1357، ش��اه از كشور گريخت و اندكي بعد يعني در 
روز 22بهمن 1357 رژيم شاهنش��اهي در ميان ناباوران به كلي مضمحل شد و يك بار 
ديگر ملت ايران و جهانيان تأثير شگرف تعظيم شعائر ديني را در مبارزه با ظلم و ستم به 
عينه مشاهده كردند. بنابراين می توان گفت فرهنگ عاشورا عامل اصلي برپايي انقاب 
و انس��جام و وحدت انقاب بود كه با رهنمودهاي حضرت امام اي��ن امر در ميان مردم 

گسترش يافت و همگان با اين حماسه آشنايي يافتند. 
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چراغی که به مسجد روا نبود و به خانه حرام!!!

بارها اي��ن ضرب المثل را ش��نيده ايم؛ »چراغی كه به خانه رواس��ت به مس��جد حرام 
است.« اين ضرب المثل اگر در گذشته صرفاً در امور فردی مورد استفاده قرار می گرفت 
و به ندرت مش��اهده می ش��د كه گروه ها و جريان هايی كه داعيه مبارزه با رژيم پهلوی 
را داش��تند از اين ضرب المثل در حوزه سياسی و اجتماعی اس��تفاده نمايند؛ اما بعد از 
پيروزی انقاب اسامی و حضور تعيين كننده ايران در عرصه منطقه ای و بين المللی، و 
ناكامی  جهان خواران در اجرای نقش��ه های جهان خواری خود، دانش »چراغ شناسی«، 
»خانه شناس��ی« و »مسجدشناس��ی« تمامی گروه ها و جريان های معارض و مخالف با 
انقاب اس��امی، س��لطنت طلب ها، بنگاه های خبرپراكنی صهيونيست ها، آژانس های 
مزدور »بی.بی.سی« و »سی.ان.ان« و »وی.او.ای« و »راديو فردا« و ساير عمله و اكره های 
چپ و راس��ت داخلی آنها، ارتقا پيدا كرد. به گونه ای كه برای اين ضرب المثل عاميانه، 
مستندات آفاقی و انفسی، آيه و روايت، داليل فقهی و ش��رعی و جايگاه تاريخی دست 
و پا كردند. در هر جايی كه حضور ايران را مانع س��يطره صهيونيس��ت ها، امريكايی ها، 
انگليس��ی ها، وهابيون، تكفيری های داعشی و... ديدند و نتوانس��تند نقشه پليد تجزيه 
كشورهای اس��امی و به تبع آن، نقش��ه تجزيه ايران را به مرحله اجرا درآورند، افسانه 
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»چراغی كه به خانه رواست به مسجد حرام است« را در بوق كردند. 
دليل كم فروغی، نادانی و ناتوانی چراغ شناس��ی، خانه شناسی و مسجدشناسی بعضی 
از اين گروه های چپ و راس��ت در عصر قاجاری و پهلوی اظهرمن الش��مس است. چون 
اغلب آنها نشان انگلوفيلی، روسوفيلی، فرنگی مآبی، آلمانوفيلی و امريكوفيلی بر سينه و 
پيشانی داشتند و حيات ننگين خود را به تأييد و تأكيد ارباب وابسته می دانستند و حافظ 
منافع اربابان خود در ايران بودند. در آنجا نه چراغی بود و نه خانه ای و نه مسجدی!!! اگر 
هم چراغی در ايران وجود داشت و كورسويی از آن ساطع می شد، روشنی بخش محفل 
سفارت خانه های روس، انگليس، امريكا و اسراييل بود. در آن روز وقتی چراغ اين ملت 
خانه بيگانه را روشنايی و رونق می بخشيد و ملت مظلوم ايران در تاريكی و فقر و پريشانی 
زير سيطره استبداد و استعمار، آزادی و اس��تقال خود را به تاراج رفته می ديد، در هيچ 
بيانيه، روزنامه، شبنامه و نطق و نشانی از گروه های به ظاهر مبارز، افسانه چراغی كه به 
خانه رواست به مسجد حرام است در گوش فرزندان اين مرز و بوم خوانده نمی شد. در آن 
دوران هيچ يك از غرب و شرق پرس��تان داخلی نمی گفتند: ما به عنوان يك ايرانی چرا 
بايد زير نفوذ امريكا و اسراييل و انگليس باشيم و چرا بايد درآمدهای اين مملكت برای 
پادشاهان ساقط شده مفت خور افغانستان و يونان و... هزينه شود و چرا بايد پول نفت اين 
مملكت خرج رقبای انتخاباتی امريكا شود؟! بلكه تجدد و ترقی و توسعه را جز در كنف 
حمايت كدخداهای جهانی غير ممكن می دانستند. در آن روز چراغ شناسی غرب پرستان 
رنگ و سويی نداشت. اما امروز تا منافع اربابان خود را در منطقه و ايران در خطر می بينند 
با عوام فريبی می گويند: بنده به عنوان يك ايرانی مسلمان نمی دانم كه چرا بايد از شعار 
»نه غزه و نه لبنان« اعام برائت كنم. من فكر می كنم هنوز هم اول برای من ايران می آيد، 
دوم ايران می آيد و مهم است و س��وم هم ايران می آيد و آخر هم ايران می آيد. همچنان 
كه برای فلسطينيان هم اول فلس��طين در اولويت قرار دارد، دوم فلسطين است و سوم 
هم فلسطين است. برای لبنان هم چنين است. نه برای بنده يعنی صادق زيباكام شعار 
»نه غزه و نه لبنان، جانم فدای ايران« درست است. و برای من اول ايران می آيد و مصالح 

