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1. مقاالت در نشريه ديگر به چاپ نرسيده باشد و يا همزمان براي نشريات ديگر ارسال نشده باشد.
2. نويسندگان محترم مقاالتي را كه جهت چاپ در فصلنامه پانزده خرداد مي فرستند، حداكثر به مدت 6 ماه  

از ارسال آن به نشريات ديگر خودداري نمايند.
3. حجم مقاالت ارسالي از 25 صفحه تايپ شده تجاوز نكند. )هر صفحه 250 كلمه(

4. مقاالت به صورت تايپ شده بر روي كاغذ A4 و با واژه پرداز Word در دو نسخه ارايه شود.
5. ارسال فايل مقاالت در CD يا از طريق ايميل الزامي است.

6. مقاالت به ترتيب ذيل تدوين شوند:
عنوان مقاله؛ نام و نام خانوادگي نويسنده)گان(، همچنين آوردن رتبه علمي: مربي، استاديار و...، سازمان 
وابسته، آدرس، شماره تلفن نويسنده و آدرس ايميل نويسنده)گان( ضروري است؛ چكيده، در حدود 100 
كلمه به زبان فارسي و در صورت امكان به زبان انگليسي؛ كليد واژه ها)تا ده واژه(؛ مقدمه؛ متن اصلي مقاله؛ 

نتيجه؛ فهرست منابع.
7. ارجاعات، اعم از منابع و يادداشت ها با شماره هاي پياپي در متن مشخص و با همان شماره به صورت 
پانوشت در پايان هر صفحه ذكر شود. )شيوه ارجاع براي كتاب: نام و نام خانوادگي نويسنده)گان(، نام كتاب 
)به صورت ايرانيك(، نام مترجم، محل نشر، نام ناشر، سال انتشار، شماره جلد، شماره صفحه و براي نشريات: 
نام  ايرانيك(،  نام نشريه)به صورت  نويسنده)گان(، عنوان مقاله)داخل عامت گيومه(،  نام خانوادگي  و  نام 

مترجم، سال نشريه، شماره نشريه، شماره صفحه مي باشد.(
8. مقاله ترجمه شده بايد حاوي موضوعات بديع و متناسب با نيازهاي علمي و فرهنگي كشور باشد و متن 
اصلي، ضميمه ترجمه ارسال شود و در هر صفحه ترجمه، عاوه بر شماره صفحه هاي ترجمه، شماره صفحه 

متن اصلي نيز قيد گردد.
9. مسئوليت مقاالت بر عهده نويسندگان است و نشريه پانزده خرداد پاسخگوي آرا و عقايد نويسندگان نيست. 
نشريه پانزده خرداد از بازگرداندن مطالب رسيده معذور است و حق چاپ مقاالت پذيرفته شده براي مجله 

محفوظ است. نشريه پانزده خرداد در كوتاه كردن و ويرايش مطالب آزاد است.

نحوه ارزيابي مقاله
ارزيابي  از صاحب نظران  نفر  باشد، توسط دو  اهداف مجله مطابقت داشته  با  مقاله رسيده در صورتي كه 

مي شود و در صورت كسب امتياز الزم و تصويب اعضاي هيئت تحريريه امكان چاپ مي يابد.
ماك هاي ارزيابي مقاالت عبارت اند از: ابتكار و نوآوري، اتقان تحليل ها و استدالل ها، بهره گيري از منابع 

معتبر، نظم و پيوستگي مطالب، رواني و رسايي مطالب و تناسب با نيازها.

راهنماي نگارش و تنظيم مقاالت فصلنامه پانزده خرداد
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سخن سردبير

شکست »معجزه گری برجام«! و روسياهی خط سازش

اين يادداشت درباره فروپاشــی برجام و شكست جريان سازش و پيامدهای آن برای 
انقاب اسامی است. خط ســازش در همه جنبش های اجتماعی يكی از اصلی ترين 
علت های ناكامی انقاب های بزرگ است؛ زيرا منطق سازش، منطق عقب نشينی، ترديد، 
وادادگی، استحاله، دنيازدگی، عوام گرايی، ناتوانی، اسطوره سازی از دشمن، بی اعتنايی 
به قدرت مردم و از همه مهم تر منطق پايان دگرگونی و پيروزی ضد انقاب است. فهم 
منطق سازش به نوعی فهم منطق انقاب و خط مقاومت نيز هست زيرا مفيد و كارآمد 
بودن خط مبارزه انقابی و جريان مقاومت را برای درك و شناسايی جهانی كه بيش از 

هميشه درگير مبارزه حق و باطل است، نمايان می سازد. 
برای ملت بزرگ ايران كه در تاريخ معاصر با تمام وجود نفرت انگيز بودن خط سازش را 
در دو جنبش بزرگ اجتماعی مثل جنبش مشروطه و جنبش ملی شدن صنعت نفت، 
تجربه كرده است و با چشمانی غمبار شاهد از دست رفتن دستاوردهايی بود كه با خيانت 
خط سازش، توسط كودتای سياه يك پدر و پسر بی هويت، مزدور و بيگانه با استقال 
و آزادی ايران، در پای منافع بيگانگان و در رأس آن انگليس و امريكا قربانی شد، فهم 
اين فرآيند بسيار روشن و آشكار است. برای آنهايی كه در ورای استعمار- نظام كفر و 
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استكبار، نابرابری، حرص، فقر، جهل، بی عدالتی و مادی گری- و سازش با جهانخوارانی 
كه جز با مرگ و نابودی ملت های ديگر نمی توانند به حيات انگلی خود ادامه دهند، به 
امكان جهانی بهتر با ملت های آزاد، مستقل، عدالت خواه و با معنويت باور دارند، موفقيت 

و پيروزی خط سازش در انقاب ها يك ضايعه جبران ناپذير است. 
ممكن است نظام جمهوری اسامی كه ميوه شيرين و مبارك انقاب اسامی است 
مسائل و مشكاتی داشته و هنوز به آرمان های يك نظام الهی و انسانی به تمام و كمال 
نرسيده باشــد اما با اين همه، جوهر يك نظام آزادی خواه، استقال طلب، حساس در 
مقابل ظلم و بی عدالتی و حق طلب را آن گونه كه در آموزه های حكيمان، فيلسوفان و 
مصلحان تاريخ تعريف شده است، در خود دارد. انقابی كه يك نظام آلوده به ويروس 
كشنده جهل، بی عدالتی، ضد آزادی، وابسته و حقير، بی هويت و خون ريز را سرنگون 
كرد و به جای آن يك نظام مردمی، آزاديخواه و اســتقال طلب با ريشه های اسامی و 
انسانی مستقر ساخت و برای مردمش عزت، هويت، امنيت، استقال، آزادی و پيشرفت 
به ارمغان آورد، هميشه مورد تقديس و تعظيم جهانيان است حتی اگر نظام برآمده از 

اين انقاب نتواند به همه آرمان های انقاب جامه عمل بپوشاند. 
خط سازش از اساس وظيفه اش اين اســت كه نگذارد اين آرمان ها در درون انقاب 
اسامی و در ساختار جمهوری اسامی نهادينه شود. غلوگرايی ها و غالی گری هايی كه از 
ابتدای انقاب در تئوريزه كردن سازش با شعار واقع گرايی و در پوشش پروژه هايی چون 
سياست گام به گام، مذاكره مستقيم، مذاكره لندن، طرح مك فارلين، پروژه مذاكرات 
برلين، مذاكره با جرج سوروس تئوری پرداز انقاب های مخملی و در نهايت مذاكرات 
برجام اتفاق افتاد، خواسته و ناخواسته دســتاوردی جز اظهار پشيمانی از مقاومت و 

مبارزه، و تعظيم و تكريم خط سازش با شقی ترين دشمنان بشريت ندارد. 
اين غلوگرايی ها كه آخرين آن در جريان مذاكرات دولت روحانی، از يك سو برجام را تا حد 
معجزه پيامبران باال برد و از سوی ديگر ريشه های عميق نفرت امريكا از انقاب اسامی و 
ملت ايران را كم بها نشان داد، ناشی از چيست و چه خطی را دنبال می كند؟ آيا غير از پُر بها 
دادن به دشمن و كم بها جلوه دادن تمايات مردم و آرمان های انقاب اسامی است؟ آيا 
اين غالی گری را نبايد در ناتوانی از درك روند درازمدت دشمنی امريكا با ايران به ويژه پس 
از شكست های فاحش طرح های امريكايی در لبنان، سوريه، عراق، افغانستان و ساختن 
مترســك هايی چون: منافقين، طالبان، داعش و ده ها گروه مزدور برای بر هم زدن روند 

پيروزی خط مقاومت در منطقه در مقابل خط بی آبرو و فرسوده سازش دانست؟ 
خروج از پيش مسلم امريكا از برجام اگر چه هنوز برای دل سپردگان خط سازش در 
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ديوانساالری ايران و غرب پرستان وابســته به آن، كه تمام آرزوهای خود را بر باد رفته 
می بينند، ضربه گيج كننده ای به حســاب می آيد ولی برای ملت ايران و خط انقابی 
مقاومت، يك فرصت طايی است؛ نه از اين جهت كه با سرزنش دولتمردان و جريان های 
واداده به خط سازش، فضايی برای بازی های سياسی، انتخاباتی و رقابت های هيستريك 
جريانی و حزبی درست شود بلكه از اين جهت كه چهره نفرت انگيز خط سازش و كسانی 
كه برای منافع فردی و تمايات شــخصی و خانوادگی به اين خط دل بسته بودند ولی 
هيجان انگيزتر از هر انقابی ای شعار مبارزه با اســتكبار جهانی و امريكای جهانخوار و 

خط امام سرمی دادند بيش از پيش افشا می شود.
ما در دولتی كه خود را »دولت تدبير و اميد« می ناميد و پايه های خود را بر ويران كردن 
دستاوردهای انقاب و سياه نمايی سيستماتيك تاريخ چهار دهه گذشته بنا نهاده بود، 
آزمون سختی را پشت سر نهاديم. حوادث دور اول و دوم دولت تدبير و اميد به طور زنده 
نشان داد كه سطح حل مسائل و معضات كشور از طريق تئوريزه كردن خط سازش به 

طور قطع و يقين بيش از حد خيال پردازی است.
شكســت تز »معجزه گری برجــام« كه بــه نوعــی روشــمندترين و در عين حال 
خطرناك ترين تئوری خط ســازش در تاريخ انقاب اســامی بــود و عوام فريبانه و 
ناجوانمردانه همه سرنوشت يك انقاب بزرگ اجتماعی و امور عادی و روزمره مردم را به 
موفقيت خود منسوب می كرد، نشان داد كه حقانيت و عظمت انقاب اسامی، برخاف 
توهم كارگزاران خط ســازش، بيش از آن اســت كه با تئوری های توخالی و عاری از 
واقعيت و حقيقتی چون مذاكره مستقيم، مذاكره مك فارلين، مذاكره با جورج سوروس 
و نظريه پردازان انقاب مخملی، مذاكرات برجام و ديدگاه هايی شبيه به اينها، در آينده 

تاريخ انقاب اسامی مخدوش شود. 
شكست »معجزه گری برجام« و روسياه شدن خط سازش يك واقعيت تلخ ديگر را برای 
ملت ايران از عمق به سطح آورد. وجود خط ســازش در تمامی جنبش های اجتماعی 
يك واقعيت انكارناپذير اســت. اما حقيقت تلخ درباره جمهوری اسامی اين است كه 
سازمان دهندگان اين خط، عموماً در مركز ديوانساالری و در قامت مديران ارشد جای 
دارند. از ابتدای انقاب رگه های خط سازش چه در دولت موقت بازرگان، چه در دوران 
رياست جمهوری بنی صدر، چه در دولت ســازندگی  هاشمی رفسنجانی، چه در دولت 
خاتمی و چه در دولت های ديگر وجود داشــت و تاش می كرد توهمات خود درباره 
انقاب اسامی، مبارزه با استكبار جهانی و در رأس آن مذاكره با امريكا و عقب نشينی 
از آرمان های انقابی و انسانی ملت ايران را تئوريزه و القا نمايد. اما ما نمی خواستيم باور 
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كنيم كه در ميان مديران و كارگزاران جمهوری اسامی ممكن است چنين خطی جا 
خوش كرده و منتظر فرصت باشــد. اين خط از ابتدای انقاب در ديوانساالری كشور 
نهادينه شد. آنچه بر ما در جريان برجام گذشت، نشان داد كه خط سازش از ابتدا سزاوار 
تحليل جدی و رديابی حتی در ميان طرفداران انقابی كشور بود ولی ما عموماً رگه های 

اين خط را در ميان نيروهای به ظاهر انقابی جست وجو نمی كرديم. 
به رغم اين كه ما از حضور جريان ســازش در كنار ضد انقاب داخلی و خارجی برای 
باج خواهی از انقاب، وادار ساختن رهبری به اعام حالت اضطراری در كشور در مقاطع 
مختلف، ســياه نمايی، ايجاد ترديد در كارآمدی نظام جمهوری اسامی، سلب اعتماد 
عمومی از مردم با دادن وعده های عجيب و غريب، ايجاد فتنه و بلوا در كشور، بزك كردن 
چهره نفرت انگيز استبداد و استعمار در ايران، رابطه پشت پرده با دشمنان قسم خورده 
ملت و ساير كارهايی كه جبهه انقاب و خط مقاومت را تضعيف می كرد، خبر داشتيم 
ولی با تعلل و اغماض در برخورد با اين خط به خاطر بعضی از ماحظات، راه را برای نفوذ 
آنها در عالی ترين سطوح ديوانساالری جمهوری اســامی مثل مجلس، دولت و ساير 

سازمان ها و نهادها باز كرديم. 
پيامدهای ضمنی شكســت »معجزه گری برجام« و روســياهی خط سازش می تواند 
انگيزه های پرقدرتی بــرای ارزيابی عملكرد انقابيون خط مقاومت و امريكاپرســتان 
خط سازش در ديوانساالری ايران باشــد و خط مقاومت را آماده كند كه واقعيات اين 
ديوانساالری را كه بی ترديد »اسب تروا« و »پاشنه آشيل« نظام جمهوری اسامی است، تا 
هر جا كه آنها را بكشاند، پيگيری كنند. اين واقعيات حتی ممكن است تا درون مناسبات 
خانوادگی بعضی از مديران ارشــد و كارگزارانی كه از ســال های دولت ســازندگی و 
دولت های بعدی تبديل به يك طبقه اجتماعی خاص و ويژه خوار جديد در ديوانساالری 
ايران شدند، كشيده شــود. نبايد ماحظات شبه انقابی و سابقه انقابی گری بعضی از 
اين مديران و كارگزاران ما را از درك عميق و دقيق مكانيزم عملكرد اين ديوانساالری 
كه عموماً ريشه پرقدرتی از گذشته در بوروكراسی و تكنوكراسی كشور دارد و در ايجاد 
فساد اداری، رانت خواری، فساد اخاقی، دل سپردگی به قدرت و بی اعتبارسازی عمومی 

و سلب اعتماد از نظام اسامی سرآمد ديگر جريان ها هستند، غافل شد. 
شايد اگر در گذشته چنين خطی را در ديوانســاالری جمهوری اسامی می ديديم 
به حساب اشتباه محاســباتی از دشــمن می گذاشتيم ولی داســتان تئوريزه كردن 
»معجزه گری برجام« و نشاندن اين قرارداد در مقام »نجات بخش انقاب« نشان می دهد 
كه خط سازش در انقاب ريشــه عميق تر و جدی تری از يك خطای تاريخی يا اشتباه 
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محاسباتی دارد. عائم و نشان هايی كه در دولت تدبير و اميد نمايان شد با قاطعيت به ما 
می گويد در چهار دهه گذشته انقاب، بعضی از دولتمردان ايران و انقابی نمايان سابق 
در پيوند منافع فردی، خانوادگی، جريانی و حزبی خود بــا امريكا و اروپا تا آنجا پيش 
رفته اند كه ديگر نمی توانند از اين منافع چشم پوشــی كنند. فرستادن فرزندان خود و 
خانواده و ساير وابستگان و پيوستگان به اين كشورها برای زندگی يا به بهانه تحصيل، 
ضرورت ارتباط و ارسال پول و امكانات برای آنها، هزينه كردن دالرهای حقوق نجومی 
در وياهای كنار ساحل اروپا و شهرهای پرجاذبه لندن، پاريس، ملبورن، لوس آنجلس، 
نيويورك، آنتاليا، ايتاليا و غيره كه جاذبه های تفريحی آنها به مراتب شايستگی بيشتری 
نسبت به ايران و مردم مظلومش دارد و ده ها دليل ديگر، بی ترديد با تحريم های برجامی 

كه راه اين ارتباطات را دشوار و پر هزينه می كند، سازگار نيست. 
اينها كمتريــن دليل برای كارچاق كنی خط ســازش در كنار تمايــات عقيدتی و 
سرسپردگی های ايدئولوژيك به غرب است كه از ديرباز هوش از سر جريان منورالفكری 
ايران ربود و پيچ و مهره های مغز آنها را برای شــل و ســفت كــردن در اختيار آچار 
پيچ گوشتی های امريكا و اروپا قرار داد؛ و چه دقيق و عميق گفت معمار بزرگ انقاب 

اسامی خمينی كبير:  
ما از شر رضاخان و محمدرضا خاص شديم، لكن از شر تربيت يافتگان 
غرب و شرق به اين زودی ها نجات نخواهيم يافت. اينها برپادارندگان 
سلطه ابرقدرت ها هستند و سرسپردگانی می باشند كه با هيچ منطقی 
خلع ساح نمی شوند؛ و هم اكنون با تمام ورشكستگی ها دست از توطئه 

عليه جمهوری اسامی و شكستن اين سد عظيم الهی برنمی دارند.1
ما در مورد خط ســازش بايد هوشــيارانه قضاوت كنيم ولی در عيــن حال نبايد در 
ارزيابی های خود درباره اين خط در هر مقام و منصبی ترحم داشته باشيم. خط سازش 
بزرگترين دشمن انقاب اسامی و نظام جمهوری اسامی است. ترحم به اين خط در 
ارزيابی ها، ترحم بر پلنگ تيزدندانی است كه اگر فرصت پيدا كند گلوی ملت ايران را 
خواهد دريد. همچنان كه همين خط با انقاب مشروطه و ساير جنبش های ملت ايران 
در تاريخ معاصر چنين كرد. بنابراين بايد واقع بينانه اين خط را رصد كنيم و بدانيم كه 
زمينه هايی وجود دارد كه سازشــكاران برنامه ها، تئوری ها و نقشه های خود را در آن 
عملياتی می كنند و از ملت ايران هزينه می گيرند؛ همچنان كه در افسانه ســازی های 
»معجزه گری برجام« چنين هزينه هايی پرداخت كرديم. اين زمينه ها در ابعاد سياسی، 

1. صحيفه امام، ج15، ص446-447. 



14
سخن سردبير

دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  55    بهار 97

اقتصادی، فرهنگی و عقيدتی از يك طرف به مسائلی كه به از هم پاشيدن ساختارهای 
نظام كهنه و پوسيده پادشاهی در ايران مربوط اســت ارتباط دارد و از طرف ديگر به 
مسائلی كه در دل ديوانساالری نظام جمهوری اسامی ريشه دوانده، مربوط می شود. 