و منافع جمهوری اسامی ايران می آيد.1 
در آن دوران پرداخت��ن هزينه ه��ای تبليغات��ی رقب��ای رياس��ت جمهوری ح��زب 
جمهوری خواه امريكا توسط شاه با امنيت، توسعه و پيشرفت ايران رابطه مستقيم و غير 
قابل ترديد داشت ولی امروز تجزيه كشورهای منطقه برای محاصره ايران و نابود كردن 

1. سايت مشرق، 6مرداد 93، كد خبر:331236. 
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اين كش��ور ربطی به بقای ايران و تماميت ارضی آن ندارد! در آن دوران پرداخت ماهانه 
هزاران دالر به پادشاه ساقط ش��ده يونان و افغانستان و خريد ماش��ين و خانه در اروپا و 
سفارش سيگار و مشروبات الكلی برای اين مفت خوران از جيب ملت فقير ايران، نشان 
از انسان دوستی و دورنگری شاه داش��ت ولی امروز دفاع از تماميت ارضی ايران و تاش 
برای نكشاندن جنگ و شرارت به داخل مرزهای ميهن عزيز ما مصداق افسانه چراغی كه 

به خانه رواست به مسجد حرام است، می شود!! 

رفتيم كه جان دهيم و جان بس��تانيمتا خاك وط��ن ز دش��منان بس��تانيم

ب�ايد ك�ه ز چنگ دوس��تان بستانيم!1باز آمده ديدي��م كنون خان��ه خويش

آورده اند كه چون جمشيدبن طهمورث پيش��دادی پادشاهی يافت، 
فرمان داد تا او را در اصطخر پارس تختی از س��نگ خارا بس��اختند. و 
در زمان او بدايع بسيار به ظهور رس��يد. چون رسم نوروز و كشف آتش 
و اختراع جام جم؛ باری، اين جمش��يد هفتصد سال آزگار فرمان راند و 
عامان با كفايت و پردرايت و موثوق را به تمشيت امور مردمان برگزيد و 
فی الجمله چنان دادی بگسترد كه قلمرو گوسپندان و گرگان بی شمار در 
جوار هم به كمال رفاهيت بزيستندی!! در آن زمان تازيان را فرمانروايی 
بود ضحاك نام كه در لغت بسيار خندنده اس��ت و برخی او را بيوراسب 
خواندندی زيرا ده هزار اسب رهوار در اصطبل خويش می داشت. و اين 
ضحاك بر آن ش��د تا بر جمش��يد بتازد. پس در خفا به تمهيد مقدمات 
پرداخت. يكی از كنكاشگران )منورالفكران دوران باستان!!!(كه از ازمنه 
قديم در ملك ايران زمين در خدمت بيگان��ه بودندی، ضحاك را گفت: 
چون پادشاهی جمش��يد ترا مس��لم گردد و بر گرده رعيت ملك سوار 
شدندی بايد كه عامان معتمد را به رتق و فتق امور مردمان گماری، كه 
عامان حاضر گماشتگان جمشيدند و يحتمل از تو فرمان نبرند. ضحاك 
بسيار بخنديد و گفت مرا در طويله ده هزار اسب است و به تجربت ديده ام 
كه تا س��ر در آخور دارند هرگز لگد نپرانند و به اصل و نس��ب ستوران 

نينديشند!!2 

1. مستطاب فضيحت السلوك، ابوقراضه مقروض مقراض آبادی، انقاب، 1368، ص54.
2. نقل به مضمون از كتاب مستطاب فضيحت السلوك، همان، ص149-150. 
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اكنون آنهايی كه ياد چراغ و خانه و مس��جد می كنند و خود را دلس��وز منافع ايران و 
ايرانی نشان می دهند تا وقتی سر در آخور استبداد و استعمار در اين مملكت داشتند نه 
چراغی می شناختند و نه خانه ای! لگدپرانی آنها به مردم ايران و نظام جمهوری اسامی 
از آن جهت است كه بساط حكومت ضحاكی در ايران برچيده و عصر ستم شاهی به پايان 

رسيده است. 
اسنادی كه در اين بخش آورده می شود نمونه های بسيار ناچيزی از صدها سندی است 
كه نشان می دهد رژيم پهلوی چگونه به دستور اربابان خود درآمدهای نفتی ملت ايران 
را خرج حكام و پادش��اهان ساقط ش��ده منطقه و جهان می كرد تا برای خود اعتباری و 
جايگاهی به دست آورد. در دورانی كه ملت ايران در فقر و عقب ماندگی زندگی می كرد و 
از 84440 روستا در كشور فقط 4374 )6%( روستا تا سال 1357 از نعمت برق برخوردار 
بود، و از هر هزار تولد زنده، 120 كودك به دليل فقر بهداشتی گرفتار مرگ و مير می شد؛ 
در دورانی كه به رغم توليد بيش از شش ميليون بشكه نفت در روز و صدور بيش از 5/5 
ميليون آن به خارج و كسب ميلياردها دالر، فقط حدود هشت هزار كيلومتر راه در كشور 
وجود داشت و خيل عظيمی از مردم از نعمت راه با شاخص محروم بودند؛ در دورانی كه از 
سی ميليون جمعيت ايران فقط 850800 نفر دارای خط تلفن بودند و از 84440 روستا 
فقط 312 روستا دارای امكانات ارتباطی بود؛ در دورانی كه در سراسر ايران فقط 5 شهر 
از نعمت خدادادی گاز بهره مند بودند )شهرهايی كه فقط در مسير عبور لوله گاز به خارج 
از كشور بودند( و ميلياردها دالر درآمد نفتی صرف ولخرجی و ورود بشقاب از خارج برای 
جشن ها و سفارش ديگ و ديگچه برای دربار و دادن هديه و پيش كش به وزرا و سفرای 
خارجی می گرديد؛ در دورانی كه از 565 مؤسسه درمانی در سراسر ايران فقط 55618 
تخت در بيمارس��تان ها برای 30000000 نفر جمعيت وجود داشت و امور درمانی در 
دست پزشكان هندی، پاكستانی و بنگادشی بود؛ در دورانی كه از سی ميليون جمعيت 
ايران بيش از 15 ميليون بی سواد بودند، شاه ايران بخشی از درآمدهای هنگفت نفت را 
صرف خريد مشروب، سيگار، تنقات و لفت و ليس پادشاه مخلوع افغانستان و خانواده 

مفت خور او می كرد. 
در آن دوران هي��چ حزب و گروه و رس��انه ای نمی گفتند چراغی كه به خانه رواس��ت 
به مسجد حرام است!! چون س��ر در آخور ديكتاتور و اربابان خود داشتند. اسداهلل علم 
اين غام خان��ه زاد محمدرضا پهلوی ك��ه در آن دوران وزارت دربار شاهنش��اهی را به 
عهده داش��ت در يادداش��ت های روزانه خود گزارش های مفصل و غم باری از اين بذل 



43
9

م!!!
حرا

نه 
 خا

و به
ود 

وا نب
د ر

سج
ه م

كه ب
ی 

راغ
چ

95
ن 

ستا
 زم

ز و
ايي

  پ
50

4و
ه  9

مار
 ش

هم
ارد

چه
ل 

 سا
وم

ه س
دور

و بخش��ش هايی كه از جيب مردم ايران هزينه می ش��د، ارايه می دهد. شاه ايران نگران 
بدگذرانی همتای مس��تبد خود در افغانس��تان و يونان و خانواده آنها بود اما رنج فقر و 
پريشانی ميليون ها ايرانی را ناديده می گرفت. او برای دختر بچه پادشاه افغانستان ماهانه 
2000 دالر مس��تمری پرداخت می كرد و برای حضور در جشن مفت خوران تولد فرح، 
هواپيمای اختصاصی برای آمد و شد پادشاه مخلوع يونان روانه می كرد، در حالی كه خيل 
عظيمی از ملت ايران يا در روستاهای فاقد كمترين امكانات يا در حلبی آبادهای حاشيه 