تار و پود اين ديوانساالری با همه وجوهش همان ديوانساالری ساخته دست امريكايی ها 
در دوران پهلوی است و آنها بيش از ما از روزنه های رخنه در اين ديوانساالری آگاهی دارند 
و می توانند از درون آن، خط سازش را هدايت و ساماندهی كنند. نزديك به دو دهه است 
كه خط سازش در درون اين ديوانساالری بر استراتژی گسترش نارضايتی ميان مردم، 
بی اعتمادسازی و القای ناكارآمدی نظام جمهوری اسامی تكيه كرده و به صورت مستمر 
از طريق الغای تضاد تخصص و تعهد آن را تقويت می كند. در دانشــگاه ها، در ادارات، در 
بنگاه های كســب و كار، در متون رشــته های مديريت و حقوق اداری، در فن ساالری و 
كاغذبازی، در سياست گذاری و برنامه ريزی، در آموزه های علوم سياسی و علوم اجتماعی، 
در نظام اقتصادی و بانك داری، در سياست های مالی و پولی و از همه مصيبت بارتر در نظام 
آموزش ابتدايی و متوسطه ايران و اسناد به ظاهر جهانی آن )شبيه 2030( و غيره روزنه های 

رخنه را باز نگه می دارند تا خط مقاومت را تضعيف و از صحنه محو كنند. 
اگر نيروهای انقابی خط مقاومت از ضرورت حياتی اقدام مشترك و معقول و به دور 
از هيجانات سياسی و حزبی در افشای خط ســازش آگاهی نداشته باشند و وارد عمل 
نشوند و در هر فرصتی بی ماحظه اهداف و استراتژی های اين خط را افشا نكنند، اين 
ديوانساالری و خط سازشی كه در پشت آن كمين كرده است با شعار های مردم پسند 
و شرايط مناسب و حتی ژست های انقابی و به شدت اسامی وارد صحنه خواهد شد و 
ريشه استقال، آزادی و جمهوری اسامی را خواهد زد و ايران را به دورانی در حكومت 

قاجاری و پهلوی خواهد برد كه به قول آيت اهلل شهيد حاج آقا نوراهلل اصفهانی: 
فان وزير دريای خزر را نگويد يك قاشــق آب گنديده چه قابل است 
بخشيديم. ديگر »مرو« و »سرخس« را قمار شب و خمار صبح به  باد ندهد 

و هكذا.1
درســت اســت كه معجزه گری برجام خاصيت خود را از دســت داده است اما خط 
سازش، خط نفاق و خط وادادگی از انقاب، از مرده ريگ برجام نيز دست بر نداشته و 
بی ترديد انتقام اين شكســت را از مردم ايران خواهد گرفت. اگر خط مقاومت از ابتدا 
بر مواضع يكدســت، قاطع و آگاهی بخش تكيه می كرد و داستان »معجزه گری برجام« 

1. موسی نجفی، انديشه سياسی و تاريخ نهضت حاج آقا نوراهلل اصفهانی، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر 
ايران، 1383، ص248. 
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را به بازی های جناحی، انتخاباتی و تصفيه حســاب های سياسی وصل نمی  كرد و همه 
هزينه های برخورد با خط سازش را به رهبری حواله نمی كرد، خط سازش نمی توانست 
گستاخانه طرح های ذلت بار خود را در پوشش داستانی شبيه حكميت ابوموسی اشعری 

و عمروعاص بر امام زمان تحميل كند. 
خروج از برجام و خيانت امريكا به ســندی كه خود امضا كرده بود بيش از آن كه يك 
واقعيت تأسف آور باشــد يك حقيقت تاريخی از پيش تجربه شده بود. اگر دولتمردان 
ايران از اين واقعه عبرت بگيرند، می توانند به عنوان فرصت مثل سياب بهاری موانع 
بی شــماری را كه عموماً ذهنی هستند و سد راه پيشــرفت ايران اند از سر راه بردارند. 
بی ترديد مسير پيشرفت، عزت، عظمت، اســتقال و آزادی ملت ايران از راه هايی كه 
امريكا و اروپا ريل گذاری كرده اند، نخواهد گذشــت و اين مسير از دوران قاجاريه تا به 
امروز نشان داده است كه جز ويرانی، نابودی اســتقال و آزادی و برهوت وابستگی و 

حقارت چيزی به ارمغان نخواهد آورد. 
امريكای مردمی، عاقل، شريف و وطن پرست! كه خط سازش نزديك به چهار دهه است 
آن را ترويج می كند شــوخی فريبنده ای بيش نيست و انسان را به ياد آن نطق معروف 
دكتر مصدق در مجلس چهاردهم درباره »انگليسی خوب، بسيار شريف و وطن پرست« 
می اندازد. مصدق در كوران انقاب مشروطيت با بورس محمدعليشاه برای تحصيل به 
خارج می رود و به قول خودش بيست سال مردم ايران را نمی بيند و از ايران و اتفاقاتی 
كه در اين بيست ســال به وقوع پيوســت خبری ندارد. وقتی به ايران برمی گردد در 
مجلس چهاردهم در جلسه 16 اسفند 1322 در مخالفت با اعتبارنامه سيد ضياءالدين 

طباطبايی يكی از عوامل كودتای سياه رضاخان می گويد:
... بنده مأمورين خوب از انگلستان ديده ام. من مأمورين بسيار شريف 
و وطن دوست از انگلستان ديده ام. من مذاكراتي در شيراز و در تهران 
با اينها دارم. يك روز ماژور هوور قنسول انگليس آمد و به من گفت: ما 
حكم داده ايم تنگستاني ها را تنبيه بكنند. من حالم به هم خورد. گفت: 
شما چرا حالتان به هم خورد؟ گفتم: چون اين صحبتي كه كرديد نه در 
نفع شماست نه در نفع ماست. گفت: توضيح بدهيد. گفتم: شما پليس 
جنوب را مأمور تنبيه تنگستان بكنيد بر منفوريت آنها افزوده مي شود. 
تنگستاني ها اگر شرارت مي كنند من تصديق مي كنم اگر بعضي از آنها 
راهزني دارند من تصديق دارم. اگر آنها را پليس جنوب تنبيه كند آنها 
جزء شهداء و وطن پرست ها مي شوند و من راضي نيستم. ولي اگر من كه 
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والي هستم آنها را تنبيه كنم به وظيفه خود عمل كرده  ام و كار صحيحي 
كرده  ام. گفت: توضيحات شما مرا قانع كرد شما كار خودتان را بكنيد 
من از شما تشكر مي كنم. بعد از چند روز من تنگستان را امن كردم و 

ماژور هوور آمد از من تشكر كرد...1
مصدق با توهم دفــاع از وطن و برقراری امنيت، تمام مبارزين جنبش تنگســتان را 
كه عليه منافع نامشروع انگليس در ايران می جنگيدند و دشمن آنها را اشرار و راهزن 
می ناميد، همچنان كه امروز نيروهای خط مقاومت در لبنان، فلسطين، سوريه، عراق و 
ايران را تروريست خطاب می كنند، مردم تنگستان را سركوب كرد و مزد اين سركوبی 
را از انگليسی های خوب و شريف و وطن پرست!!! گرفت؛ زيرا همكاري مصدق با پليس 
جنوب و تجهيز قواي دولتي در سركوب تنگستاني ها سبب شد كه سفارت انگليس از 
نخست وزير جديد بخواهد كه مصدق را در ســمت والي فارس ابقاء كند. مستر نرمان 

سفير انگليس در اين نامه می نويسد:
سفارت انگليس- 4 نوامبر 1920 مطابق با 22 صفر 1339. 

فدايت شوم. پس از اســتعام از صحت مزاج و تقديم ارادت زحمت 
مي دهد كه از قرار تلگرافي كه قنســول انگليس مقيم شــيراز مخابره 
كرده اند آقاي مصدق السلطنه از سقوط كابينه قبلي و تشكيل كابينه 
جديد قدري مضطربند كه مبادا اين كابينه در موقع الزمه همراهي و 
مساعدت مقتضي از ايشــان ننمايد و گويا خيال استعفا دارند. از قرار 
راپورت هايي كه از قنسول انگليس در شيراز مي رسد حكومت معظم له 
در شيراز خيلي رضايت بخش بوده اگر حضرت اشرف صاح بدانند بد 
نيست كه دوستانه تلگرافي به معزي  اليه مخابره فرموده، خواهش كنيد 
كه به حكومت خود باقي بوده و از اين خيال منصرف شوند. ايام شوكت 

مستدام. مستر نرمان2
واقعيت خط سازش در تاريخ ايران همين است. حتی اگر به نام خيرخواهی در اقدامی 
وارد شود به دليل ويژگی های سازشكارانه، در حساس ترين برهه تاريخی خسارتی كه 
وارد می سازد كمتر از كودتای ســياه انگليس پسند رضاخان در سوم اسفند 1299ش 
و كودتای امريكاپسند 28 مرداد ســال 1332 و بر باد دادن دستاوردهای يك جنبش 

بزرگ ضد استبدادی و ضد استعماری در ايران نيست. 

1. حسين كی استوان، سياست موازنه منفی در مجلس چهاردهم، تهران، مصدق، 1337، ج1، ص33. 
2. همان. 
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بازکاوی نقش امریکا در ایجاد آشوب های کور دی ماه96
بر اساس اطالعات آشکار 

حامد حبيبی
سهراب مقدمی شهيدانی

چکيده 
اغتشاشات و آشــوب های دی ماه 1396 يكی از توطئه های ناكام دشمنان جمهوری 
اسامی بود، كه در آستانه چهل ســالگی نظام جمهوری اسامی با محوريت شيطان 
بزرگ، طراحی و با همدســتی عوامل خارجی و داخلی، به اجرا گذاشــته شد و البته 
ناكام ماند. در اين مقاله با اتكا به اطاعات منتشرشده و خصوصاً با توجه به تصريحات 
مخالفان جمهوری اسامی، به تحليل نقش امريكا در آشوب های مزبور پرداخته شده 
اســت. تبيين نقش محوری امريكا در آشوب های زمســتان 96، موجب فهم عميق و 
ملموس بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با مردم قم در 96/10/19، با موضوع تبيين 
ابعاد گوناگون عملكرد و هدايت اين آشوب ها، می گردد. اين نوشتار به فاصله كمتر از 
دو ماه پس از وقوع آشــوب های دی ماه، به تحرير درآمده و طبيعتاً نگارندگان از حيث 
دسترسی به تحليل ها و اسناد مرتبط، در مضيقه قرار داشته اند و در آتيه ابعاد بيشتری 

از اين ماجرا روشن خواهد شد. 
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کليدواژه ها: جمهوری اسامی، فتنه 96، آشوب های ايران، امريكا

مقدمه 
انقاب اسامی ايران در آســتانه چهل ســالگی اش همچنان پای برجا و استوار، در 
افق های تازه اش به پيش می رود و به رغم همه فتنه ها، توطئه ها، كودتاها و توفان های 
موسمی، ثبات سياسی  خود را متزلزل نديده است. نقش راهبردی واليت فقيه و راهبری 
الهی شخص مقام معظم رهبری از يك ســو، و حضور هوشمندانه و يكپارچه توده های 
مردم انقابی از سوی ديگر، موجب خنثی سازی انواع دشمنی های سازمان يافته عليه 

انقاب اسامی شده است. 
موفقيت مستمر جمهوری اسامی ايران در مهار فتنه ها و دشمنی ها موجب آن نيست 
كه از بازخوانی حوادث فتنه گون عليه انقاب اســامی غفلت صورت گيرد؛ چه اينكه 
عدم واكاوی محققانه حوادث خطير و غفلت از عبرت آموزی تاريخی، تاكنون موجب 

گسترش، تكرار يا تعميق دشمنی ها و فتنه ها شده است. 
در تحليل فتنه های سازمان يافته عليه انقاب اســامی، ادبيات و الگوهای مختلفی 
مورد اســتفاده قرار می گيرد؛ گاه مرز ادبيات شعاری و احساســی، فضای تحليلی را 
درمی نوردد و گاه با تكيه بر اطاعات پنهان به بررسی وقايع مبادرت می شود و در برخی 
موارد دامنه حوادث خطير ملی به نزاع های داخلی جناحی و عوامل درونی تقليل و تنزل 
داده می شود. در همه اين موارد، جای نقد جدی وجود دارد و برآيند چنين بررسی هايی 

نوعاً به روشن گری گسترده ختم نخواهد شد. 
نوشــتار حاضر در كوتاه ترين زمان پس از وقوع آشــوب های كور سال 96 به تحرير 
درآمده و تاش دارد با تكيه بر اطاعات منتشرشده، به نقش امريكا در ايجاد ناآرامی های 
سراسری در ايران اســامی بپردازد. موضوع اين مقاله از آن جهت ضرورت و اهميت 
می يابد كه برخی از مسئولين بلندپايه سياســی و بعضی تحليل گران نامور ايرانی بنا 
به داليل نامعلوم، جهت شكل گيری اين آشوب ها را به ســمت و سوی عوامل داخلی 
تقليل دادند يا در بازكاوی علل و عوامل و ابعاد اين ماجرا دچار تشتت و تذبذب شده اند. 
اين مسئله در حالی مشــاهده می شــود كه رهبری معظم ماه ها پيش از شكل گيری 
ناآرامی های كور سراسری، نسبت به اين وقايع هشدار داده بودند و در سخنرانی تاريخی 
19دی 96 و به فاصله چند روز پس از فرو نشستن زبانه آتش ناآرامی ها، به نقش عوامل 
خارجی و خصوصاً امريكا در سازماندهی آشوب در ايران، تصريح كردند. ايشان در تبيين 

ابعاد وقايع دی ماه 96 چنين فرمودند: 
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قرائن و شواهد اطاعاتی نشــان می دهد كه اين قضايا سازماندهی 
شده بوده و در شكل گيری آن، يك مثلث فعال بوده است. يك رأس اين 
مثلث، امريكا و صهيونيست ها بودند كه طراحی را انجام دادند و چند 
ماه بر روی اين طراحی كار كردند و بنــای آنها اين بود كه حركت ها از 
شهرهای كوچك شروع شود تا به مركز برسد. رأس دوم اين مثلث، يكی 
از دولت های خرپول خليج فارس است كه هزينه اين نقشه را تأمين كرد 
و رأس سوم نيز، پادوها بودند كه مربوط به سازمان آدم كش منافقين 

هستند و از ماه ها قبل آماده بودند. 
عمليات »هم گرايی نتيجه بخش« اسم رمزی بود كه مثلث امريكايی ها و صهيونيست ها 
به عنوان طراحان و سعودی ها به عنوان حاميان مالی و منافقين به عنوان پياده نظام اين 
جريان با همكاری هم قصد ايجاد آشــوب و فتنه را در كشور داشتند؛ هدفی كه در آن 
با استفاده از مطلوبات مردم و دغدغه های بحق آنان به عنوان بهانه ای برای اجتماعات 
خيابانی و در نهايت با هدف بهره برداری به نفع خود بتوانند به اهداف شوم خود دست 
پيدا كنند. اين جريان با همانند سازی ايران به ليبی سعی در كشاندن آشوب از شهرهای 
كوچك به بزرگ و از آنجا به طرف مركز داشت و در نهايت در پی آن بود كه زمينه سقوط 

نظام را فراهم آورد كه حضور حماسی مردم بار ديگر نقشه های آنان را باطل نمود. 
خصومت های امريكا با ايران باعث شده است كه اين كشور طی ساليان گذشته به ويژه 
پس از به قدرت رسيدن اوباما سرمايه گذاری فراوانی را برای قرار دادن مردم در مقابل 
دولت ايران انجام دهد و به عبارت ديگر، استراتژی تغيير رژيم را عملياتی سازد. اصوالً 
بايد در نظر داشــت كه يكی از اهداف طرح جايگزين اقدام نظامی مستقيم عليه ايران 
در دوره بوش با سياست اعمال تحريم عليه ايران در دوره اوباما و استمرار آن در دوره 
ترامپ نيز، در همين مســئله يعنی قرار دادن مردم در مقابل حكومت نهفته است. در 
مجموع می توان گفت كه امريكا در اين دوره نيز راهبرد های دوگانه مهار و تغيير رژيم را 
به صورت همزمان در مقابل ايران دنبال می كند. به عبارتی تنها تاكتيك های سياست 
خارجی اين كشور است كه در مقابل ايران از حمله نظامی به سمت جايگزين هايی چون 

تحريم و حمايت از ناآرامی های داخلی متمايل شده، نه استراتژی های اين كشور.1 
از ســوی ديگر مقامات امريكايی از قدرت روزافزون ايران در ابعاد موشــكی و نفوذ 
منطقه ای و ثبات امنيتی پايدار در منطقه پرآشــوب و بلوا و از همه مهم تر ايجاد يك 

1. »تغيير رژيم اصل ثابت سياست ايرانی امريكايی«، 1396/10/11:
www.farsnews.com/fna.ir/a385jq
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حكومت شــيعی با در هم شكستن مرزهای 
ايدئولوژی جهان به هيچ وجه راضی نيستند. 
لذا بر اين شــدند تا آرزوهای خود را از رؤيای 
تغيير رژيم به هدف اصلی تغيير دهند و از هيچ 
تاشی برای رســيدن به اين خواسته و هدف 

دريغ نورزند. 
بی شك در اجرای اين هدف امريكايی ها تنها 

نبودند؛ كه در گفتارهای مجزايی به نقش آنان نيز می پردازيم. 
نوشــتار حاضر تاش كرده تا حدودی به نقش امريكا به عنوان اصلی ترين دشــمن 

انقاب اسامی و يكی از ابعاد مثلث مذكور بپردازد. 

هدف دشمن در مقابل جمهوری اسالمی چيست؟ 
بدون شك شناخت دشــمن بزرگ ترين كمك را می كند كه توان خود را در مقابله با 
آن افزايش دهيم. رهبر معظم انقاب در ديداری كه در آستانه 12 آبان با دانش آموزان 
و دانشجويان برگزار شد در تبيين ضرورت دشمن شناسی به عنوان شرط اصلی تداوم 
مسير تحقق اهداف نظام و ملت خاطرنشان كردند: »امريكا به معنای واقعی كلمه، دشمن 
خبيث و اصلی است و اين حقيقت نه از ســر تعصب و نگاه بدبينانه است بلكه ناشی از 
تجربه، فهم درست مسائل و ديدن واقعيت ميدان است.«1 اما امريكا در اين سال ها به 
تنهايی مشغول مبارزه با ملت و نظام جمهوری اســامی نبوده بلكه سعی كرده است 
كشورهايی مختلف را با خود همراه نمايد؛ دشمنانی كه  نفوذ و قدرت و صابت جمهوری 

اسامی قطعاً برای آنها خوشايند نخواهد بود. 
اما هدف اصلی دشمن چيست؟ در اين خصوص ذكر چند نكته الزم و اساسی است:

اول:
كار دشمن دشمنی است پس توقع دوستی از دشمن خطاست، پس 
اينكه انتظار داشــته باشيم او اظهار دوســتی كند يا دست از دشمنی 
بردارد انتظار بی جايی اســت. بــرای همين هــم اميرالمؤمنين)ع( 
می فرمايند: من نام لم ينم عنه شما اگر در سنگر خوابت برد معنايش 
اين نيســت كه طرف مقابل شما و دشمن شــما هم خوابش برده، او 
)دشمن( مواظب است. او )دشمن( مراقب شما است، او )دشمن( منتظر 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با دانش آموزان و دانشجويان، 1396/8/11. 

عمليات »هم گرایی نتيجه بخش« اسم 
رمزی بود که مثلث امریکایی ها و 
صهيونيست ها به عنوان طراحان و 
سعودی ها به عنوان حاميان مالی 
و منافقين به عنوان پياده نظام این 
جریان با همکاری هم قصد ایجاد 

آشوب و فتنه را در کشور داشتند
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شما است كه شما را خواب ببرد.1
دوم: آنچه در جريانات اغتشاشات دی ماه 96 اتفاق افتاد بخشی از پروژه »كوتاه مدت« 
دشمن برای رســيدن به هدف »ميان مدت« و »بلندمدت« آنان بود.از اينرو در بيستم 
ارديبهشت سال 96 درســت نُه روز قبل از انتخابات، رهبر انقاب راهبرد و اهداف سه 

مرحله ای دشمن را بيان نمودند:
دشمن يك هدف كوتاه مدت دارد... يك هدف ميان مدت... يك هدف  
بلند مدت دارد... هدف كوتاه مدت دشــمن به هم زدن امنيت كشــور 
است... ايجاد آشوب و فتنه در كشــور است... هدف ميان مدت آنها هم 
مسئله اقتصاد كشور اســت... مردم هم بايستی از جمهوری اسامی و 
نظام اسامی به خاطر مشكات معيشتی نااميد و مأيوس بشوند.... هدف 

بلندمدت هم اصل نظام اسامی است.2 
ايجاد آشــوب اگرچه بهانه اقتصادی داشت اما هدفی كه دشــمن طراحی كرده بود 
براندازی نظام اسامی بود. آنچنان كه صراحتاً آن را اعام كردند. »هدف نهايی دشمن 

)چيست؟( معلوم است... براندازی جمهوری اسامی«.3 
سوم: نقطه قوت هر نظام و حكومتی در دنيا مردم است و طبعاً با حمايت مردم بوده كه 
انقاب اسامی در پيچ های متعدد تاريخی به سامت عبور كرده  است. اما طرح مشترك 
هر يك از اهداف ســه گانه دشــمن يك چيز بود: از بين بردن »اميد« و »اعتماد مردم«. 
»اينكه مردم را نااميد كنند، مردم را بدبين كنند، اعتماد به نفس مردم را بگيرند، آينده 
را تاريك نشان بدهند؛ كاری كه امروز دشمن دارد می كند.«4 بنابراين »امروز بيشترين 
نقشه دشمنان متوجه اين است كه ملت ايران اين اعتماد به نفسی را كه دارد از دست 
بدهد، نقش مهم جنگ نرم دشمن، امروز متوجه اين است كه ملت ايران اميدش را از 

دست بدهد.«5 
چهارم: هدف ديگر دشمنان از اغتشاشات اخير ناكار آمد نشان دادن دين در مديريت 
جامعه است؛ زيرا كه استكبار جهانی می داند الگوسازی انقاب اسامی هستی استكبار 
را به خطر می اندازد. آنچــه از برآوردها و تحليل های تحليل گــران بزرگ امريكايی و 
اروپايی برمی آيد، ترامپ رياض را در كنار تل آويو به عنوان محور اصلی روابط ديپلماتيك 

1. بيانات مقام معظم رهبری در اجاس جهانی علما و بيداری اسامی، 1392/2/9. 
2. بيانات مقام معظم رهبری در دانشگاه امام حسين )ع(، 1396/2/20. 

3. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با مردم قم، 1396/10/19. 
4. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با اعضای شورای هماهنگی تبليغات اسامی، 1396/10/6. 

5. همان. 
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و اقتصادی و هم پيمان خود در منطقه برگزيده تا حافظ و منشــأ تداوم حضور امريكا 
در منطقه باشد لذا از ديد امريكايی ها ايران به عنوان يك كشور مستقل و مخالف اين 
دو كشور در واقع برهم زننده برنامه های بلندمدت امريكا برای حضور و بهره برداری از 

منطقه شناخته می شود.1 
پنجم: وسيله )تهاجم( چيست؟ وسيله شان اين اســت كه ابزارهای اقتدار ملی را از 

جمهوری اسامی بگيرند. به فرموده مقام معظم رهبری، اقتدار ملی ابزارهايی دارد: 
يكی از مهم ترين ابزارهای اقتدار ملــی عواطف مردم و افكار عمومی 
اســت. يكی از ابزارها حضور قدرتمندانه جمهوری اسامی در منطقه 
اســت. يكی از ابزارها اقتدار ملی قدرت دفاعی كشــور است. يكی از 

مهم ترين ابزارهای اقتدار ملی جوان مؤمن است.2 

رویکرد کلی برخورد امریکا با جمهوری اسالمی 
دولتمردان امريكا بعد از حدود يك دهه سياست دستكش مخملی، صريحاً خواسته 
قلبی خود را به زبان آوردند و اعام كردند كه به دنبال تغيير رژيم در ايران هستند. با آن 
كه ترامپ به واسطه مشاورين باسابقه خود كه غالباً از ژنرال های بازنشسته ارتش امريكا 
هســتند پذيرفته كه مقابله با ايران و تغيير حكومت از طريق نظامی دور از دسترس و 
پر هزينه است لذا آن گونه كه از طريق افزايش ارتباطات سياسی و امنيتی كاخ سفيد 
با گروه های مخالف جمهوری اســامی مشخص اســت امريكا خواهان تقويت كردن 
اپوزسيون داخلی و خارجی برای رسيدن به اين هدف است.3 كما اينكه ركس تيلرسون 
وزير خارجه ســابق امريكا چندين بار عبارت »تغيير رژيم« را به كار برد. او اولين بار در 

تاريخ 15 ژوئن 2017 )25 خرداد 1396( در سخنانی در مجلس نمايندگان گفت: 
سياســت ما در قبال ايران هنوز در حال تكميل است. هنوز آن را به 
رئيس جمهور تقديم نكرده ايم ولی بگويم كه قطعاً ما متوجه ادامه حضور 
تنش زای ايران در منطقه هستيم... سياست ما در مقابل ايران اين است 
كه هژمونی و استيای ايران را به عقب برگردانيم، توانايی آنها در توليد 
ساح اتمی را مهار كنيم و از عناصری در داخل ايران حمايت كنيم كه 
منجر می شود به انتقال مسالمت آميز حكومت و البته همان طوری كه 

1. »بررسی نقش راهبرد مهار از درون امريكا در اغتشاشات اخير ايران«، 2018/1/14: 
iuvmpress.com/fa/26966

2. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با مردم قم، 1396/10/19. 
3. »بررسی نقش راهبرد مهار از درون امريكا در اغتشاشات اخير ايران«، همان. 
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می دانيــم آن عناصر حضور 
دارند.1 

البته بعداً خواهيم گفت كه به تعبير رهبر 
انقاب دشمنان ما از حمقاء هستند چرا كه 
سرمايه خود را معطوف به بعضی اپوزسيون 
فراری از كشور و سازمان ورشكسته منافقين 
نموده اند كه حنای آنــان قطعاً در نزد مردم 
رنگی نخواهد داشــت. اين پايــان اظهارات 
سكاندار ســابق سياســت خارجی امريكا 
نبود بلكــه او در 16 مهر ســال 96 بار ديگر 
در مصاحبــه با CNN شــفاف تر اعام كرد 

كه »به دنبال سرنگونی جمهوری اسامی هســتيم«. او همچنين حدود دو ماه پيش از 
آشوب های ايران در هند گفته بود: »از صداهای مدرن در داخل ايران حمايت خواهيم 
كرد.« همچنين جيمز متيس وزير دفاع اياالت متحده درست نزديك به چند هفته بعد 
از اظهارات تيلرسون با اعام اينكه ايران اصلی ترين عامل بی ثباتی در خاورميانه است، 

گفت:  »يگانه شرط بهبود مناسبات ايران و امريكا تغيير رژيم ايران است.«2 

نقش مارک دوبو ویتز در اغتشاشات و طرح سياست براندازی 
در همان روزهای نخســت پس از آغاز رســمی كار دونالد ترامپ، مارك دوبو ويتز 
مدير اجرايی »بنياد دفاع از دموكراســی« و يكی از كارشناسان اصلی امريكا در زمينه 
تحريم های اقتصادی ايران چكيده نظريات خود پيرامون سياست صحيح در قبال ايران 
را در 7 صفحه در اختيار كاخ سفيد قرار می دهد. ســايت پوليتيكو مدعی است كه به 
نسخه ای از اين يادداشت سياسی دست يافته است. اين سايت درست چند روز بعد از 
اظهارات بی پرده سران امريكايی، در مقاله ای به قلم مايكل كراولی )دبير حوزه سياست 

خارجی سايت( به طرح موضوع تغيير رژيم ايران در كاخ سفيد پرداخت. 
كراولی در مقاله خود محور اصلی نظريات مارك دبو ويتز را چنين می داند: »دامن زدن 
به ناآرامی ها با هدف ايجاد يك ايران آزاد دموكراتيك.« دوبو ويتز معتقد است كه ساختار 

1. »تيلرسون: سياست ما تغيير مسالمت آميز قدرت در ايران است«؛
www.bbc.com/persian/amp/IRAN-4028336915/06/2017

2. »دفاع آشكار وزير دفاع امريكا از تغيير رژيم در ايران«، 2017/6/30؛ 
www.dw.com/fa-ir/a-39636095//

یک  دشمن  انقالب:  معظم  رهبر 
هدف کوتاه مدت دارد... یک هدف 
بلند مدت  هدف   یک  ميان مدت... 
دارد... هدف کوتاه مدت دشمن به 
هم زدن امنيت کشور است... ایجاد 
آشوب و فتنه در کشور است... هدف 
ميان مدت آنها هم مسئله اقتصاد کشور 
است... مردم هم بایستی از جمهوری 
به خاطر  اسالمی  نظام  و  اسالمی 
مشکالت معيشتی نااميد و مأیوس 
بشوند.... هدف بلندمدت هم اصل 

نظام اسالمی است
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سياسی ايران از چنان ويژگی ای برخوردار است كه بتوان آن را ناپايدار و بحرانی كرد و 
از اين طريق به هدف تغيير رژيم در ايران دست يافت. شماری از سناتورهای امريكايی 
از جمله تام كاتن1 يگانه راه مقابله با تهديدات اتمی ايران و همچنين پشتيبانی مالی و 

نظامی اين كشور از تروريسم را در سرنگونی حكومت دينی ايران می دانند.2 

مارک دوبو ویتز کيست؟ 
او مدير اجرايی بنيادی موســوم به »دفاع از دموكراســی« اســت. بنيادی كه بازوی 
عمليات نرم سرويس جاسوسی امريكا محسوب می شود. بنياد دفاع از دموكراسی با نام 
اختصاری FDD شناخته می شود. دفتر مركزی آن در واشنگتن دی سی است. اين بنياد 
وابسته به طيف نومحافظه كاران امريكايی است و تمركز مطالعاتی آن بر روی مباحث 

مرتبط با سياست خارجی و امنيت ملی امريكاست. 
حمايت بی حد از رژيم صهيونيستی و دشمنی با جمهوری اسامی ايران دو مشخصه 
بارز بنياد دفاع از دموكراســی اســت. حاميان مالی اين بنياد اكثراً از مرتبطين البی 
صهيونيست ها هستند. شلدون ادلســون كازينودار سرشناس الس وگاسی كه زمانی 
خواهان حمله به ايران با بمب اتم شــده  بود از حاميان مالی بنياد دفاع از دموكراسی 

است. 
بنياد FFD پس از حوادث 11 سپتامبر به محفلی برای استراتژيست های امريكايی 
بدل شد. گردانندگان اين بنياد صراحتاً اسام را مهم ترين ايدئولوژی رقيب خود معرفی 
كرده اند و اولويت خود و سازمان متبوع شــان را مقابله با تفكر اسامی اعام داشته اند. 
بنياد دفاع از دموكراسی بازوی فكری و اجرايی سازمان جاسوسی امريكا )سيا( محسوب 
می شود. بخش عمده بودجه اين بنياد مســتقيماً از سوی سازمان سيا تأمين می شود. 
اداره كنندگان FDD عمدتاً از اعضای برجســته سازمان ســيا و مشاوران امنيت ملی 

رؤسای جمهور سابق امريكا هستند. 
يكی از ابزارهای دست اندركاران بنياد FDD برای پيشبرد جنگ نرم، به راه انداختن 

1. »تام كاتن كيست؟ جوان ترين ســناتور امريكا از حزب جمهوری خواه از ايالت آرگانزاس و از مخالفان توافق 
هسته ای، او در نهم مارس 2015 در نامه موسوم به 47 ســناتور خطاب به رهبران ايران كه به دست وی نوشته 
شده بود هشدار داد هر گونه توافق هسته ای ميان ايران و 1+5 احتماالً تنها تا پايان دوره رياست جمهوری اوباما 
اعتبار خواهد داشت؛ او همچنين اين مذاكرات را با مصالحه با آلمان نازی مقايسه كرده و مدعی تندروی ايرانيان 
شد. جالب اين جاست اولين مقام رسمی اياالت متحده كه در آشوب های داخلی زمستان 96 ايران سخن گفت 

www.aftabnews.ir/.fa/news/287840 وی بوده است.«؛
2. »آيا دولت ترامپ خواستار تغيير رژيم در ايران است؟«، 2017/6/26؛

www.dw.com/fa-ir/a-39421876/
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كودتاهای مخملين در كشــورهای متضاد با منافع امريكاســت. اين بنياد با حمايت 
سياسی، رســانه ای و مالی از جريانات مخالف برخی از دولت های هدف،  زمينه تنش 
و اغتشــاش سياســی و براندازی نرم حكومت قانونی اين كشــور ها را كليد می زند؛ 
پروژه ای كه در برخی از كشور های تازه استقال يافته شوروی سابق ارامنه گرجستان، 
قرقيزستان، اوكراين و... صورت گرفت. مارك دوبو ويتز كه به عنوان مدير اجرايی بنياد و 
دفاع از دموكراسی فعاليت می كند از افراد و مشاوران نزديك به ترامپ است و بيش از 20 
مقاله و كتاب در زمينه تحريم منتشر كرده است. او در يك مركز مطالعاتی در دانشگاه 
تورنتو عضو مؤثر است و در دوره ای كه كنگره امريكا در تاش برای لغو توافق هسته ای 
بود بارها در كميسيون ها عليه سياست اوباما در اين پرونده سخنرانی كرد. بسياری از 
تحليل گران نسخه اجرايی او را بسيار شبيه فعاليت ايذايی عوامل آشوب های اخير ايران 
می دانند و اصًا گويی هدف،  اجرای مو به  موی دستورات همان نسخه بوده. او به ترامپ 
پيشنهاد كرده بود كه دو خط را عليه ايران به موازات هم پی بگيرد: خط تشديد فشار 
اقتصادی و تحريم عليه ايران به موازات حمايت از آن بخشی از عناصر اپوزسيون ايران 

كه سابقه اقدامات شرارت آميز دارند )مشخصاً گروهك تروريستی منافقين(.1 
او  همچنين در وال استريت ژورنال نوشت: »برای مقابله با تهديد ايران، دولت ترامپ 
بايد راهكاری از نســخه رونالد ريگان كه عليه شوروی به كار گرفت را عليه ايران تكرار 
كند.« او می گويد: »اساس راهبرد ريگان، شناخت اين موضوع بود كه شوروی انقابی 
و متجاوز اما از درون شكننده بود و بايد شكســت داده  می شد. اين دستور، راهبردی 
جامع بود كه از ابزارهای قدرت آشكار و نهان امريكا استفاده می كرد. اين طرح شامل 
دفع گســترده، جنگ اقتصادی، حمايت از نيرو های نيابتی ضد شوروی و مخالفان آن 
و اقدامات تهاجمی عليه مشروعيت ايدئولوژی آن رژيم می شد.« او پيشنهاد می دهد: 
»ترامپ بايد عليه دولت ايشــان برخوردی مهاجمانه داشته باشــد. دولت ترامپ بايد 
هوشمندانه عاوه بر برنامه هسته ای همه ابعاد تهديدی ايران را مورد خطاب قرار دهد. 
تمركز نادرست اوباما بر خلع ساح، سياست امريكا را فلج كرد و همچنين پيشنهاد ديگر 

او از كار انداختن قدرت ايران در تك تك كشورهای غرب آسيا می باشد.« 
دوبو ويتز می گويد: 

تمام اقدامات واشــنگتن عليه ايران بايد مبتنی بــر تضعيف اقتصاد 
ايران باشد. اين اقدامات قدرتمند بايد سپاه پاسداران را هدف قرار دهد. 
تحريم های جديد كه سپاه را در فهرست سازمان های تروريستی قرار 

www.yjc.ir/fa/news/6394821  1. »نقش آفرينان امريكايی فتنه96«، 96/10/20؛
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می دهد و اعمال تحريم مرتبط با ايران در سال جاری برای شروع خوب 
اســت كه اين تحريم ها می تواند مانع وقوع جنگ اسرائيل با حزب اهلل 

لبنان شود.1 
اما بنياد دفاع از دموكراسی در ايام اغتشاشات دی ماه 96 هم بسيار فعال بود؛ به طوری 
كه آدام جانسون نويسنده يادداشت »سازمان هايی كه در حوزه راستی آزمايی رسانه ای 
فعاليت می كنند« به نقش انديشكده دست راستی و حامی اسرائيل يعنی »بنياد دفاع از 

دموكراسی« پرداخت و خاطرنشان كرد: 
در پنج روز گذشــته اين بنياد يادداشــت هايی در رسانه های منتقد 
امريكا همچون وال استريت  ژورنال، نيويورك تايمز، نيويورك پست و 
پاليتيكو منتشر كرد و در دو رسانه ديگر از آن نقل قول شد. پژوهش های 
اين بنياد به وســيله حمايت بدبينانه از معترضان ايرانی، عوام فريبی 

درباره رژيم ايران و نفرت از برجام متمايز است. 
برای سال ها لغو برجام، خواست سياسی اوليه بنياد دفاع از دموكراسی  بوده است و به 
نظر می رسد كه اين بنياد ناآرامی های اخير ايران را بهانه خوبی برای توجيه لغو توافقی 
يافته كه برای مدت طوالنی با آن مخالفت كرده  است. اعضای بنياد دفاع از دموكراسی 
همزمان با اعتراضات ايران و نيز فرا رسيدن موعد صدور تأييديه برجام توسط ترامپ 
فعال شدند. نمونه ای از يادداشت هايی كه توسط پژوهشگران اين بنياد به تنهايی يا به 
طور مشترك قرائت شده و اخيراً در رسانه های امريكايی منتشر شده به شرح زير است: 

1. حكومت دينی ايران بر روی پرتگاه است.2 
2. جايی كه ما می توانيم در آن درباره ايران توافق كنيم.3 

3. فوران در ايران، اين فقط اقتصاد نيست، احمق.4 
4. بدترين چيز برای معترضان ايرانی؟ سكوت امريكا.5 

5. آنچه كه واشنگتن برای حمايت از معترضان ايرانی می تواند انجام دهد.6 
به عنوان نمونه دوبو ويتز و دنيل شــايپرو ســفير ســابق امريكا در اســرائيل طی 

1.»با ايران همانند برخورد ريگان با شوروی برخورد كنيد«، 1396/4/17؛
https://www.mashreghnews.ir// mshrgh.ir/746573

2. مارك دوبو ويتز و ری تكبيه، وال استريت ژورنال، 2018/1/1. 
3. مارك دوبو ويتز و دانيل شاپيرو، پاليتيكو، 2018/1/1. 

4. كليفورد دی سی، واشينگتون تايمز، 2018/1/2. 
5. روئل مارك گرخت، نيويورك تايمز، 2018/1/2. 

6. ريچارد گولدنبرگ و جمی فای، نيويورك پستر،2018/1/2، »حامی دلسوز مردم ايران 2500 كلمه درباره 
www.fararu.com/fa/news/343921 بمباران مردم ايران نوشت«؛
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يادداشــتی در مجله پاليتيكو به نحوه متحد شدن 
سياســتمداران امريكايی در قبال ايران پرداختند 
و نوشــتند: »ايرانی ها به خيابان ريختند و خشــم 
خود از فســاد، تورم و بيكاری را فريــاد زدند.« در 
اين يادداشــت ضمن ابراز اميدواری درباره تبديل 
شــدن تجمعات به خطری برای نظام، ادعا شــد: 

»امريكايی ها از هر دو حزب، بايد ســخن بگويند. ايرانی ها هم مانند معترضان در ديگر 
اماكن، دنبــال حمايت خارجی هســتند.« آنها برای حمايت از تجمعــات ايران چند 

پيشنهاد مطرح كردند كه به شرح زير است: 
نخســت؛ مقامات ســابق و كنونی امريــكا بايد بــه تلويزيون ها و 
راديو ها هجوم بــرده و حمايت شــان از  آمال ايرانی هــا را ابراز كنند. 
ماليات دهندگان امريكايی صدها ميليون دالر در صدای امريكا و راديو 
فردا سرمايه گذاری كرده اند، بگذاريد از آنها استفاده كنيم و سياست را 
كنار بگذاريد؛ نقض حقوق بشر توسط نظام فساد را محكوم كنيد. دوم؛ 
كنگره بايد در حمايت از تاش های مردم ايران برای تأسيس آزادی های 
اساســی كه ظهور يك سيستم سياســی، آزادانه، باز و دموكراتيك را 
پايه ريزی می كند يك قطعنامه فراحزبی تصويب كند. سوم؛ كنگره بايد 
با كمك رهبران جمهوری خواه و دموكراتيك، نظام را به خاطر »فساد 
و نقض حقوق بشــر« هدف قرار دهد. چهارم؛ دولت ترامپ، با حمايت 
فراحزبی از بندهای 402 و 403 قانون كاهش خطر ايران و حقوق بشر 
سوريه، برای تهديد به اعمال تحريم عليه نهادهای جهانی كه به ايران 
ابزار سركوب و سانسور می دهند، استفاده كند. كاخ سفيد بايد اطمينان 
حاصل كند كه شــركت هايی همچون تلگرام، توئيتر و اينستاگرام با 
درخواست های نظام ايران برای بستن كانال هايی كه معترضان از آنها 

برای ساماندهی و ارتباط استفاده می كنند، موافقت نكنند. 
در پايان يادداشت ادعا شــده: »اين يك لحظه مهمی است؛ اعتراضات ايران می تواند 
يك روزی به بوجود آوردن يك ايران صلح آميز كمك كند. اين هدف بايد همه نخبگان 
سياسی تفرقه زده ما را حداقل در يك مسئله متحد كند.«1 از اين جهت است كه به تعبير 

1. »كارشناسان امريكايی االن وقت استفاده از رسانه های فارسی زبان امريكاست«؛
www.fararu.com/fa/news/342923

که  است  معتقد  ویتز  دوبو 
ساختار سياسی ایران از چنان 
ویژگی ای برخوردار است که 
بتوان آن را ناپایدار و بحرانی 
کرد و از این طریق به هدف 
تغيير رژیم در ایران دست یافت
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روزنامه يديعوت آحارنوت، مارك دوبو ويتز مردی است كه امريكا نظر او درباره ايران را 
بر 16 سازمان ترجيح می دهد.1 او نقش خود را به عنوان يك طراح در جريان آشوب های 
ايران به خوبی بازی می كند و می داند كه دولت ترامپ به حرف های او توجه كامل دارد. 
او در فروردين ماه ســال 96 در گفت وگو با صدای امريكا هم گفته بود كه دولت جديد 

امريكا به سال ها مدارا در برابر رژيم ايران پايان می دهد.2 
با روی كار آمدن ترامپ در امريكا و راهبردی كه بــرای ايران تحت عنوان »ايران زير 
نظر« مطرح كرده بود، بسياری در داخل و خارج كشور احتمال حمله نظامی و درگيری 
جنگ سخت بين ايران و امريكا در دوره ترامپ را می دادند تا اينكه »اسكات مادل« افسر 
امنيتی امريكا و از متخصصان حوزه ايران در جلسه استماع كنگره مطالبی را بيان كرد. 
مادل در اين جلسه در مقدمه بحثی كه با عنوان »ايران زير نظر« ارايه داد تأكيد كرد كه 
به رغم همه فشار ها و اقداماتی كه امريكا عليه ايران انجام داده و جمهوری اسامی به 
رغم كاستی و كوتاهی هايی كه دارد، در شرف سقوط نيست. او همچنين افزود كه در 
حال حاضر شرايط الزم برای اصاحات عمده در ايران يا »بهار پارسی« وجود ندارد. مادل 
ضمن اشاره به شاخص هايی درباره استقرار نظام جمهوری  اسامی ايران پيشنهاداتی 
را به دولت امريكا برای مقابله با ايران در دوره جديد ارايه كرد كه به نظر می رسد برخی 
رويكردهای ساختارشكنانه كه در روزهای آغازين زمستان 96 در بعضی از نقاط كشور 

انجام شد بدون شباهت با طرح هفت بندی »مهار ايران« توسط اسكات مادل نباشد.3 
با آن كه رؤســای جمهور امريكا در برهه های مختلف راهبرد های گوناگونی در قبال 
ايران معرفی كردند، ترامپ هم در مدت حضور خود مواضع و راهبردهای مختلفی نسبت 
به ايران داشته؛ ولی فصل مشترك همه آنها »جلوگيری از نفوذ منطقه ای ايران« به طرق 

مختلف از جمله تغيير رژيم می باشد. 