شهرها با رقت و رنج امور خود را می گذراندند. 
اين اس��ناد از آن جهت اهميت دارد تا نسل حاضر و نس��ل های آينده كه درك عينی 
و دقيقی از س��ياه كاری های رژيم های قبل از انقاب اس��امی  ندارند، بدانند چرا ملت 
ايران برای دستيابی به استقال و آزادی حاضر شد ش��ريف ترين گوهر وجودی خود و 
فرزندانشان را نثار انقاب اسامی نمايند. در آن دوران نه تنها هيچ صدايی از طرفداران 
چراغ و خانه و مس��جد در نمی آمد بلكه اغلب آنها س��ر در آخور قدرت داشتند و از اين 
سفره ای كه به بركت غارت سرمايه های ملی پهن شده بود خود حظی و بهره ای داشتند. 
اغلب اين اسناد از يادداشت های اميراسداهلل علم استخراج شده است. اميدواريم مطالعه 
اين اسناد تا حدودی ماهيت سرسپردگان و غرب پرس��تانی را كه تا ديروز بر سر سفره 
استبداد و استعمار به غارت ثروت های ملی مشغول بودند و امروز لباس عوام فريبی دفاع 
از ايران و ايرانی به تن كرده و پيوسته دم از چراغ و خانه و مسجد می زنند را بيشتر برما 

سازد. 
1. اسناد زير بخشی از مكاتبات علينقی س��عيد انصاری سفير ايران در ايتاليا در مورد 
كمك های شاه به پادشاه مخلوع افغانستان است كه در 53/1/15 به وزارت دربار واصل 
شد. بر اساس متن اين نامه نه تنها ش��اه ايران بيش از 40000 دالر از سرمايه های ملت 
ايران را برای حل مشكات وی هديه می دهد بلكه برای هر يك از فرزندان شاه مخلوع 
افغانستان كه در كانادا و امريكا تحصيل می كردند ماهانه مبالغ هنگفتی پرداخت می كرد. 
عاوه بر اينها سفارت ايران در رم هزينه س��يگار و مشروب خانواده پادشاه افغانستان را 

نيز تأمين می كرد.1

1. رك: يادداشت های علم در سال 1353، تهران، كتاب سرا، 1380، ج3، ص20-38. 
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2. اسناد زير نش��ان می دهد كه عاوه بر پرداخت مس��تمری ماهيانه 10000 دالر به 
پادشاه مخلوع افغانس��تان برای دختر وی ماهيانه 2000 دالر مس��تمری تعيين شد. 
همچنين خانه ای در رم و ماشينی نيز از جيب ملت ايران برای اين شاه مفت خور مخلوع 

تهيه گرديد. 
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3. س��ند زير هم نامه وزير دربار شاهنش��اهی به نخست وزير اس��ت كه خواسته تمام 
وجوه پرداختی به شاه مخلوع افغانستان و يونان در رديف اعتبارات جاری ساالنه دربار 

شاهنشاهی قرار گيرد. 
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درب خزانه شاهی اگر چه هميشه به روی ملت ايران بسته بود ولی به روی مفت خوران، 
دشمنان، غارتگران و دزدان هميش��ه باز بود. شاه مخلوع افغانس��تان و يونان از صدها 
فرسنگ راه به اين خزانه دسترس��ی داشتند و از آن برداش��ت می كردند ولی علی قول 
خود كارگ��زاران دولت پهلوی هي��چ گاه دری به روی ملت ايران باز نبود. امير اس��داهلل 
علم كه در تمامی گزارش ها خ��ود را غام خانه زاد محمدرضا پهل��وی معرفی می كرد، 
ناخواسته در بخش های زيادی از يادداشت های خود به اين مسئله اشاره كرده است. او 

در يادداشت های دوشنبه 28مهر 1354 می نويسد: 
امروز صبح متأسفانه منزل من مثل طويله بود و ديوانه ام كرد. ده ها نفر 
از در و ديوار باال می رفتند... من با مقامی كه دارم نمی توانم در خانه ام را 

ببندم، چون هيچ جای ديگری درش به روی مردم باز نيست...1
با اين اوصاف تاكنون هيچ گاه شنيده نشده آنهايی كه االن برای دفاع از منافع ايران يقه 
پاره می كنند در هيچ يك از نوشته های تاريخی خود نسبت به اين دوران چيزی نوشته 
باشند؛ نه تنها ننوشتند كه چنين خيانت هايی به ملت ايران می شد بلكه خيانت كاران و 

مزدوران را تبرئه تاريخی نيز می كنند. 

1. همان، 1382، ج5، ص306. 