نقش اسکات مادل در طراحی اغتشاشات
اسكات مادل4 از جمله افسران سازمان سيا اســت كه در حدود سيزده سال در اداره 
عمليات اين سازمان در بسياری از كشورها از جمله افغانستان فعاليت كرده است. او كه 

1. »مردی كه امريكا نظر او را درباره ايران بر 16 سازمان ترجيح می دهد«؛
www.asremrooz.ir/vdcd29056gt05a2.html
2. www.voanews.com/a/3780538.htm
3. th.ai/1616986
4. Scott Modell
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سابقه فعاليت ضد ايرانی در كارنامه خود دارد.1 
در اسفندماه سال 95 در جلســه مهمی در كنگره، سياست های دولت ترامپ درباره 
ايران را در هفت بند مشخص كرد. نظريات او كه سال ها تجربه كار در منطقه غرب آسيا 
را در كارنامه خود دارد در مورد مقابله و مهار ايران بسيار قابل توجه و تأمل است. وی كه 
به زبان فارسی نيز مسلط است در اين نسخه كه در واقع می توان آن را »طرح مهار ايران« 
ناميد به طور خاصه و فهرست وار به موارد بسيار مهم و قابل توجهی اشاره می كند. در 
اين نوشتار به بررسی توصيه های اين افسر امنيتی به دولت ترامپ جهت مهار جمهوری 
اســامی ايران خواهيم پرداخت كه به نوعی نقشــه راه مهمی را برای دولت امريكا به 

منظور مواجهه با ايران مطرح كرد. 
مادل در اين جلسه در مقدمه بحثی كه با عنوان »ايران زير نظر« ارايه داده تأكيد كرد 
كه با همه فشــارها و اقداماتی كه امريكا عليه ايران انجام داده »جمهوری اســامی به 
رغم كاستی ها و كوتاهی هايی كه دارد، در شرف سقوط نيست.« او همچنين افزود كه 
در حال حاضر شرايط الزم برای اصاحات عمده در ايران يا »بهار پارسی« وجود ندارد. 
مادل در ادامه ضمن اشاره به شاخص هايی درباره استقرار نظام جمهوری اسامی ايران 
پيشنهاداتی را به دولت امريكا برای مقابله با ايران در دوره جديد ارايه كرد و گفت: »اگر 
اين پيشنهادات اجرايی شوند باعث سنگين تر شــدن تصميمی خواهد شد كه مايكل 
فلين مشاور سابق امنيت ملی امريكا درباره ايران گرفته بود و به ايران اخطار داده بود.«

در ادامه به طرح مختصر سند هفت بندی مادل پرداخته می شود.

1. رویکرد رسانه
1.1. تغيير رويكرد صدای امريكا

صدای امريكا بايد پنجره ای برای واشــنگتن در راســتای سياســت امريكا در قبال 
ايران باشد. وی در بخشــی از صحبت های خود به تفسير رويكرد در بازه های رسانه ای 
سازمان سيا و وزارت خارجه امريكا اشاره كرد و گفت: بايد تغييرات اساسی در ساختار 
برنامه سازی »صدای  امريكا« و بخش »راديو فردا« ايجاد شود. هم اكنون اين رسانه ها به 
علت برنامه سازی های ضعيف و آبكی در بدترين وضعيت خود قرار دارند. او تأكيد كرد: 
همگرايی و ادغام راديو آزاد اروپا و صدای امريكا با سياســت امريكا در قبال ايران بايد 
صورت گيرد. راديو آزاد و صدای امريكا بايد فراتر از گزارش اخبار فعاليت كنند. اين دو 
بايد جايی برای انعكاس سياســت امريكا در قبال ايران باشد و بهره بردن از اختافات 

1. rajanews.com/news/264531
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درونی حكومت ايران، تقويت اصاح طلبان، تبليغات برای درخواست انجام انتخابات 
آزاد، تضعيف حمايت بين المللی از ايران و برجسته كردن ارتباط ايران با بی ثباتی های 
منطقه را در دستور كار خود قرار دهند. صدای امريكا بايد مانند پنجره ای برای واشنگتن 

در راستای سياست امريكا در قبال ايران باشد. 
1.2. انتشار اخبار ساختگی و دروغ از ايران 

مادل در بخش ديگری از پيشنهادات خود به رســانه های فارسی زبان بيگانه تأكيد 
می كند اخبار مربوط به كارگران، كارخانه ها، فعاالن حقوق زنان و معلمان بايد انعكاس 

بيشتری داده شوند، حتی اگر اين اعتراضات محلی و كوتاه مدت باشند. 
1.3. فراهم کردن وايرلس در نقاط مرزی ايران 

افسر ارشــد اطاعاتی امريكا در بخش ديگر اظهاراتش پيشــنهاد كرد كنگره بايد 
اطمينان حاصل كند كه صدای امريكا و راديو آزاد اروپــا )راديو فردا( و ديگر برنامه ها 
توانايی ارسال اخبار به ايران را دارند. اين اقدام شامل استفاده از سيگنال های بی سيم 
)وايمكس( در مناطقی مانند كردستان است و متحدان ما در منطقه در اين راستا نقش 

بالقوه ای می توانند داشته باشند. 
1.4. فعاليت های آبادانی و اقتصادی سپاه بايد مورد هجمه واقع شوند.

مادل در بخش ديگری از پيشنهادات خود به رسانه هايی مانند صدای امريكا و راديو 
فردا، مورد هجمه قرار دادن فعاليت های اقتصادی سپاه پاسداران انقاب اسامی را مورد 
تأكيد قرار می دهد كه باعث بدبين شدن نظر مردم نسبت به پشتيبان انقاب اسامی 
شود. مادل تأكيد می كند اين رسانه ها بايد گزارشات مفصلی درباره فساد اقتصادی در 

ايران تهيه كنند و روی  آن مانور دهند. 

2. تشدید موج جنگ اطالعاتی عليه ایران 
او می گويد اين رســانه ها بايد روی خشم عمومی و اشــتياق برای سخن گفت عليه 
حكومت تمركز كنند. وی پيشنهاد می دهد مواردی مانند حقوق زنان، حقوق معلمان، 
ايجاد تفرقه های قومی و مذهبــی، افزايش تنش ها و ايجــاد بحران های اجتماعی از 
معضات موجود مثل آلودگی هوا، ايجاد جنبش های كوچك اما سازمان دهی شــده، 
تمركز روی موضوع بيكاری جوانان حداكثر در رســانه های فارسی زبان خارج از ايران 

بايد بزرگ نمايی شوند تا بتوان روی ذهنيت مردم ايران تأثير گذاشت.
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مرتبط کردن فعاليت های ايران با گروه های تروريســتی در منطقه برای تخريب 
وجهه تهران 

مادل اظهار می كند بايد اطاعاتی كه نشان دهنده ارتباط ميان ايران با القاعده طالبان 
و ديگر گروه های تروريستی هستند افشا شــود. او می افزايد ايران با موفقيت، رهبری 
عليه تروريسم را از آن خود كرده در حالی كه رهبری اين مبارزه بايد در دست امريكا 

باشد. 

3. کمک گرفتن از سعودی ها برای ضربه زدن به ایران 
مادل می گويد: اين اقدام بايد همزمان با انتشار اخباری درباره حمايت شورای همكاری 
خليج فارس از شبه نظاميان مسلح انجام پذيرد. امريكا در صورتی از اين اقدامات بهره 
خواهد برد كه بتواند وضعيت نابسامان تمام طرف ها در منطقه را نشان دهد. جانشين 
وليعهد عربســتان و هم نســل های او نيز كه خواهان تعريف جديدی از پادشاهی در 

عربستان هستند می توانند به عنوان همكار مؤثر باشند. 

4. استمداد از سازمان سيا برای تمرکز بر ایران 
اما يكی از مهم ترين پيشنهادات مادل تشويق نخبه ها برای خروج از ايران و همچنين 
جاسوس گيری از داخل ايران است. وی می گويد: در حال حاضر سازمان سيا اين اجازه 
را دارد كه ســاالنه 2000 گرين كارت به افرادی دهد كه كمك هــای قابل توجهی به 
سازمان های اطاعاتی امريكا می كنند و تاش های مخفيانه زيادی در راستای كمك 
به سازمان اطاعاتی امريكا انجام می دهند. اين آمار بايد به ميزان قابل توجهی افزايش 
يابد تا تعداد نخبگان جداشده از حكومت ايران افزايش پيدا كنند و نيز موجب تحريك 
دانشمندان و متخصصان ارشد سازمان های حساس حكومت ايران مانند سازمان های 
هسته ای برای »فرار مغزها« شــود. ما بايد متحدان اروپايی خود را نيز تشويق به انجام 

اين كار كنيم. 

5. فشار بر ایران به بهانه های حقوق بشری 
مادل بخش ديگری از پيشنهادات خود را به فشار آوردن بر ايران در حوزه حقوق بشر 
اختصاص داد. وی تصريح كرد افشای دامنه نقض حقوق بشر در ايران به وسيله اضافه 
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كردن نام افراد ايرانی به فهرست ماگنيتسكی1 )ليستی كه برخی از مقامات روسيه در   
آن قرار دارند( يا با ايجاد كردن ليستی مخصوص برای ايران الزم است. همچنين كنگره 
بايد با تصويب قانونی، دولت را موظف به ارايه گزارش هر ســه ماه يكبار درباره فساد و 
نقض حقوق بشــر در ايران كند. وی تأكيد كرد كنگره بايد بودجه ای برای اين كار در 

نظر بگيرد. 

6. دامن زدن به فتنه مذهبی در جهت اهداف خاص 
افسر ارشد سازمان اطاعات امريكا ايجاد فتنه مذهبی در قم و نجف را نيز در فهرست 
پيشــنهادات خود قرار داد. مادل اعتقاد دارد بايد ميان مراجع عظام تقليد قم و نجف 

اختاف ايجاد كرد و از اين تفرقه سود برد. 
در اين راستا مادل صراحتاً اعام می كند بايد از افرادی مانند صادق شيرازی حمايت 

قاطع كرد. 

7. تشدید ایران هراسی در ميان کشورهای عرب منطقه
افسر ارشد سازمان اطاعات امريكا گفت امريكا بايد با فراهم كردن سيستم موشك 
دفاعی و تضمين های امنيتی و آموزش و پشتيبانی آشكار از بحرين و متحدان امريكا 
در شورای همكاری خليج فارس در برابر طيفی از تهديدات نامتقارن ايران در منطقه 
بايستد. وی می افزايد: امريكا همچنين بايد عرب ها و بقيه همكاران عرب شان در شورای 
همكاری خليج فارس را به حفظ استراتژی خود در راستای مقابله با تجاوزهای ايران 
در منطقه تشويق كند. به خصوص رياض در جنگ يمن و سوريه فهميده است كه يك 
الگويی در منطقه وجود دارد كه تا چندين ســال ادامه خواهد داشت و ايران از طرفی 
برای چندين دهه در حال جنگ نيابتی و جنگ ســايبری و اشكال مختلف از عمليات 
مخفی بوده و كشورهای شورای همكاری خليج فارس برای توازن قدرت در منطقه بايد 

تاش بيشتری كنند.  
مادل گفت امريكا بايد با تهديدات سپاه پاســداران انقاب اسامی و مزاحمت ها در 

خليج )فارس( برخورد نظامی داشته باشد. 

1. سرگئی ماگنيتسكی وكيل روسی شركت سرمايه گذاری انگليسی »هرميتاژ« پس از دستگيری به جرم فرار 
مالياتی در سال 2009 در بازداشتگاهی در مسكو درگذشــت و مرگ وی به موضوعی مناقشه برانگيز در روابط 

روسيه و برخی كشورهای غربی به سركردگی امريكا تبديل شده بود. »روسيه اقدام امريكا را تافی كرد«؛ 
www.irdiplomacy.ir/fa/1910037 
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تحليل سند هفت بندی اسکات مادل 
هفتاد ســال پيــش يكــی از ديپلمات های 
امريكا در روســيه متنی محرمانه را از مسكو به 
واشــنگتن مخابره كرد كه برخــاف پيام های 
مرسوم و ديپلماتيك بود. اين پيام كه بيش از 5 
هزار واژه بود به »تلگرام طوالنی« شــهرت يافت. 
جوالی 1947 مقاله ای بلندباال در نشريه مشهور 
امريكايی فارن احرز تحت عنوان »ريشه های رفتار 
اتحاد جماهير شوروی« به چاپ رسيد. مقاله بر 

خاف رويه معمول با امضای »آقای ايكس« منتشــر شــده بود. به زودی مشخص شد 
نويسنده اين مقاله همان كسی است كه سال گذشته »تلگرام طوالنی« را به واشنگتن 
مخابره كرده بود. هر دو متن، محتوايی مشابه داشتند. آقای ايكس، جرج كنان ديپلمات 
امريكايی بود و متن مذكور به مقاله ايكس شــهرت يافت و اهميت آن در اين بود كه 
پايه گذار سياست راهبردی امريكا در مواجهه با اتحاد جماهير شوروی در نيم قرن رقابت 

اين دو ابرقدرت شد. 
مقاله جرج كنان حاصل سال های متمادی تحقيق و مطالعه درباره فرهنگ، جامعه و 
سياست شوروی بود. ترومن رئيس جمهوری وقت امريكا بر اساس همين متن، دكترين 
خود را بنيان نهاد و رؤسای بعدی امريكا نيز همين راهبرد را در پيش گرفتند؛ راهبردی 
كه در ادبيات سياسی به )سد نفوذ( شــهرت دارد. جرج كنان بعدها از كار ديپلماتيك 
رسمی كناره گرفت و به سياست امريكا انتقاد داشت و معتقد بود واشنگتن پيام تئوری 
وی را دريافت نكرده است. اگرچه قسمت اعظم راهبرد آنان معطوف به مهار و سد نفوذ 
شــوروی در برابر امريكا بود اما به موازات آن وی معتقد بود واشنگتن در كنار رقابت، 
تضعيف و مهار مسكو بايد رابطه و گفت و گو با شوروی را نيز پيش ببرد. آنچه در سال های 
پايانی عمر اتحاد جماهير شوروی رخ داد و در نهايت به فروپاشی آن منجر شد، دوستی  
نظرهای جرج كنان را اثبات كرد. واشنگتن در آن سال ها از در مذاكره و گفت و گوی به 
اصطاح ســازنده و در جهت كاهش تنش ها با رقيب خود درآمد. كنان معتقد بود اگر 
اين سياست از ابتدا به اجرا گذاشته می شد، جنگ سرد نيم قرن به طول نمی انجاميد 
و فروپاشی اتحاد جماهير شوروی خيلی زودتر از اينها اتفاق می افتاد. نشريه آتانتيك 
اخيراً در مقاله ای به سياست دولت ترامپ در مقابل جمهوری اسامی پرداخته و ضمن 
تأييد مواضع خشن كاخ سفيد عليه تهران می نويسد اين رويكرد به  تنهايی كافی نيست: 

مادل ضمن اشاره به شاخص هایی 
جمهوری  نظام  استقرار  درباره 
 اسالمی ایران پيشنهاداتی را به دولت 
امریکا برای مقابله با ایران در دوره 
جدید ارایه کرد که به نظر می رسد 
برخی رویکردهای ساختارشکنانه 
که در روزهای آغازین زمستان 96 
در بعضی از نقاط کشور انجام شد 
بدون شباهت با طرح هفت بندی »مهار 

ایران« توسط وی نباشد
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دو سياست متضاد در برخی مواقع می توانند مكمل يكديگر باشند و 
هنوز برای ترامپ ديده نشده اســت تا رويه خود را تغيير دهد. در اين 
راستا، ترامپ می تواند از درس های باقی مانده از سياست امريكا در قبال 
شوروی بهره ببرد كه بر پايه آن استراتژی بلندمدت مهار صبورانه ولی 
هوشمندانه، پی گرفته شــد و در نتيجه آن امريكا در قبال شوروی به 

پيروزی دست يافت. 
آنچه آتانتيك از آن به عنوان درس های سياســت امريكا در قبال شــوروی و »مهار 
صبورانه ولی هوشمندانه« ياد می كند، در واقع ارجاع و برگردان از همان نسخه قديمی 

»تلگرام طوالنی« يا »مقاله ايكس« است. 
نســخه هفت بندی اســكات مادل كه در كنگره امريــكا ارايه شــد در واقع همان 
دستورالعمل اســت. نســخه ای كه در واقع  می توان آن را »طرح مهار ايران« ناميد به 
طور خاصه و فهرســت وار به مواردی بسيار مهم و قابل توجه اشــاره می كند. اولين 
جمله اين طرح بسيار كليدی است. مادل با ادبياتی خصمانه تأكيد می كند بايد »پايه 
حمايت مردمی از رژيم« را هدف قرار داد. توجه به هميــن نكته كوتاه اما پر مغز برای 
تحليل و بررسی بسياری از مسائل كافی اســت و يك معيار اصولی و تعيين كننده به 
حساب می آيد. از اين جهت كه هر اقدامی از ســوی هر فرد، گروه، نهاد مسئول و... كه 
موجب تضعيف اعتماد و حمايت مردم از نظام جمهوری اسامی شود- اعم از آگاهانه 
يا ناآگاهانه- در واقع تكميل كننده پازل دشمن و گاهی در راستای رسيدن دشمن به 

هدف مورد نظر خود است. 
اصلی ترين نكته ای كه مادل در ادامه مقدمه طرح خود به آن اشاره می كند آن است كه 
با مطالعه منطقی و حساب شده، جمهوری اسامی به هيچ عنوان در شرايط يك تغيير 
ناگهانی همه جانبه نيست و كاخ سفيد بايد رؤيای فروپاشی جمهوری اسامی را كنار 
بگذارد. وی با ارايه جدول »شاخص های برجسته برای تغيير« در ايران از زمان انقاب 
اسامی تاكنون پيشــنهاداتی ارايه می دهد كه1 به وضوح می بينيم آنچه در اين طرح 

ديده  شده بسيار شبيه عملكرد روزهای آغازين زمستان 96 بود. 
همان طوری كه امريكايی ها پيش از اين نيز هجمه های فراوانی به ســپاه پاسداران 
نمودند و تاش های فراوانی برای بهره نبردن ايران از برجــام انجام دادند و همه اينها 
نمايانگر سياست مشــخص با هدف ضربه زدن به نظام اسامی و در نهايت تغيير رژيم 
است؛ سياســتی كه گاه با لبخند و گاه با تروريســت خواندن ملت حاصل می شود. به 

1. th.ai/1347023
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گونه ای كه ادعــای يك گزارش تحقيقی1 بــه قلم »نفيظ مصدق احمد« نويســنده و 
روزنامه نگار تحقيقی انگليسی و مدير انديشــكده »تحقيقات و توسعه سياسی« نشان 
می دهد كه وزارت خارجه ترامپ بيش از يك ميليون دالر برای بهره برداری از نا آرامی ها 
در ايران هزينه كرده است. اين گزارش می گويد دولت های مختلف امريكا از سال 2006 
به بعد ساالنه ده   ها ميليون دالر برای برنامه های موسوم به »ارتقاء دموكراسی« و به منظور 

براندازی پول خرج كرده اند.2 

نقش سازمان سيا در اغتشاشات 
بی شك نمی توان نقش سازمان جاسوسی سيا را در جريان آشوب های كشور بی تأثير 
دانست. روزنامه های متعدد امريكايی از ماه ها پيش، از اقدام سرويس اطاعات مركزی 
امريكا )سيا( برای تشــكيل اتاق مركزی بزرگ اطاعاتی و تعيين يك افسر كهنه كار 
امريكايی و معروف به توطئه چينی ضد ايران به رياست اين مركز خبر داده اند. روزنامه 
وال استريت ژورنال در همين رابطه می نويسد آژانس جاسوسی مركزی امريكا هيئت 
ويژه ای را برای افزايش فشار بر ايران تشكيل داده كه به صورت متمركز بر جمع آوری 

اطاعات و فعاليت های مربوط به ايران تاش می كنند. 
بر اساس اين گزارش اين اقدام پس از آن صورت گرفت كه دونالد ترامپ رئيس جمهور 
امريكا تاش كرد ايــران را به عنــوان مهم ترين و اولويت دارترين هدف جاسوســان 

امريكايی مطرح كند. 
نقش اين مركز جمــع آوری تحليل گران و كارمندان و نخبــگان عملياتی از تمامی 
بخش های سرويس جاسوسی مركزی امريكا، جهت تقويت توانمندی های خود به ويژه 
در زمينه عمليات ربايش است. اين مركز نظير مركز جديد كره شمالی است كه آژانس 
اطاعات مركزی امريكا در ماه های گذشــته اعام كرد برای مقابله با تاش های اين 

كشور جهت توسعه بمب های هسته ای تشكيل داده است. 
مســئوالن امريكايی معتقدند كه تمركز بر تهديداتی كه ايران می تواند ضد منافع و 
امنيت ملی امريكا ايجاد كند، باعث تأسيس اين مركز جديد شده است. پمپئو و دونالد 
ترامپ منتقد توافق هسته ای هستند. پمپئو اين توافق را يك اشتباه برای امنيت ملی 

امريكا قلمداد می كند. 
پيش از اين نيز سرويس های جاسوسی امريكا تحليل گران و كارمندان اجرايی خود 

1. www.insurgeintelligence.com
2. yjc.ir/fa/news/6406080
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را تحت نظر يك مركز واحد جمع آوری 
كرده بودند تا بتوانند تحوالت ايران را به 
عنوان اتاق عمليات ايران تجزيه و تحليل 
كنند. اين بخش كه بــه فارس معروف 
بود، يكــی از بزرگ تريــن بخش های 
منطقه ای در ســرويس های جاسوسی 
امريكا به شــمار می رفت. تأسيس اين 
مركز تاشی از ســوی آژانس مركزی 
امريكا برای جمع آوری تمامی نخبگان و 
جاسوسان ضد ايرانی در يك مكان است تا آنها اطاعات را در كنار يكديگر جمع آوری 

كنند.1 
پمپئو، »مايكل دی آندريا« افســر كهنه كار امريكايی را برای فرماندهی اين مجموعه 
جديد انتخاب كرده است )اين انتخاب درســت 7 ماه قبل از آشوب های داخلی ايران 
اســت( و از طرف روزنامه نيويورك تايمز تأييد می گردد؛ نكته ظريف اين اســت كه  
انتصاب، بعد از بازگشت ترامپ از اسرائيل و عربستان سعودی صورت گرفت؛ در حالی كه 
رسماً ترامپ در عربستان ايران را دشمن امريكا معرفی كرده بود.2 چند روز بعد از پايان 
يافتن آشوب های ايران يكی از رسانه های امريكا با عنوان مقاله »آيا شلوغی های اخير 
در بعضی شهرها اعتراض بود«3 به قلم فيليپ گيرالدی )افسر سابق بخش ضد تروريسم 
CIA( رسماً به دست داشتن امريكايی ها در آشوب های ايران اذعان می كند. او در وبگاه 
استراتژی كالچر می نويسد دو نظريه درباره آشوب هايی كه در ايران اتفاق افتاد وجود 
دارد. يك نظريه می گويد داليل آشوب ها، عدم اعتماد به دولت مستقر در ايران است 
كه منجر به نارضايتی گسترده و شورش ناشی از ســوء مديريت اقتصادی شده است. 
نظريه ديگر اين است كه ما شاهد دست های خارجی هستيم كه می خواهند سناريوی 
كودتای 1953 در ايران كه توســط CIA و MI-6 بريتانيا طراحی و اجرا شده و باعث 
سقوط دولت محمد مصدق شده بود را تكرار كند و در ادامه استراتژيك كالچر با بيان 
حمايت های مكرر ترامپ از اغتشاشگران در ايران اين گونه فاش می كند كه شواهد قابل 

1. در نوشــتاری جداگانه خواهيم گفت كه منظور از اين به اصطاح نخبگان و جاسوسان ضد ايرانی گروهك 
منافقين و سلطنت طلبان می باشند كه در كنار بعضی از تفاله های باقی مانده حزب منحله بعث به نقش آفرينی 

ويژه ای در اغتشاشات پرداختند. 
2. »خبر رسانه های امريكايی از برنامه ريزی برای اغتشاشات«، 1396/10/12

www.mashreghnews.ir/mshrgh.ir/815805/
3. who or what is feeding the unrest in iran

طبق طرح های تدوین شده امریکایی، بهره بردن 
از اختالفات درونی حکومت ایران، تقویت 
اصالح طلبان، تبليغات برای درخواست 
انتخابات آزاد، تضعيف حمایت  انجام 
بين المللی از ایران و برجسته کردن ارتباط 
ایران با بی ثباتی های منطقه باید در دستور 
کار قرار گيرد. صدای امریکا باید مانند 
پنجره ای برای واشنگتن در راستای سياست 

امریکا در قبال ایران باشد
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توجهی وجود دارد كه اياالت متحده و اسرائيل با متحدان عربستان سعودی، چندين 
مركز فرماندهی در عراق و افغانستان برای پشتيبانی از اعتراضات ايجاد كرده اند. آنها 
حتی از شــبكه های اجتماعی و پخش برنامه های راديويی استفاده كرده اند تا مردم را 

تشويق كنند كه به خيابان ها بيايند. 
اين مقاله ســپس به نام بردن از يكی از كانال های تلگرامی )amadnews( كه در 
آشوب ها ساختن ساح های دســتی را آموزش می دهد می گويد. اين كانال ها توسط 
اشخاص فارسی زبانی اداره می شوند كه به استخدام دولت امريكا در آمده اند تا اغتشاشات 
را مديريت كنند. اين يادداشــت به نقل از عذرا كوهن واتينك )مدير سابق برنامه های 
اطاعاتی شــورای امنيت ملی امريكا( می گويد كه كاخ سفيد قصد دارد از جاسوسان 

امريكايی برای »تغيير رژيم« در ايران استفاده كند. 
در نهايت اســتراتژيك كالچــر نتيجه گيری می كند كــه مردم ايــران از وضعيت 
اقتصادی شان ناراضی هستند اما عوامل خارجی نقش برجسته ای در افزايش نا آرامی ها 

ايفا كردند.1 

نقش مایکل دی آندریا در اغتشاشات 
به فاصله چند روز بعد از ناآرامی های بعضی از نقاط كشــور برخی از مسئولين نظام 
جمهوری اسامی نام عده ای از افراد و سازمان های مختلف كه در آشوب ها نقش مهمی 
داشــتند را بيان و نقشــه های آنان را برای مردم بازگو می كنند. دادستان كل كشور 
)حجت االسام والمســلمين منتظری( در 14 دی ماه در مدرسه دارالشفای قم اولين 
مقام رسمی كشور بود كه صريحاً نام مايكل دی آندريا را می آورد و او را يكی از طراحان 
اصلی پروژه ايجاد ناآرامی در كشور می نامد. او با اعام اينكه پروژه »دكترين هم گرايی 
نتيجه بخش« نتيجه همكاری ســه ضلع امريكا و صهيونيست ها و سعودی ها بود كه با 
ايجاد پويش های مردمی به دنبال آشوب و در نهايت سقوط نظام بودند افزود طرحی 
با استفاده از فرصت اعتراض مردم و با اســتفاده از شعارهای جذاب تحت عنوان »نه به 
گرانی«، »نه به پرداخت قبوض« و »پويش مال باختگان و بازنشستگان« در كشور به راه 
انداخته شــده بود كه برای اجرای آن طرق مختلفی بحث و تبادل نظر شد و به جای 
طرح تونسی )از مركز به شهرهای كوچك(، طرح ليبيايی )از شهرهای كوچك به مركز( 

انتخاب و اجرا شد. 
اما مايكل دی آندريا اســمی نبود كه ناآشــنا باشــد؛ او برای ايرانيــان از خردادماه 

1. www.stratategic-culture.org/news/2018.1.18
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96رسانه ای شده بود؛ همان هنگامی كه به دستور مستقيم ترامپ و با حكم پمپئو به 
عنوان رئيس اتاق عمليات جديد برای جاسوسی از ايران منصوب شده بود.

مایکل دی آندریا کيست؟ 
»مايكل دی آندريا« در سالی نامعلوم در ايالت ويرجينيا به دنيا آمد. او سرنوشتش از 
دو دهه قبل با سيا گره خورده بود. اگرچه گفته می شــود دی آندريا اكنون ششمين 
دهه از عمر خود را می گذراند، اما تاريخ تولد و سن او مشخص نيست. با وجود اين آنچه 
می دانيم اين است كه وی در سال 1979 به سيا پيوست. هر چند تا پيش از آوريل 2015 

كسی از نام او خبر نداشت. 
دی آندريا بين ســال های 1979 تا 2015 صرفاً با نام های مستعار شناخته می شد. 
همكارانش وی را با نام هايی از قبيل »عهده دار«، »شــاهزاده تاريكی«، »آيت اهلل مايك« 
و »راجر« شناسايی می كردند. ساير مردم جهان نيز از ســال 2012 او را با نام »گرگ« 
شناختند؛ شخصيتی در فيلم هاليوودی و شناخته شده »سی دقيقه پس از نيمه شب« 
درباره عمليات ترور اسامه بن الدن كه برگرفته از نقش دی آندريا در عمليات ترور بن 
الدن بود. غير از اين نام ها تا ســال 2015 اطاعات اندكی درباره او در دسترس بوده، 
مثًا اينكه همكارانش درباره او می گفتند به كت و شلوارهای رنگ تيره عاقه مند است، 

اخاق بدی دارد، به شدت به سيگار معتاد است. 
بخش ديگری از زندگی دی آندريا كه تعجب برانگيز اســت، داستان ازدواج او با يك 
زن مسلمان به نام »فريده كوريمجی« در كشور جزيره ای »موريس« )تبعيدگاه رضاشاه 
پهلوی( در آفريقا و مسلمان شدن اوســت. وی مدتی طوالنی كه در آفريقا برای انجام 
مأموريت اعزام شــده بود، با كوريمجی كه 10 سال از او بزرگ تر بود آشنا شده و حتی 
حاضر شــده بود برای ازدواج با او مســلمان شــود؛ اقدامی كه به احتمال نام مستعار 
»آيت اهلل مايك« را برای او به ارمغان آورده اســت. البته گفته می شود دليل ازدواج دی 
آندريا با كوريمجی لزوماً عشق و عاشقی نبوده بلكه ثروت و تجارت گسترده خانوادگی 
كوريمجی ها در آفريقا در زمينه هــای متنوعی از جمله ارتباطات، رســانه، اماك و 
مستغات، توريسم، خدمات مالی و انرژی بوده است كه می توانسته پوشش مناسبی 
را برای عمليات های مخفيانه دی آندريا فراهم كند. ضمن اينكه دی آندريا با گرويدن 
ظاهری به اسام )بدون اينكه التزام اعتقادی به اسام پيدا كند( می توانسته راحت تر 

اذهان اطرافيان را از مأموريت واقعی اش در آفريقا منحرف كند. 
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مایکل دی آندریا و نقش او در کشتارهای پهپادی سيا 
چنانچه گفته شد اختفای دی آندريا پشت نام های مستعار در ماه آوريل پايان پذيرفت 
و يك ماه بعد از آن كه وی نه سال سمت خود به عنوان »مدير مركز مبارزه با تروريسم« 
سيا را ترك كرد، مارك مازتی خبرنگار نيويورك تايمز هويت او را افشا كرد؛ اقدامی كه با 
انتقادات شديد وی مواجه شد، اما نيويورك تايمز از آن پا پس نكشيد. مازتی توضيح داد 
كه دی آندريا چگونه از آغاز برنامه بازداشت و بازجويی سيا به عنوان مدير عمليات های 
اين سازمان در شكنجه افراد بازداشت شده دست داشته و سپس در سمت مدير مركز 
مبارزه با تروريســم نيز طراح و حامی يك تنه برنامه كشــتار هدفمند سيا با حمات 
پهپادی به ويژه در پاكستان و يمن بوده است. برخاف انتظار، تأثيرگذارترين نقش دی 
آندريا طی حدود40 سال خدمتش در ســيا و آنچه احتماالً دی آندريا را نزد مقامات 
امريكايی و سيا محبوب كرده است رهبری وی در عمليات ترور بن الدن در سال 2011 
نبود، بلكه جلوگيری وی از مختومه شــدن برنامه حمات پهپادی سيا در كشورهايی 

مانند پاكستان بعد از رسوايی بزرگی بود كه در سال 2015 به وجود آمد. 
اولين روزهای سال 2015 يك شهروند امريكايی و شــهروند ايتاليايی كه به دست 
القاعده اسير شده بودند در يكی از حمات پهپادی ســيا كشته شدند. اعتراف سيا به 
اينكه از حضور اين دو شهروند غربی در محل بمباران اطاعی نداشته است، انتقادات 
از برنامه كشتارهای هدفمند پهپادی امريكا را به اوج خود رساند و حتی اوباما را مجبور 
به عذرخواهی رسمی در اين باره كرد. اما نهايتاً دی آندريا بود كه در جلسات مخفيانه با 
اعضای كنگره توانست نمايندگانی از هر دو حزب امريكا را متقاعد كند تا رأی به ادامه 

حمات پهپادی در خارج از مرزهای امريكا بدهند. 

دی آندریا، یکی از عامالن حادثه 11 سپتامبر 
يكی از بخش های مهم و رزومه دی آندريا كه شايد كمتر مورد توجه قرار گرفته باشد، 
نقش او در شكل گيری حادثه 11 سپتامبر است. چنان كه جين مير )خبرنگار سرشناس 
مجله نيويوركر امريكا( در كتاب تأثيرگذار خود جنبه تاريكی؛ داستان واقعی چگونگی 
تبديل »جنگ با تروريسم« به جنگ با ايده آل های امريكايی توضيح می دهد، دی آندريا 
مأموريت خود درباره رديابی »نواف الحمزی« يكی از هواپيماربايان عربستانی در حوادث 
11 سپتامبر را انجام نداده بود. هنگامی كه الحمزی وارد امريكا شد، سيا از اين مطلب 
خبر داشــت، هم زمان، يكی از مأموران FBI به نام »داگ ميلر« و عضو واحد اطاعاتی 
تعقيب كننده اسامه بن الدن، يادداشتی را درباره ارتباط الحمزی با تروريست  ها نوشت 
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و قصد داشت آن را با FBI در ميان بگذارد تا بتوانند اين فرد مظنون را رديابی كنند. با 
وجود اين، مقام مافوق ميلر يعنی مايكل دی آندريا كه آن زمان صرفاً با نام »مايك« و به 
عنوان يكی از اعضای واحد بن الدن در مركز مبارزه با تروريسم سيا شناسايی می شد، به 
وی دستور داد تا از تسليم يادداشت خود به FBI خودداری كند. دی آندريا سه ساعت 
بعد از آن كه ميلر بار ديگر درخواست كرد تا يادداشت خود را تحويل مقامات FBI بدهد، 
به مقامات مافوق خود در ســيا اعام كرد كه يادداشت را به FBI تحويل داده است. به 
اين ترتيب مقامات سيا تصور می كردند كه FBI از موضوع يادداشت ميلر اطاع دارد، 
در حالی كه واقعيت چيز ديگری بود. اظهارات يكی از اعضای كميسيون تحقيقات 11 
سپتامبر نشان می دهد كه دی آندريا بعدها دريافت هر گونه اطاعاتی درباره الحمزی 
را انكار كرده است. عجيب تر اينكه وی بعد از 11 سپتامبر حتی ترفيع رتبه هم دريافت 

كرده بود. 

نقاط قوت و ضعف دی آندریا 
رزومه دی آندريا شامل موفقيت ها و شكســت های زيادی است. عاوه بر گسترش 
برنامه حمات پهپادی سيا و عمليات ترور بن الدن، يكی از اين موفقيت ها ترور »عماد 
مغنيه« از رهبران برجسته حزب اهلل لبنان در شهر دمشق سوريه و يكی از بزرگ ترين 
شكســت های وی، اشــتباه در شناســايی »همام البلوی« بود. البلوی پزشك اردنی و 
جاسوس سه جانبه بود كه در سال 2009 هم زمان با نفوذ در سازمان اطاعات اردن و 
سيا خود را فردی معرفی كرد كه می تواند در القاعده نفوذ كند و اطاعات ارزشمندی 
را از »ايمن الظواهری« رهبر كنونی القاعده و جانشين اسامه بن الدن برای اردن و امريكا 
جمع آوری كند. اين در حالی بود كه البلوی در حقيقت وابســته به گروه های افراط گر 
بود و توانست از ذوق زدگی افرادی مانند مايكل دی آندريا كه تصور می كردند باألخره 
می توانند يك عامل نفوذی در القاعده پيدا كنند سوءاســتفاده نمايند. وی در دسامبر 
2009 در حالی كه يك كمربند انفجاری پوشــيده بود در جلسه معارفه ای در يكی از 
پايگاه های سيا در شهر خوست افغانستان حاضر شــد و هنگام ديدار با چندين مأمور 
سيا خود را منفجر كرد. اين حادثه به كشته شدن هفت افسر سيا منجر شد و دی آندريا 
به شدت زير سؤال رفت تا جايی كه يكی از داليل بركناری وی از سمت رياست مركز 

مبارزه با تروريسم سيا را همين حادثه دانسته اند. 
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چرا دی آندریا برای رهبری عمليات های ضد 
ایرانی سيا انتخاب شد ؟

دی آندريا طی سال های خدمتش در سيا نشان داد 
مرد روزهای سخت است و ترامپ هم می داند مقابله 
با ايران، احتماالً بزرگ ترين چالش پيش روی دولت 
اوست. هر چه باشــد امريكا در ايران سفارت ندارد و 
جمهوری اســامی هم در طی تاريخ حدود40 ساله 
روابط با امريكا نشان داده اســت كه همواره در مقابل 

افرادی كه تصور كند ممكن است برای واشــنگتن كار كنند هوشيار و مراقب است. با 
وجود اين »مايكل مورل« معاون ســابق مدير سيا دی آندريا را يكی از بهترين مأموران 
اطاعاتی نســل خود توصيف می كند. همچنين »رابرت ايتينگر« از وكای سابق سيا، 
دی آندريا را برای مديريت عمليات های ضد ايرانی مناسب می داند و می گويد كه وی 

می تواند برنامه به شدت تهاجمی را مديريت كند اما به شكلی هوشمندانه.1 
به هر حال ملت ايران شكست ديگری را به كارنامه دی آندريا افزودند ولی اين به منزله 
پايان كار »شاهزاده تاريكی« نخواهد بود و الزم است همه خصوصاً دستگاه های امنيتی 

هوشمندانه مراقب دسيسه های او و امثال او باشند. 

نقش اندرو پيک در اغتشاشات 
با آن كه در زمان رياست جمهوری اوباما دستگاه ديپلماسی دولت وی تمايل به قدم 
زدن در كنار رودخانه و گفت وگوهای ديپلماتيك داشــت، دولت ترامپ به هيچ وجه 
تمايلی به ادامه چنين سياستی نداشت. از اين رو به دستور تيلرسون وزير خارجه اياالت 
متحده مديريت بخش ايران وزارت خارجه به يك فعال ستاد انتخاباتی ترامپ و فردی 
گمنام در عرصه سياست و يك افسر اطاعاتی سابق ارتش به نام »اندرو ال پيك« واگذار 

می گردد. 
ال پيك كاپيتان ســابق نيروهای ذخيره ارتش امريــكا و تحصيل كرده علوم جنگی 
در مقطع دكتری در دانشــگاه جان هاپكينز اســت. او از مشاوران ســابق دو سناتور 
جمهوری خواه )گوردن اســميت و مايك جاناس( بوده است كه نقش قابل توجهی در 
تحريم ها عليه ايران بازی كرده بودند. او ستون نويس نشريه نيويورك آبزرور بوده است؛ 
نشريه ای كه وابسته به داماد ترامپ جارد كوشنر بوده است. او در يادداشتی تحت عنوان 

1. MASHRGH.IR/733252

وزارت خارجه ترامپ بيش از 
یک ميليون دالر برای بهره برداری 
از نا آرامی ها در ایران هزینه کرده 
است. یک گزارش می گوید 
دولت های مختلف امریکا از سال 
2006 به بعد ساالنه ده   ها ميليون 
دالر برای برنامه های موسوم به 
»ارتقاء دموکراسی« و به منظور 

براندازی پول خرج کرده اند 
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»توافق نكردن با ايران بهتر از يك توافق خوب اســت« كه در نشريه آبزرور منتشر شده 
بود به شدت بدگويی كرد.1 

او تقريباً از حدود يك ماه مانده به آشوب های داخلی ايران به اين سمت منصوب شد و 
همزمان با اين انتخاب هجمه های فراوانی صورت گرفت و بعضی معتقدند كه با آمدن 
اندرو پيك كه به جای سياست، در امور جنگ فعال بوده بايد منتظر مواضع هجومی از 

ناحيه دولت امريكا بود. 
محمدصادق الحسينی در مطلبی در روزنامه البناء لبنان بعد از جريان آشوب ها نوشت 
كه واشنگتن، رياض و تل آويو كه طی روزهای اخير دور جديدی از شكست را از تهران 
متحمل شدند خود را بازنده اين جريان نمی دانند. با وجود شكست نظريه غافل گيری و 
انتقال درگيری ها به داخل جمهوری اسامی ايران، اما اطاعات موجود نشان می دهد 
كه مثلث متجاوز دست از توطئه چينی ضد انقاب اسامی برنداشته و به دنبال اجرای 
ســناريوهای جديد ضد اين كشور اســت كه احتماالً قهرمان اين سناريو »مايكل دی 
آندريا« يا شاهزاده مشــهور تاريكی ها نخواهد بود بلكه يك افسر اطاعاتی پشت پرده 
و در عين حال مجرب است كه اندرو لوئيس پيك نام دارد. دونالد ترامپ در 6 دسامبر 
گذشته و در چهارچوب آمادگی ها برای هرج و مرج و فراهم كردن بستر مناسب جهت 
توجيه مداخله نظامی آينده خود در ايران اندرو لوئيس پيك را به عنوان جانشين معاون 
وزير خارجه در امور ايران و عراق انتخاب كرد. انتخاب وی به عنوان جانشين معاون وزير 
و نه خود معاون وزير برای دور زدن برخی پيچيدگی های اداری بود چرا كه اين پست 
نيازمند دستور رياست جمهوری يا موافقت مجلس سنا نيست و به سهولت قابل انجام 
است. تا قبل از انتخاب پيك، كريس بكماير جانشين معاون وزير خارجه در امور ايران 
بود و به صورت جدا از عراق فعاليت می كرد و جوزف نسينگتون نيز جانشين معاون وزير 
خارجه در امور عراق بود. تصدی اندرو پيك در اين سمت به اين معناست كه اين پست 
به عنوان يكی از اولويت دارترين سمت ها در خدمت سياست خصمانه امريكا در قبال 

ايران و محور مقاومت خواهد بود. 
اندرو پيك قبل از رسيدن به اين پست با همراهی جارد كوشنر داماد ترامپ در سفری 
اعام نشده به عربستان رفت. اين ســفر 4 روز طول كشيد و آنها در رياض با محمد بن 
سلمان ديدار كرده و در رابطه با جزييات ســرمايه گذاری و راه اندازی اتاق عمليات در 
هرات افغانســتان و اربيل عراق با هم به توافق رســيدند. اين دو اتاق عمليات مختص 
مديريت روند كشتار و تخريب در جمهوری اسامی ايران بود كه يكی از نتايج آن طی 

1. ETITR.COM/N/875869
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روزهای اخير در اغتشاشات صورت گرفته در شهرهای ايران خود را نشان داد. 
يكی از شــخصيت های تندرو در دولت امريكا كه بيشترين دشــمنی را با جمهوری 
اسامی ايران دارد اليوت آبرامز يهودی از نومحافظه كاران امريكايی است. او متن مربوط 
به تحريم های ضد ايرانی، ضد سوری و ضد لبنانی را تدوين كرد كه كنگره در دهمين 
دوره خود طی ســال 2007 تا 2009 آنها را بررســی نمود. او تهيه كننده تئوری های 
محمد بن ســلمان در رابطه با ضرورت انتقال درگيری ها به عمق ايران است. وی در 
تاريخ 16 مارس 2016 )27 اسفند 95( مقاله ای را در مجله لفارين آفرز نوشت با اين 
مضمون كه امريكا معتقد است عربســتان نيازمند ايجاد بحرانی بزرگ با ايران است تا 

بتواند موقعيت خود را در منطقه بهبود بخشد.1 
منابع پيگيری كننده اين تحوالت معتقدند كه انتصاب اندرو پيك از سوی واشنگتن 
برای برنامه ريزی جهت عمليات ترور شخصيت های ايرانی و مهم و تأثيرگذار از جمله 
قاسم سليمانی فرمانده نيروی قدس ســپاه و تعدادی از معاونان فعال وی در عراق و 
سوريه انجام شده است. بنابر اعام منابع مذكور واشنگتن و رياض برای رسيدن به اين 
هدف از اسرائيلی ها نيز كمك گرفته اند چرا كه آنها بيشترين نزديكی را با سوريه دارند و 
به صورت تخصصی در اين عرصه فعاليت كرده اند. بنا به اعام اين منابع تاش می شود 
شخصيت های قوی نيروی قدس سپاه پاسداران در حال حاضر تحت كنترل و نظارت 

قرار گيرند تا آنها را در دام موساد و سی آی ای گرفتار كنند.2 

نقش جان مک کين در اغتشاشات 
او ســناتور افراطی ايالت آريزونا، يك جمهوری خواه و نامــزد اين حزب در انتخابات 
رياست جمهوری سال 2008 بود. در آن انتخابات، مك كين در مقابل باراك اوباما تن 
به شكست داد و از ورود به كاخ سفيد بازماند. او هم اكنون از اصلی ترين مخالفان دونالد 
ترامپ رئيس جمهور امريكا محسوب می شود. نكته قابل تأمل در خصوص مك كين، 
حمايت مستقيم وی از ناآرامی ها و اغتشاشــات در ايران بوده است. او در سال 2009 
ميادی نيز از اغتشاشگران حمايت كرده بود، هر چند كه در اين خصوص مك كين نيز 

مانند ديگر سياستمداران امريكايی شكست سختی را تجربه كرد.
در اين راستا روزنامه ينی شفق نزديك به دولت تركيه نوشت جان مك كين، سناتور 
حزب جمهوری خواه و رئيس كميته نيروهای مسلح سنای امريكا و سازمان سيا نقش 
1. بی شك نقش رژيم صهيونيستی و سعودی ها در اغتشاشات غير قابل انكار است و شواهد بسيار زيادی وجود 

دارد كه ان شاءاهلل در مقاله ای جداگانه پيرامون آن صحبت خواهد شد. 
2. NAMEHNEWS.IR/FA/NEWS/457046
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اصلی در ناآرامی های اخيــر در ايران را بر عهده 
دارد. ينی شفق در پايگاه اينترنتی خود تصريح 
كرده است وزارت دفاع امريكا طرح ايجاد كابوس 
در سال 2018 ميادی را از ايران آغاز كرد. كاخ 
سفيد مصرانه از اين اعتراضات حمايت می كند. 
در ناآرامی های ايران عاوه بر ســلطنت طلبان، 
جان مك كين كــه در وقايع ســوريه هم نقش 
مهمی داشت و نيز سازمان سيا نقش اصلی را بر 

عهده دارند. 
گفتنی است سناتور جان مك كين بافاصله پس از شروع اغتشاشات زمستان 96 در 
ايران با صدور بيانيه ای رسماً از اين ناآرامی ها حمايت كرد. او در توئيتی اعام كرد امريكا 
در كنار معترضان ايرانی ايستاده است. وی كه به سرطان مغز مبتاست در 26 فروردين 
ماه سال جاری در آلبانی با ســركرده گروهك منافقين ديدار كرد؛ او سابقه حضور در 

ضيافت های اين گروهك را نيز دارد. 
مك كين در آلبانی با تكرار اتهامات واهی عليه ايران مدعی شده بود »تغيير رژيم در 

ايران پيش شرط ايجاد صلح و ثبات در منطقه و جهان است«1 
او در تازه ترين موضع گيری های خود در مواجهه با ايران اظهار كرده است: 

بر اين باورم كه بايــد ايران را بــه علت اقداماتــش از طريق اعمال 
تحريم های جديد عليه برنامه موشــك بالســتيك اين كشور، اعمال 
تحريم ها عليه سپاه پاسداران انقاب اســامی ايران، اعمال تحريم ها 
عليه ايرانی های متهم به نقض حقوق بشر و تشديد اعمال تحريم های 

تسليحاتی در تهران پاسخگو نگه داشت.2
با اين حال ســناتور بازنده امريكايی كه همواره موضع افراطی او در قبال ايران مورد 
توجه رسانه های امريكايی است، دچار اختافات اساســی با ترامپ است و با توجه به 
مواضع صريح ترامپ نسبت به برجام بايد ديد آينده جمهوری خواهان به كدام سمت 

وسو خواهد رفت.

1. »ديدار مك كين با سركرده منافقين«؛
https://www.tasnimnews.com/fa/news/96.01.26/1380054

2. »حمايت سناتور بازنده از اغتشاشگران«، رسالت، ش9128، 1396/10/21. 

یکی از مهم ترین ابزارهای اقتدار 
ملی عواطف مردم و افکار عمومی 
است. یکی از ابزارها حضور 
قدرتمندانه جمهوری اسالمی در 
منطقه است. یکی از ابزارها اقتدار 
ملی قدرت دفاعی کشور است. 
یکی از مهم ترین ابزارهای اقتدار 

ملی جوان مؤمن است
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نتيجه گيری
بدون شك دشمن اصلی ملت ايران امريكاســت كه از همان آغازين روزهای انقاب 
اسامی مترصد ضربه زدن به پيكره نظام بود؛ آشوب های زمستان 96 نمونه ای از اين 
دشمنی هاســت كه با طراحی چندين ماهه به دنبال هدف تغيير نظام با اســتفاده از 
طرح های گوناگون ارائه شده از طرف افسران اطاعاتی ضد ايرانی و به منظور بر هم زدن 
اوضاع داخلی كشور ايجاد شده بود. از اين رو طراحی و اجرای نقشه های دشمن همواره 
در راســتای ايجاد جدايی نظام از بزرگ ترين حامی خود يعنی مردم است. به هر حال 
رصد كردن نقشه های دشمنان و شــناخت تاكتيك های هجومی آنان بايد از وظايف 
نخبگان و مسئوالن جمهوری اسامی باشد تا حوادثی شبيه آنچه در ماه های اخير در 

كشور اتفاق افتاد صورت نگيرد. 
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زمينه های تحقق تمدن نوین اسالمی در جامعه اسالمی از 
منظر مقام معظم رهبری 

اسماعيل عارفی گوروان1
چکيده 

مكتب اسام همواره به دنبال تشكيل حكومت اسامی بوده است تا زمينه ساز اجرای 
احكام الهی به  طور كامل باشد. آغاز شــكل گيری تمدن اسامی را با ظهور اسام بايد 
همزمان دانست. در سده های آغازين اسامی، اين تمدن همواره رو به رشد و شكوفايی 
بوده است. اما برخی عوامل بيرونی و درونی، موجب كندی حركت تمدن اسامی  شده 
است. قرن اخير و به  ويژه بروز انقاب اســامی ايران را می توان نقطه خيزش جديدی 
برای تمدن اسامی به شــمار آورد. رهبران انقاب اسامی همواره هدف ملت ايران و 
هدف انقاب اسامی را ايجاد يك تمدن نوين اسامی بيان كرده اند. تحقق اين فرآيند 
نيازمند نظام سازی فكری صحيح و دقيق است. بر اين اساس در پژوهش حاضر نويسنده 
درصدد است با استفاده از روش توصيفی و تحليلی به بيان زمينه های شكل گيری تمدن 
نوين اسامی در نظام فكری مقام معظم رهبری بپردازد. سپس مراحل تكوين تمدن 
نوين اسامی را از منظر ايشان بيان كند؛ سؤالی كه پژوهش با آن روبه روست اين است 

1. كارشناسی ارشد جامعه شناسی انقاب 
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كه بسترهای تحقق تمدن نوين اسامی در انديشه مقام معظم رهبری چيست؟ در اين 
راستا پس از بررسی ديدگاه های مقام معظم رهبری در خصوص مفهوم تمدن اسامی 
فرآيند تحقق تمدن نوين اســامی شــامل مرحله اول )انقاب اسامی(، مرحله دوم 
)تشكيل نظام اسامی(، مرحله سوم )تشكيل دولت اسامی(، مرحله چهارم )تشكيل 
كشور اسامی(، مرحله پنجم )تشكيل دنيای اسامی(، اســت. برای رسيدن به آنها، 

وظايف و انتظاراتی بر عهده مردم و كارگزاران نظام اسامی بيان شده است. 
کليدواژه ها: تمدن نوين اسامی، مقام معظم رهبری، دولت اسامی، نظام اسامی، 

انقاب اسامی، زمينه های شكل گيری جامعه اسامی 

مقدمه 
وجود پيامبر)ص(، دســتی پنهانی برای پاســخگويی به نيازهای جامعه جهانی در 
جهت تأمين عدالت و شــكل گيری مدنيت جديد اســامی بود؛ مدنيتی كه متكی بر 
كرامت انسان و رشد و تعالی امكانات دنيوی و مادی در خدمت امكانات و رشد معنوی 
انسان بود. با ظهور اسام، بشر خود را در برابر آموزه هايی ديد كه هويت و نسبتش را با 
خداوند، جهان هستی، انسان های ديگر و نفس خويش به  خوبی ترسيم كرده است. اين 
تأثيرگذاری به حدی بود كه بشر در برابر آن سر تسليم فرود آورد و به اين فرهنگ كه 
از منابع اصيل اسام )قرآن و سنت(، سرچشمه می گرفت، گردن نهاد و از آنجا كه آن 
را با عقل و فطرت سليم خويش هماهنگ می ديد، با رويی گشاده پذيرای آن شد. اين 
فرهنگ يعنی فرهنگ اسامی كه از هستی شناسی خاص اسام برمی خاست، پيروانش 
را به  سوی ايجاد تمدنی بزرگ كشاند كه بتوانند حكايتگر چنين فرهنگ متعالی باشند. 
تمدن اسامی به  صورت پويا وجود داشــته و امروز هم اين تمدن قابل تحقق است و 
اساساً آرمان مهدويت شــيعی اين امر را نمايندگی می كند؛ اما اين مهم به  سادگی به 
دست نمی آيد و ما نمی توانيم منتظر بمانيم كه دنيای غرب و تمدن مادی خود به  خود 
رو به افول برود، چراكه احيای تمدن اســامی فقط با افول تمدن غربی ممكن نيست 
و اين احيا در زمينه مدنی و اجتماعی محتاج به انقاب است. اينجاست كه ما انديشه 
حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری را می توانيــم محملی بدانيم برای ارتباط ميان 
تمدن گذشته و تمدن آينده به  وسيله يك انقاب بزرگ اسامی و حضور نهضت های 

قدرتمند مرتبط با آن كه زمينه ساز تمدن نوين اسامی است. 
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تعریف مفاهيم و مبانی نظری 
1.تمدن 

اين  يك حقيقت است كه تمدن عمدتاً از زمانی پديد می آيد كه انسان مرحله زندگی 
بدوی را ترك گفته و شهرنشينی را آغاز می كند؛ اما اينكه تمدن را صرفاً شهرنشينی معنا 
كنيم نادرست است.1 همان طور كه گفته شد اصل تمدن از مدن گرفته  شده و به معنای 
ثابت بودن در مكان است و برخاف نظر برخی دانشمندان كه می گويند بشر طبعاً مدنی 
آفريده  شده است، علل پيدايش تمدن را بايد در همان احتياجات و نيازمندی های مادی 
و معنوی بشر دانست. چراكه تمدن بشر، بر اساس و بنيان معنوی است و انسان فقط به 
قوای فكری و اخاقی می تواند رفع احتياج كند و هر چه به قوای فكری و اخاقی انسانی 

ربط دارد پايه و اساس تمدن است.2 
2. تمدن و فرهنگ

واژه ديگری كه با تمدن همراه اســت فرهنگ اســت كه برخی گفته اند تمدن عام و 
فرهنگ خاص است و فرهنگ در جهت پيشــرفت معنوی و تمدن در مسير پيشرفت 
مادی است؛ اما آنچه صحيح است آن اســت كه تمدن عبارت از اندوخته های مادی و 
معنوی انسان و هر دو ساحت مادی و معنوی، نمود فرهنگ است؛ يعنی با دگرگونی ژرف 
در اجزای تشكيل دهنده يك فرهنگ )شناخت ها، باورها، گرايش ها، ارزش ها، كردارها و 
رفتارها(، نمود مادی و معنوی آن )تمدن( تغيير اساسی خواهد كرد. چنانچه در جزيره 
عرب با آمدن فرهنگ اسام، تمدن اسامی كه تجلی مادی و معنوی آن فرهنگ به شمار 
می رفت بدان شكل و گستردگی ظاهر شد.3 پس تمدن عينی و مادی است و فرهنگ 
ذهنی و معنوی؛ تمدن عمل است و فرهنگ انديشه و پديدآورنده تمدن؛4 تمدن، اقامت 
كردن است و فرهنگ، پرورش نفس و متمدن كسی است كه بتواند اجتماعی زندگی 
كند، تعاون داشته باشد، حكومت تشكيل دهد، امور اجتماعی خود را نهادينه و قانونمند 

كند و مسائلی از اين  دست.5 
3. تمدن اسالمی 

تمدن و تدين منافاتی با هم ندارند. تمدن يعنی زندگی توأم با نظم علمی، با تجربيات 
خوب زندگی، استفاده از پيشــرفت های زندگی و تدين يعنی جهت درست در زندگی 

1. محمدرضا كاشفی، تاريخ فرهنگ و تمدن اسامی، قم، مركز جهانی علوم اسامی، 1384، ص33-40. 
2. محمدباقر حجازی، آيين راستی، بی جا، چاپخانه و كتابخانه مركزی، 1318، ص46-47. 

3. محمدرضا كاشفی، همان، ص35. 
4. علی اكبر كسمايی، قرن ديوانه بحران تمدن و فرهنگ و نادانی های دوران دانش، تهران، بعثت، 1354، ص12. 

5. علی اكبر واليتی، فرهنگ و تمدن اسامی، قم، دفتر نشر معارف، 1384، ص32. 
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داشتن، جهت عدل، انصاف، صفا، صداقت و رو به  طرف خدا؛1 بنابراين اول بايد تمدن 
اسامی را بشناسيم، تمدن بدون قيد اسامی وقتی كه مطرح می شود همان طور كه از 
ريشه اش برمی آيد ممكن است شهرنشينی و شهروندی به ذهن تبادر كند و در مقابل 
آن توحش يا دور بودن از علم و لوازم آن وجود دارد. البته دانشــمندان ولو مادی هم 
باشند تمدن را فقط معادل با پيشرفت فناوری و وضعيت شهرنشينی نمی دانند. از ديد 
آنها متمدن كسی است كه نمی خواهد كســی مواظبش باشد تا تعدی نكند و وحشی 
كسی است كه بايد مراقبش باشند تا به حدود و حقوق ديگران تجاوز نكند. از ديد آنها، 
كشور متجاوز، متمدن نيست.2 پس  از اين ديدگاه، تمدن يعنی انسان به حدی برسدكه 
خودش، خودش را كنترل كند و نخواهد مواظبش باشند. بر اساس همين معنای تمدن، 
ما دو تعبير ارتجاع و ترقی داريم. تعبير قرآن در مورد ترقی و ارتجاع زيباست: »اهلل ولی 

الذين ءامنوا يخرجهم من الظلمات إلی النور« 
اين معنای ترقی و تمدن از ديدگاه اسامی است؛ يعنی اگر كسی بخواهد تمدن را از 
ديدگاه اسام بشناسد بايد ترقی را بشناسد. در اسام ترقی يعنی دور شدن از ظلمات 
و وارد شــدن در نور. مصاديق ظلم و نور را از عمل اهل بيت- عليهم الســام- می توان 
شناخت. كسی ترقی و ارتجاع را می فهمد كه انسان را خوب شناخته باشد. مسئله مهم 
در عصر حاضر، خوب شناختن انسان است؛ همان كه امام خمينی)ره( فرمود: »بدبختی 

دشمنان ما اين است كه اسام را نشناختند، انسان را نشناختند.«3 
تمدن اسامی در چند قرن اخير به  ويژه از قرن پنجم از يك نظام سياسی برخوردار 
نبود و چشم انداز روشنی در پيش نداشت. با نهضت امام خمينی)ره( و نظام جمهوری 
اسامی، وضعيت مناسب جهان امروز، ظرفيت باالی آموزه های دينی و انگيزه عمومی 
مسلمانان، تحقق تمدن نوين اسامی امكان پذير شده است و می رود تا همان پيوندهای 
سده های اوج خود را در ملت ها ايجاد كند. هر چند بايد موانع و آفات آن شناسايی شود 
و البته قبل از شناســايی آفات و موانع، ابتدا مروری كوتاه بر عوامل اوج گيری تمدن ها 
انجام می شود؛ چه  بسا كه عوامل انحراف و انحطاط و افول تمدن ها را می توان از همين 

مؤلفه ها دريافت.4 

1. آرمان تمدن بزرگ اسامی از ديدگاه مقام معظم رهبری، تهران، دفاع، 1384، ص158. 
2. تمدن اسامی در انديشه امام خمينی، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 1377، ص95. 

3. همان، ص96. 
4. كلثوم رستمی، موانع و آفات درونی در تحقق تمدن نوين اسامی )مجموعه مقاالت همايش ملی تمدن نوين 

اسامی(، تهران، دانشگاه شاهد، 1394، ص637. 
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4. چيستی و چرايی تمدن اسالمی
منشأ بيشــتر تمدن ها تعاليم انبيای الهی است 
كه انســان ها را در جهــت اتحــاد و همگرايی و 
انديشه ورزی دعوت كرده اند. مسيحيت و اسام دو 
دينی هستند كه در پرتو آنها تمدن های درخشانی 
پديد آمــد و چهره تمدن بشــری پــس از ظهور 
آنها دگرگون شــد. هر فرهنگ نوپديدی نيازمند 
زمان است تا در جهان گســترش يابد و فرهنگ و 
تمدن های ديگر را تحــت تأثير قرار دهد. حضرت 
رسول)ص(كه پايه گذار فرهنگ تمدن اسامی بود 
با كتاب آســمانی خويش قرآن و قول و سيره خود 

منبعی اصيل برای اين فرهنگ به يادگار گذاشت. دين اسام، پس از ظهور و گسترش 
نه  تنها در زمينه فرهنگی موجب تحول عظيمی شد بلكه از نظر تمدن نيز منشأ الهام و 
خاقيت های بسياری گرديد. دو تعريف اساسی از تمدن و مدنيت اسامی وجود دارد: 
يكی تعريفی است كه تحت تأثير تفكر اومانيستی استعدادهای انسان را در جهت تكامل 
ابزار توليد و تكامل عقل ابزاری و دستاوردهای آن می بيند. در اين تعريف جوامعی كه 
در بعد مادی و ابزارســازی انســان را در حد متكاملی تجهيز كرده اند، متمدن ناميده 
شده اند. تعريف ديگر كه كمتر مورد توجه است، مدنيت انسانی را ناظر بر روابط انسانی، 
اخاقی و معنوی در جامعه می داند. از همين منظر و با همين محك ميزان اوج يا رو به 
افول بودن يا نبودن تمدن در يك جامعه ارزيابی می شود و البته به وجود روابط انسانی، 
دينی و معنوی به  عنوان تنها شاخص اكتفا نمی شود بلكه رشد دستاوردهای مادی در 

پی دستاوردهای معنوی مورد توجه قرار می گيرد.1 
5. عوامل اوج گيری و پيشرفت تمدن ها

در سوره روم تعدادی عنصر و فاكتور برای احيای تمدن ها معرفی  شده است؛ از جمله: 
قانون الهی، تفكر و انديشه، نيروی نظامی و صنعتی، كشاورزی، توحيد و وحدت، ايمان 
به قانون و عمل صالح، ستايش نكردن و عدم پرستش هيچ انسان و هيچ عنصری غير 
از اهلل، كار و دنبال روزی رفتن، دادن حقوق مســتضعفين، گرفتن ماليات از توانايان، 
هجرت، كســب دانش و علوم از طريق مشــاهده و تجربه و آزمايش، عبادت و ارتباط 
با آسمان، رهبر كه بهترينشــان پيامبران اند، تقوی، علم توأم با ايمان و شكيبايی در 

1. شكراهلل خاكرند، سير تمدن اسامی، قم، بوستان كتاب، 1390، ص87. 

همبستگی  آرامش،  و  امنيت 
ملی، همکاری و تعاون، اخالق، 
تحمل و بردباری و صبوری، 
حفظ وحدت و یکپارچگی و 
عدم انفکاک و تجزیه طلبی، دین، 
رفاه نسبی و فشار اقتصادی و 
اجتماعی از جمله مؤلفه هایی 
هستند که در روند تمدن سازی 
جوامع، ایفای نقش می کنند و 
تمدن اسالمی که با دعوت پيامبر 
و تشکيل حکومت اسالمی آغاز 

شد همه این مؤلفه ها را دارا بود
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راه رســيدن به وعده الهی؛1 و رهبر معظم انقاب آنها را به  عنوان شرايط دستيابی به 
آرمان های تمدن بزرگ اســامی معرفی می كند كه برخی عبارت اند از: اراده، ايمان و 
فداكاری برای رسيدن به اهداف اسامی، بهره مندی از جهان بينی و تفكر صحيح اسام، 
خودسازی، رعايت تقوا، عمل به دستورات و فرمان های قرآن كريم، تاش، توكل، وحدت 
و همدلی و ترجيح مصالح اسامی؛2 بنابراين اگر تمدن اسامی بخواهد اوج بگيرد و از 

ركود نجات يابد عوامل زير بايد دست  به  دست هم دهند تا اين تمدن تحقق يابد: 
1. عامل انسانی تمدن؛ يعنی نخبگان و شخصيت های فكری، علمی و سياسی كه هيچ 

تمدنی بدون آنها رشد نكرده؛ پس بايد زمينه رشد چنين نخبگانی فراهم آيد. 
2. حكومت و قدرت؛ در طول تاريخ، هيچ تمدنی بدون حكومت شكل نگرفته است. 

3. عوامل اقتصادی؛ در بالندگی و اوج گيری تمدن اسامی نقش دارند. تمدن اسامی 
احتياج به كار، تاش و كوشش مداوم و برنامه ريزی شده دارد. 

4. عامل روانی؛ تمدن اســامی نيازمند به خودباوری است؛ كاری كه امام امت برای 
اين ملت كرد كه آنها می توانند كشور را اداره كنند، می توانند بيافرينند و خاق باشند. 
5. عامل فرهنگی؛ ارايــه و عرضه صحيح و درســت  دين و مفاهيم دينی از ســوی 

متخصصان آن نه از سوی هر كس. 
6. عامل سياسی؛ آمادگی جامعه برای پذيرش تحول و تكامل كه اگر جامعه ای راضی 
و قانع به داشته های خود باشد و هر حرف نو را به  صرف نو بودن محكوم نمايد، در چنين 

جامعه ای، تمدن اسامی اوج نخواهد گرفت.3 
پس امنيت و آرامش، همبستگی ملی، همكاری و تعاون، اخاق، تحمل و بردباری و 
صبوری، حفظ وحدت و يكپارچگی و عدم انفكاك و تجزيه طلبی، دين، رفاه نســبی و 
فشار اقتصادی و اجتماعی از جمله مؤلفه هايی هستند كه در روند تمدن سازی جوامع، 
ايفای نقش می كنند و تمدن اسامی كه با دعوت پيامبر و تشكيل حكومت اسامی آغاز 

شد همه اين مؤلفه ها را دارا بود.4 
6. علل رکود تمدن ها

تمدن اســامی با وجود محاسن و پتانسيل های بســيار قوی جهت پيشبرد اهداف 
عاليه اسامی همواره در معرض خطر و كيد و مكر معاندان و دشمنان اسام بوده است. 

1. عزت اهلل رادمنش، قرآن جامعه شناسی اتوپيا- قرآن و عقايد اجتماعی، تهران، اميركبير، 1361، ص132. 
2. آرمان های تمدن بزرگ اسامی از ديدگاه مقام معظم رهبری، همان، ص166. 

3. تمدن اسامی در انديشه امام خمينی، همان، ص98. 
4. علی اكبر واليتی، پويايی فرهنگ و تمدن اسام و ايران، تهران، مركز چاپ و نشر وزارت امور خارجه، ج1 و2، 

1386، ص32. 
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واقعيت تلخی كه از شش قرن پيش تاكنون تمدن اسامی با آن روبه رو بوده، اين است 
كه مســلمانان با وجود همه تعالی ها به  تدريج رو به ضعف نهادند و بدين ســان كشور 
پهناور اسامی مورد تجاوز بيگانگان قرار گرفت و با تجزيه آن، عزت و اقتدار مسلمين 
از ميان رفت و جامعه اسامی به انحطاط گراييد. برای ركود و انحطاط تمدن اسامی 
علل متعددی بيان كرده اند كه می توان به  طور كلی آنهــا را به دو گروه علل بيرونی و 
درونی تقسيم كرد. از جمله عوامل بيرونی كه موجب ركود تمدن اسامی شدند، تهاجم 
دشــمنان خارجی و بروز جنگ های صليبی، حمله مغوالن و پيامدهای آن و سقوط 
اندلس كه يكی از وقايع تلخ در ســير تاريخ فرهنگ و تمدن اسامی و زوال حكومت 

مسلمانان در اين ناحيه از دنيا بوده است، می باشد.  
استعمار نيز يكی ديگر از عوامل مؤثر در ركود فرهنگ و تمدن اسامی است. بی شك 
استعمارگران همواره درصدد دســت اندازی به سرزمين های اســامی بوده اند تا به 
هر طريق عظمت اسام را متزلزل سازند. اســتعمارگران برای نفوذ در سرزمين های 
اســامی و تحقق اهداف خود به فعاليت هايی نظير سست كردن باورهای مسلمانان، 
ترويج فساد در ميان مسلمانان، تخريب شخصيت های اصيل اسامی و برقراری روابط 
آزاد اقتصادی برای زدودن استقال از كشورهای اسامی دست زدند.1 انحطاط و ركود 
تمدن اسامی عوامل درونی متعددی نيز دارد كه از آن جمله می توان به انحراف فكری 
و عملی مسلمانان از تعاليم اسام، استبداد و خودكامگی حكومت ها در جهان اسام، 
دنياگرايی و انحطاط اخاقی، فرقه گرايی كه پس از رحلت رسول خدا)ص( امت اسام 
چه از نظر سياسی و چه از لحاظ فكری و عقيدتی به فرقه های گوناگون تقسيم شده اند، 
اشاره كرد. همچنين تحجرگرايی به معنای ايستايی و تحول ناپذيری در حوزه انديشه 
و تفكر به  عنوان عاملی بازدارنده در شــكوفايی انديشه دينی و ركود تمدن اسامی به  

حساب می آيند.2 

زمينه های شکل گيری تمدن نوین اسالمی از منظر مقام معظم رهبری
1. ايمان و ايدئولوژی 

با بررسی ديدگاه های مقام معظم رهبری روشن می شود كه ايشان داشتن ايدئولوژی 
و ايمان را الزمه ايجاد و رشد يك تمدن بزرگ اسامی می دانند و بيان می دارند: 

هيچ ملتی كه داعيه تمدن ســازی دارد، بدون ايدئولوژی نمی تواند 

1. زهرا اسامی فرد، تاريخ فرهنگ و تمدن اسام، قم، دفتر نشر معارف، 1389، ص73. 
2. همان، ص87. 



مقاالت
56

دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  55    بهار 97

حركت كند و تا امروز حركت نكرده است. هيچ ملتی بدون دارا بودن يك 
فكر و يك ايدئولوژی و يك مكتب نمی تواند تمدن سازی كند. 

همه تمدن های مادی مانند كمونيســم و كاپيتاليسم نيز كه در دنيا 
به وجود آمده اند همواره با يك ايدئولوژی وارد شــدند و بدون داشتن 
يك مكتب، بدون داشتن يك فكر و يك ايمان و بدون تاش برای آن و 
پرداختن هزينه های آن، تمدن سازی امكان ندارد. پس در درجه اول، 
نياز تمدن سازی اسامی نوين به ايمان است. اين ايمان را ما معتقدان به 
اسام، پيدا كرده ايم. ايمان ما، ايمان به اسام است. در اخاقيات اسام، 
در آداب زندگی اســامی، همه آنچه را كه مورد نياز ماست، می توانيم 
پيدا كنيم؛ بايد اينها را محور بحث و تحقيق خودمان قرار دهيم. ما در 
فقه اسامی و حقوق اسامی زياد كار كرده ايم؛ بايد در اخاق اسامی 
و عقل عملی اسامی هم يك كار پرحجم و با كيفيتی انجام دهيم. اين 
مطلب اول و نكته اول در باب تمدن ســازی نوين اســامی و به دست 
آوردن و رسيدن به اين بخش اساسی از تمدن است كه سلوك عملی 

است.1 
2. عدم پيروی از فرهنگ و تمدن بيگانه

نكته دومی در اينجا وجود دارد و آن اين اســت كه ما برای ساختن 
اين بخش از تمدن نوين اسامی، به شــدت بايد از تقليد پرهيز كنيم؛ 
تقليد از آن  كسانی كه سعی دارند روش های زندگی و سبك و سلوك 
زندگی را به ملت ها تحميل كنند. امروز مظهر كامل و تنها مظهر اين 
زورگويی و تحميل، تمدن غربی است. شرط رسيدن به تمدن اسامی 
نوين در درجه اول اين است كه از تقليد غربی پرهيز شود. ما متأسفانه 
در طول مهر و موم های متمادی، يك  چيزهايی را عادت كرده ايم تقليد 
كنيم. اصل قضيه، درست كردن سبك زندگی، رفتار اجتماعی، اخاق 
عمومی و فرهنگ زندگی است. بايد در اين بخش تاش كنيم. تمدن 
نوين اسامی كه ما مدعی اش هستيم و انقاب اسامی می خواهد آن 
را به وجود بياورد، بدون اين بخــش تحقق پيدا نخواهد كرد. بايد همه 
احساس كنند كه مسئوليت ايجاد تمدن اسامی نوين بر دوش آنهاست؛ 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با جوانان استان خراسان شمالی، 1391/7/23، پايگاه اطاع رسانی دفتر 
.www.leader.ir ،مقام معظم رهبری
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و يكی از حدود و ثغور اين كار، مواجهه با تمدن غرب است، به صورتی 
كه تقليد از آن انجام نگيرد.1 

3. وحدت و همكاری مردم و مسئوالن
ملت ايران، همچنان كه بحمداهلل تاكنون بوده است و بعد از اين هم به 
فضل الهی همين گونه خواهد بود، وحدت ارزشمند و آگاهی و هوشياری 
و پيوند و رابطه مستحكم خودش با مســئوالن را حفظ كند و به فضل 
پروردگار، همواره در ســطوح باالی اين نظام، مسئوالن شايسته ای به 
خدمت مشغول باشــند، نظام مقدس جمهوری اسامی، اين امكان را 
پيدا خواهد كرد كه پايه های »تمدن اسامی« را در اين كشور بلكه در 

همه كشورهای اسامی و جوامع اسامی، مستحكم كند.2 
4. تكيه  بر احكام الهی و دستورات خداوند

اين چه عاملی بود كه توانست اين  طور اقتدار اسامی را پيش ببرد و 
بعد هم »تمدن اسامی« را پايه گذاری كند كه اين تمدن اسامی، حتی 
در دوران انحطاط قدرت سياسی اسام هم در اوج تأللو و اقتدار باقی 
ماند؛ فرهنگ دنيا را تحت تأثير قرار داد؛ علم را گسترش داد و فرهنگ 
اســامی را رايج كرد؟ يقيناً يكی از عناصری كه عامل پيشرفت اسام 
بود، اعتماد به خدا و احكام الهی بود: »امن الرسول بما انزل اليه من ربه و 
المؤمنون كل تمن باهلل و مائكته و كتبه و رسله« خود پيامبر و مؤمنان 
صدر اسام، از اعماق دل به پيام اسام معتقد بودند و شعارهای اسامی، 
حقايق اسامی و كافی بودن اسام را برای نجات بشريت، حقيقتاً از بن 

دندان قبول داشتند. اين ايمان عامل بسيار مهمی است.3 
5. بی ميلی به دنيا و ماديات 

يك عامل ديگر، الاقل در رأس اين حركت اين بود كه به خود- آنچه به 
شخص و به بهره مندی های مادی برای خود انسان برمی گردد- بی اعتنا 
بودند. اين عامل بســيار مهمی اســت. اين  همه كه ما در روايات، در 
نهج الباغه، در كلمات نبی اكرم و ائمه)ع( و بزرگان درباره بی رغبتی به 
دنيا و به اعتنايی به ماديات دنيا برای شخص خود تأكيد و توصيه داريم، 
به خاطر تأثير عظيم اين عامل است. البته دشمنان اسام و مسلمانان 

1. همان. 
2. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با مسئوالن نظام، 1376/2/6، همان.

3. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با كارگزاران نظام، 1378/8/15، همان. 
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كج فهم، گمان كردند يا وانمود كردند در اسام گفته  شده است زهد؛ 
يعنی دنبال دنيا به معنای مظاهر عالم وجود و مظاهر زندگی نرويد در 
حالی  كه مســئله اين نبود بلكه دنيای بد و دنيای مذموم و اينكه من و 
شما، خود و منافع مادی خودمان را هدف قرار دهيم و دنبال آن باشيم، 
مورد نظر بود. اين آن چيزی اســت كه بيچاره كننده و ويران كننده و 

اساس بدبختی هاست.1 
6. توجه به پيشرفت اقتصادی 

گرچه اسام و نهضت حركت معنوی و اخاقی بود و هدف اعای اسام 
عبارت است از ساخت انســان متكامل و منطبق با طراز اسامی، لكن 
بدون شك پيشرفت علم و پيشرفت و اعتای اقتصادی جزو هدف های 
اسامی است؛ لذا شــما ماحظه كنيد كه در تمدن اسامی، اسام در 
يكی از فقيرترين و عقب مانده ترين نقاط دنيا ظهور كرد؛ اما هنوز پنجاه 
سال از عمر آن نگذشته بود كه بيش از پنجاه  درصد از دنيای متمدن 
آن روز در زير پرچم اسام قرار گرفت و هنوز بيش از دو قرن از عمر اين 
تمدن نگذشته بود كه دنيای بزرگ اسامی در آن روز، قله تمدن بشری 
از لحاظ علم و انواع دانش و پيشرفت های مدنی و اقتصادی شد؛ اين نبود 
مگر به بركت تعاليم اسام. اسام به ما نمی گويد كه معنويت را ماحظه 
كنيم اما از متن زندگی جامعه انسانی غافل بمانيم. ما بايد برای استقال 
امت اسامی و برای عزت آن، همه تدابير الزم را به كار ببريم كه يكی از 
مهم ترين آنها، مسئله اقتصاد است؛ بنابراين، تاش برای رشد و توسعه 
و اعتای جنبه اقتصادی دنيای اسام، از كارهايی است كه بی شك جزو 

هدف های اسامی است.2 
7. ايستادگی و مقاومت

جوهر ايستادگی و مقاومت در يك ملت، جوهر نفيس و گران قدری 
است. با همين جوهر است كه ملت ايران به فضل پروردگار، با هدايت 
الهی، با كمك های معنوی غيبی و با ادعيه زاكيه و هدايت های معنوی 
امام زمان)عج( خواهد توانست تمدن اسامی را بار ديگر در عالم سربلند 

كند و كاخ باعظمت تمدن اسامی را برافراشته نمايند.3 

1. همان. 
2. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با اقتصاددانان، 1383/6/25، همان.

3. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با ايثارگران، 1376/5/29، همان.
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8. سبك زندگی اسالمی
حضــرت آيت اهلل خامنــه ای، با اشــاره به توجه 
عميق اســام به مفهوم ســبك و فرهنگ زندگی 
بيان می كنند: »در معارف اســامی، اصطاح عقل 
معاش در مفهوم جامع خود، مترادف مفهوم سبك 
و فرهنگ زندگی اســت و در قرآن كريم نيز آيات 
فراوانــی در اين زمينه وجــود دارد.« رهبر انقاب 
اسامی، در تشريح مفهوم سبك و فرهنگ زندگی، 
مســائلی نظير خانواده، ازدواج، نوع مســكن، نوع 

لباس، الگــوی مصرف، تفريحــات، كســب  و كار و رفتارهای فــردی و اجتماعی در 
محيط های مختلف را مطرح می كنند؛ در واقع سبك زندگی به همه مسائلی برمی گردد 
كه متن زندگی انسان را شكل می دهند. ايشان معتقدند كه اسام، »خردورزی، اخاق 
و حقوق« را مايه های اصلی فرهنگ صحيح می داند و مــا نيز بايد به  طور جدی به اين 
مقوالت بپردازيم وگرنه پيشرفت و تمدن نوين اسامی شكل نخواهد گرفت. در ترسيم 
چگونگی شكل گيری سبك و شــيوه زندگی نيز تأكيد می كنند كه فرهنگ زندگی در 
جامعه متأثر از تفسير افراد از زندگی است و هر هدفی را كه در زندگی تعيين می كنند 
سبك و شيوه زندگی آنها را مشخص می كند. ايشان، تحقق هدف اصلی تعيين شده در 
هر »مكتب و نظريه سياسی، اجتماعی، اقتصادی« را نيازمند اعتقاد و ايمان به آن هدف 
می دانند و معتقدند كه بدون اعتقاد جدی و تاش هيچ هدفی محقق نمی شود.1 ايشان 
معتقدند اگر گفتمانی در زمينه آسيب شناسی و چاره جويی مشكات موجود در سبك 
و فرهنگ زندگی به وجود آيد، با توجه به نشاط و استعداد جوانان، حتماً درخشندگی 
ملت ايران در اين زمينه نيز، چشم جهانيان را متوجه خود خواهد كرد و تغيير و اصاح 
سبك زندگی مردم به سبك زندگی اسامی زمينه مهمی در فرآيند تحقق تمدن نوين 

اسامی در جهان به  حساب می آيد.2 

مراحل تکوین تمدن نوین اسالمی از منظر مقام معظم رهبری 
با بررســی و مطالعه ديدگاه های مقام معظــم رهبری می تــوان دريافت كه تحقق 
هدف های تمدن اسامی، يك فرآيند طوالنی و البته دشوار است. ايشان به  كرات و در 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با جوانان استان خراسان شمالی، همان. 
2. فاطمه حسينائی و زهرا عليپور مقدم، زمينه های شــكل گيری و فرآيند تحقق تمدن نوين اسامی از منظر 
مقام معظم رهبری، مجموعه مقاالت همايش ملی تمدن نوين اسامی، تهران، دانشگاه شاهد، 1394، ص635. 

از جمله عوامل بيرونی که موجب 
شدند،  اسالمی  تمدن  رکود 
تهاجم دشمنان خارجی و بروز 
جنگ های صليبی، حمله مغوالن 
و پيامدهای آن و سقوط اندلس 
که یکی از وقایع تلخ در سير 
تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی و 
زوال حکومت مسلمانان در این 
ناحيه از دنيا بوده است، می باشد
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موقعيت های مختلــف ضمن تأكيد بر اينكه 
هدف ملت ايران و هدف انقاب اسامی ايجاد 
يك تمدن نوين اسامی است بر اين باورند 
كه تحقق اين تمدن اسامی نيازمند عبور از 
يك زنجيره منطقی است؛ »مرحله اول انقاب 
اسامی است، بعد تشكيل نظام اسامی، بعد 
تشكيل جامعه اسامی اســت؛ اين زنجيره 
مســتمری اســت كه به هم مرتبط است.«1 
ايشــان در جای ديگر ضمن تأكيد بر گذر از 
مراحل فوق در تحقق تمدن نوين اسامی، به 

تبيين اين مراحل پرداخته و معتقدند: 
قدم اول كه پرهيجان تر و پر ســر و صداتر از همه است ايجاد انقاب 
اسامی است. قدم بعدی، ترتيب دولت اسامی بر انقاب اسامی است؛ 
يعنی ايجاد نظام اسامی كه گفتيم نظام اسامی، يعنی هندسه عمومی 
جامعه، اسامی بشود؛ كه اين هم شــد. قدم بعدی كه نشئت گرفته از 
مراحل قبل است ايجاد جامعه اسامی است بر پايه تأللو نظام اسامی، 
اگر اين مراحل به ترتيب به وجود آيند، آن  وقت برای مسلمانان جهان، 

الگو و اسوه می شويم.2 
با توجه به تأكيد فراوان مقام معظم رهبری در بيانات متعدد ايشــان می توان چنين 
نتيجه گرفت كه مسير تحقق تمدن اسامی از منظر ايشان مسيری روشن و گام  به  گام 
است كه هر مرحله از آن، مقدمه تحقق مرحله بعدی است. در بخش آخر مقاله نظريات 
كلی مقام معظم رهبری در تحقق تمدن اســامی بر اساس مراحل يادشده فوق مورد 

تحليل قرار می گيرد و زمينه های تحقق و شكل گيری تمدن اسامی بيان می شود. 
مرحله اول انقالب اسالمی

از منظر مقام معظم رهبری اولين گام در مسير تحقق تمدن نوين اسامی ايجاد يك 
انقاب حقيقی و به معنای واقعی كلمه اسامی است كه در نتيجه شناخت مردم يك 
جامعه از شرايط زمانشان و عدم تحمل آن شرايط است. بنابر بينش اسامی، حركت ها 
و تحوالت اجتماعی با آگاهی ها و ايمان تضمين می شود. آنچه انسان ها را وارد ميدان 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با دانشگاهيان كرمانشاه، 1390/7/24، همان.
2. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با كارگزاران نظام، 1380/9/21، همان.

استعمار نيز یکی دیگر از عوامل مؤثر 
در رکود فرهنگ و تمدن اسالمی 
است. استعمارگران برای نفوذ در 
سرزمين های اسالمی و تحقق اهداف 
خود به فعاليت هایی نظير سست 
کردن باورهای مسلمانان، ترویج 
فساد در ميان مسلمانان، تخریب 
و  اسالمی  اصيل  شخصيت های 
اقتصادی  آزاد  روابط  برقراری 
برای زدودن استقالل از کشورهای 

اسالمی دست زدند



61
97

ار 
  به

  5
ه  5

مار
  ش

م 
ده

انز
ل پ

 سا
  

وم
ه س

دور

ی...
الم

 اس
عه

جام
در 

ی 
الم

 اس
ین

ن نو
مد

ق ت
حق

ی ت
ه ها

مین
ز

مبارزه می كند و تحوالت تاريخی را به وجود می آورد و نظام هايی را به نظام های ديگری 
بدل می كند، خشم كور طبقاتی نيســت؛ مبارزه آگاهانه و روشن بينانه ای است كه با 

معرفت صحيح و با ايمان كامل در ميان انسان ها به وجود می آيد.1 
منظور از انقاب اسامی- كه حلقه اول است- حركت انقابی است؛ 
و اال به يك معنا انقاب شــامل همه اين مراحل می شود. اينجا منظور 
ما از انقاب اسامی، يعنی همان حركت انقابی و جنبش انقابی كه 
نظام مرتجع را، نظام قديمی را، نظام وابسته و فاسد را سرنگون می كند 

و زمينه را برای ايجاد نظام جديد آماده می كند.2 
انقاب اسامی دارای مشــخصه ها و خصوصياتی است كه نه  تنها در باورهای عميق 
اسامی ريشه دارد، بلكه پتانسيل آن را نيز دارد كه به  مثابه ريشه ها و پيامدهای تمدن 

اسامی محسوب شود از منظر ايشان اين مشخصه ها عبارت اند از: 
اسام محوری، استقال سياســی، مردم ساالری، خودباوری علمی و 
اعتماد به  نفس ملی، عظمت يافتن ايران در جهــان، مبارزه با تهاجم 
فرنگی؛ وقتی در يك كشــور اين پايه ها گذاشته شــد، آنگاه اين ملت 
می تواند اميدوار باشــد كه بر روی اين پايه ها بنای يك تمدن عظيم و 

جديد را می توان پايه گذاری كند. 
مهم ترين اين خصوصيات همين ثبات و استقامت و ايستادگی است. 
اگر اين شد انقاب برای ديگران الگو واقع خواهد شد؛ و اال برق هايی كه 
يك جا بزند و خاموش بشود خيلی نمی تواند الگوسازی كند، انقاب ما 
اين طور بوده است. انقاب ما توانسته است الهام بخش باشد، الگوساز 
باشد؛ و اين بر اثر ثبات و استقامت و ايستادگی بر اصول و پايه های اصلی 

است؛ كه اين انقاب به  وسيله امام اعام كرد.3 
يكی ديگر از ويژگی های انقاب اسامی ايران كه مقام معظم رهبری بر آن تأكيد دارند 
»اسامی بودن« است. پيش از انقاب، نظام حاكم بر كشور، يك نظام اسام ستيز عمقی 
بود. آنها با ظواهر خيلی كار نداشــتند اما از لحاظ عمق، حقيقتاً دنبال زدن ريشه های 

ايمان اسامی مردم بودند. 
انقاب آمد نقطه مقابل آنها، اسام را محور اداره كشور قرار داد؛ محور 
مديريت قرار داد؛ احكام و قوانين اســامی، معيار و ماك رد و قبول 

1. بيانات مقام معظم رهبری در سالگرد پيروزی انقاب، 1362/11/12، همان.
2. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با كارگزاران نظام، 1390، همان.

3. بيانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه، 1389/11/15، همان. 
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قوانين كشور و معيار عمل مجريان كشور است.1

ايشان همچنين بيان می كنند كه: 
ما يك ديد خاصی در تحليل و تفســير انقابمان داريم اين تفســير 
فقط مخصوص انقاب ما نيست همه انقاب های مردمی و به  خصوص 
انقاب های اسامی اســت. ما ديد جامعه شناسی مادی را از انقاب ها 
منسوخ می دانيم. تفســير انقاب، يك تفسير اسامی و الهی است. ما 
انقاب را يك تحول اخاقی، فرهنگی و اعتقادی می دانيم كه به دنبال 
آن تحول اجتماعی و اقتصادی و سياسی و آنگاه رشد همه جانبه ابعاد 

انسان می آيد.2 
مرحله دوم نظام اسالمی

مرحله بعد در تحقق تمدن اسامی ايجاد نظام اسامی است. مقام معظم رهبری تحقق 
آن را به دنبال تمدن اسامی ضروری دانسته و تفاوت اساسی انقاب اسامی ايران با 
ساير انقاب های ناكام جهان را در همين اصل نظام اسامی می دانند. از منظر ايشان يك 
انقاب زمانی به هدف حقيقی خود می رسد كه بر مبنای اصولی متعالی باشد. ايشان در 

تبيين اين مسئله می فرمايند: 
حلقه بعد، نظام اسامی اســت. منظور من در اينجا از نظام اسامی، 
يعنی آن هويت كلی كه تعريف مشخصی دارد كه كشور، ملت و صاحبان 
انقاب- كه مردم هستند- آن را انتخاب می كنند. در مورد ما، مردم ما 
انتخاب كردند: جمهوری اسامی يعنی نظامی كه در آن، مردم ساالری 
از اسام گرفته  شده است و با ارزش های اسامی همراه است. ما از اين 

حلقه هم عبور كرديم.3 
نظام اسامی پس از انقاب اسامی تشــكيل شد. شورش انقابی و 
نهضت انقابی می توانست انجام بگيرد، اما نظام غير اسامی تشكيل 
شود. خيلی جاها اين  طور شده؛ در الجزاير همين طور بود؛ اما بعد از آن 
كه نهضت به نتيجه رسيد، كسانی كه اعتقادی به مبانی تفكر اسامی 
نداشتند، آمدند قدرت را در دست گرفتند. اينجا هم همين كارها داشت 
می شد. داشتند حركت می كردند كه به  اصطاح خودشان يك جنبش 
كارگری و يك حركت كارگری را بــر اين حركت عمومی تقليب كنند 

1. همان. 
2. بيانات مقام معظم رهبری در سالگرد پيروزی انقاب اسامی، همان.

3. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با دانشگاهيان استان كرمانشاه، همان. 



63
97

ار 
  به

  5
ه  5

مار
  ش

م 
ده

انز
ل پ

 سا
  

وم
ه س

دور

ی...
الم

 اس
عه

جام
در 

ی 
الم

 اس
ین

ن نو
مد

ق ت
حق

ی ت
ه ها

مین
ز

و همان فرمولی كه در روی كار آمدن نظام های سوسياليستی در دنيا 
معمول است- يعنی انقاب طبقه كارگر- تحقق بدهند و بعد هم يك 
 چند نفر سر كار بيايند؛ منتهی امام را محاسبه نكرده بودند؛ لذا سخت 

ضربه خوردند. ولی نظام اسامی تشكيل شد.1 
مقام معظم رهبری وجود نظام اســامی را ضروری دانسته و آن را معيار اجرا و ركن 
تصميم گيری كشور می دانند و معتقدند نظام اسامی عاوه بر شكل كه همان اركان 
حكومت و قانون اساسی است محتوايی نيز دارد كه به معنای اسامی شدن متن زندگی 

مردم است: 
نظام اســامی يعنی اينكه معيار و ماك اجرا و اركان تصميم گيری 
در كشور معلوم شد چيســت؛ اركان حكومت- قوه مجريه، قوه مقننه، 
قوه قضاييه و ديگر اركان- چيده شد و قانون اساسی آمد همه اينها را 
تثبيت كرد؛ لذا پايه گذاری های اصولی انجام گرفت. اين نظام اسامی 
فقط شكل نيست؛ محتوايی دارد؛ يعنی كارهايی بايد در واقعيت زندگی 

مردم انجام بگيرد.2 
حضرت آيت اهلل خامنه ای با اشاره به آيه ای از قرآن كريم، چهار شاخص »نماز، زكات، 
امربه معروف و نهی از منكر« را به  عنوان مترجمان و شاخص های شكل دهنده هندسه 
نظام اسامی« برشمردند و افزودند: »خداوند متعال وعده داده است، هر ملتی را كه دارای 
اين شاخص ها باشد، نصرت دهد و از زير ســلطه قدرتمندان جائر خارج كند.« ايشان 
تأكيد كردند: »هر يك از اين شــاخص ها دارای جنبه های فردی و همچنين اجتماعی 

هستند كه در نظام سازی اسامی، نقش مؤثری دارند.«3 
مرحله سوم دولت اسالمی

سومين مرحله در تحقق تمدن نوين اسامی، ايجاد دولت اسامی است: 
معنای شعار دولت اسامی اين است كه ما می خواهيم اعمال فردی، 
رفتار با مردم، رفتار بين خودمان و رفتار با نظام های بين المللی و نظام 
سلطه امروز جهانی را با معيارها و ضوابط اسامی نزديك تر كنيم. اين 

شعار، بسيار با ارزش است.4 
مقام معظم رهبری دولت اســامی را، مجموعه ای از همه كارگزاران كشور دانسته و 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با رئيس جمهور و هيئت وزيران، 1384/6/8، همان. 
2. همان.

3. بيانات مقام معظم رهبری در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی، 1394/1/1، همان. 
4. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با رئيس جمهور و هيئت وزيران، همان. 
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آن را منحصر در قوه مجريه نمی دانند. »منظور 
از دولت اسامی اين است كه بر اساس آنچه 
كــه در دوره تعيين نظام اســامی به وجود 
آمد، يك قانون اساسی درست شد، نهادها و 
بنيان های اداره كشور و مديريت كشور معين 
شد. اين مجموعه نهادهای مديريتی، دولت 
اسامی است.« در اينجا منظور از دولت، فقط 
قوه مجريه نيست؛ يعنی مجموع دستگاه های 
مديريتی كشور كه اداره يك كشور را بر عهده 
دارند، بلكه همه كارگزاران نظام اســامی را 

شامل می شود.1 
پس از پيروزي انقاب اسامي و تشكيل نظام اسامي كه با همت و هوشياري امام 
راحل و مردم صـورت گرفـت، تشـكيل دولت اسامي به عنوان زمينه ساز شكل گيري 
كشور اسامي، همواره مورد نظر مسئــوالن نظام بوده و گام هايی در ايـن راه برداشته 
شده است. ايشان تحقق دولت اسامي را امري محتوايي و منوط به انطباق جهت گيري 
و عمل كارگزاران نظام با مبـاني اسام و اهداف انقاب برمي شمارند. رهبر معظم انقاب 
اسامي در همين زمينه، عملكرد كـارگزاران را در رفتـار و زنـدگي مـردم، كـامًا 

تأثيرگـذار دانسـته و ميافزايند: 
اگر مسئوالن و مديران كشور نتوانند در رفتار و گفتار به نصاب الزم و 
در خور شأن جمهوري اسامي برسند نبايـد مردم را مامت كنند چرا 
كه اگر كارگزاران نظام، حقيقتاً اسامي شدند رفتار مردم هم، بالطبع 

اسـامي مـي شـود و كشـور نيـز اسامي خواهد شد.2 
مقام معظم رهبري با بيان اينكه دولت يعني مسئــوالن قوه مجريه، قوه قضاييه، قوه 
مقننه، كـه مجمـوع اينهـا دولـت اسامي است، سهم خوبي از حقايق اسامي و 
ارزش های اسامي را دارند؛ اما بر اين باورند كه مسئوالن و كارگزاران نظام بايـد بيشتر 
به سمت اسامي شدن و مؤمنانه زندگي كردن بروند و روح زندگي علوي يعنی عدالت، 
تقوا، پارسـايي، پاكـدامني، بـيپروايي در راه خدا و ميل و شوق به مجاهدت در راه 

خدا- را در خود زنده كنند.3 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با دانشگاهيان استان كرمانشاه، همان. 
2. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با رئيس جمهور و هيئت وزيران، همان. 

3. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با مسئوالن نظام، 1383/8/6، همان. 

انحطاط و رکود تمدن اسالمی عوامل 
درونی متعددی نيز دارد که از آن 
جمله می توان به انحراف فکری و 
عملی مسلمانان از تعاليم اسالم، 
استبداد و خودکامگی حکومت ها 
و  دنياگرایی  اسالم،  جهان  در 
انحطاط اخالقی، فرقه گرایی که 
پس از رحلت رسول خدا)ص( امت 
اسالم چه از نظر سياسی و چه از 
لحاظ فکری و عقيدتی به فرقه های 

گوناگون تقسيم شده اند، اشاره کرد
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از نگاه مقام معظم رهبري »تاش و اقدام براي تشكيل دولت اسامي از همـان روز اول 
شـروع شـد؛ منتهـا افـت و خيـز و پيشرفت و عقب گرد داشته است؛ در جاهايي موفق 

و در برههاي ناموفق بوده است.« ايشان همچنين معتقدند: 
اينكه اسم ما دولت اسامي باشد، كافي نيست؛ و اال قبل از ما چند 
دولت جمهوري اسامي ديگر در منطقه ما و آفريقا و جاهاي ديگر وجود 
داشته و االن هم هست. بنابراين اسم ما دولت اسامي باشد، كافي 
نيست؛ بايد عمل و جهت گيــری ما اسامي باشد. اگر در اينها اختال 
پيدا شد، حركت مستمر و مداوم و پوينده ای كه الزم است تا دولت 
اسامي بـه صورت كامل شكل بگيرد، دچار مكث ميشود و طبعاً كار 
عقب ميافتد. البته دولت اسامي كامل به معنـاي واقعـي كلمـه، در 

زمان انسان كامل تشكيل خواهد شد.1 
وظايف دولت اسالمي 

دولت اسامي جايگاه اجرايي و مديريتي در تحقق تمدن اسامي دارد. از منظر مقام 
معظم رهبري وقتي كشور اسامي شـكل می گيرد كه دولت و دولتمردان آن اسامي 
شوند. بر اين اساس ايشان وظايفي را براي دولت اسامي برميشمرند كه در اينجا 
به بخشي از اين وظايف اشاره ميشود. مقام معظم رهبري گسترش علم و دانايي و 
آزادانديشي را از وظايف دولت اسامي برشمرده و در تبيين مفهـوم آزادانديشـي 

می فرمايند: 
بايد فضايي فراهم شود كه انســان ها واقعاً آزادانه فكر كنند تا آزادي 
بيان هم محقق شـود زيـرا آزادي بيـان تـابعي از آزادي فكر است و اگر 
فضاي آزادانديشي و آزادفكري وجود نداشـته باشـد آزادي بيـان هـم 

عمـًا وجـود نخواهـد داشـت.
ايشان همچنين مبارزه با فساد، تأمين عزت ملي و به تعبير رايج غرور ملي و مبارزه 
عاقانـه، حرفـه اي و شـجاعانه بـا ابعـاد مختلف نظام سلطه جهاني را از ديگر وظايف 

دولت می دانند.2 
رهبر معظم انقاب اسامي خدمت رساني محسوس به مردم، تحول در شيوههـاي 
خـدمت رسـاني و پاسـخگويي را نيـز از وظايف دولت دانسته و معتقدند همه اعضاي 
هيئت دولت و مسئوالن و مديران وزارتخانه ها، بايد هم در برابر خطاهايي كـه انجـام 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با رئيس جمهور و هيئت وزيران، همان. 
2. همان. 
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ميشود و هم در برابر كارهاي الزمي كه انجام نمي شود 
پاسخگو باشند. رهبر معظم انقاب اسامي كـار متـوازن 
و هماهنـگ و ساده زيستي را بسيار مهم برشمرده و همواره 
دولت را به پيگيري، استقامت در راه و تقويت ارتباط 

مسـتمر بـا خداونـد توصـيه ميكنند.1 
مرحله چهارم جامعه اسالمی

بعد از آن كه انقاب اســامی انجام گرفت و نظام اسامی تحقق يافت، در سايه اينها 
جامعه اسامی هويدا می شود. 

جامعه اسامی يعنی جامعه ای كه در آن، آرمان های اسامی، اهداف 
اسامی، آرزوهای بزرگی كه اسام برای بشر ترسيم كرده است، تحقق 
پيدا كند. جامعه ای عادل، برخــوردار از عدالت، جامعه آزاد، جامعه ای 
كه مــردم در آن، در اداره كشــور، در آينده خود، در پيشــرفت خود 
دارای نقش اند، دارای تأثيرند، جامعه ای دارای عزت ملی و اســتغنای 
ملی، جامعه ای برخوردار از رفاه و مبرای از فقر و گرسنگی، جامعه ای 
دارای پيشرفت های همه جانبه- پيشرفت علمی، پيشرفت اقتصادی، 
پيشرفت سياسی و باألخره جامعه ای بدون سكون، ركود و توقف و در 
حال پيشروی دائم؛ اين آن جامعه ای است كه ما دنبالش هستيم. البته 
اين جامعه تحقق پيدا نكرده، ولی ما دنبال اين هستيم كه اين جامعه 

تحقق پيدا كند. پس اين شد هدف اصلی و مهم ميانه ما. 
مقام معظم رهبری در توضيح مفهوم »هدف ميانه« می افزايند كه: 

مهم ترين مســئوليت اين جامعه اين است كه انســان ها بتوانند در 
سايه ســار چنين اجتماعی، چنين حكومتی، چنين فضايی، به كمال 
معنوی و كمال الهی برسند؛ كه »ما خلقت و االنس اال ليعبدون« بنابراين 
هدف نهايی، همان عبوديت اســت؛ و هدف قبــل از آن، ايجاد جامعه 
اسامی است كه هدف بسيار بزرگ و بســيار وااليی است، وقتی يك 
چنين جامعه ای به وجود آمد، زمينه برای ايجاد امت اســامی، يعنی 

گسترش اين جامعه هم به وجود خواهد آمد.2 

1. همان. 
2. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با دانشگاهيان استان كرمانشاه، همان. 

مقام معظم رهبری: تمدن 
که  تمدنی  یعنی  اسالمی 
در آن، علم همراه با اخالق 
است؛ پرداختن به مادیات، 
همراه با معنویت و دین 
است؛ و قدرت سياسی، 

همراه با عدالت است
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مرحله پنجم تمدن اسالمی
آيت اهلل خامنه اي مبناي تمدن اسامي را در راستاي مقياس جهاني انقاب اسامي 

تحليل مينمايند: 
برای اين ملت، قضيه بناي يك نظام و تمدن اسامي و يك تاريخ جديد 
يك قضيه جدي است. آن را جدي بگيريد. يك وقت در كشوري، يكي 
كودتـا ميكند و نظامي بر سر كار ميآيد آن نظام چند صباحي هست 
بعد هم ميرود يا يكي ديگر از او تحويل ميگيرد و همه چيز بـه حال 
اول برميگردد. اما آنچه در ايران اتفاق افتاد مسئله يك حركت عظيم 

در مقياس جهاني است.1 
البته نتيجه اين حركت را جهان گشــايی و تصرف ممالك ديگر ندانسته، كه تجربه 
جمهـوري اسـامي در چنـد سـاله گذشته اين را نشان ميدهد. اين خصلت ناشي 
از پيام جهاني است كه در بطن انقاب وجود دارد.2 مقام معظم رهبري در سخنان و 
ديدگاه های خود مفهوم »حيات طيبه« را نتيجه احياي تمدن اسامي ميدانند و بيان 

ميكنند كه: 
حيات طيبه معنايش اين نيست كه كساني فقط نماز بخوانند، عبادت 
كنند و اصًا به فكر زندگي و ماديـات نباشـند؛ نه، حيات طيبه، يعني 
آن ملتي كه تاش ميكند، سازندگي ميكند، صنعت و بازرگاني و 
كشـاورزي را بـه اوج مـي رسـاند، قدرت علمـي و تكنيكي پيدا ميكند. 
پيشرفت های گوناگون در همه جهت به دست ميآورد اما در همه اين 
حاالت، دل او هم با خداست و روز به روز هم با خدا آشناتر ميشود. اين 

هدف نظام اسامي است.3 

نتيجه گيری 
بررســی ديدگاه های مقام معظم رهبری در خصوص مفهوم تمدن اســامی نشان 
می دهد كه ايشان در يك نظام فكری مشــخص و بر اساس تعاليم انبياء و اوليای الهی 
هدف انقاب و نظام اسامی را تحقق تمدن نوين اســامی در جهان می دانند و برای 
دستيابی به اين هدف جهت گيری و مســير مشخصی را در نظر دارند. بررسی مجموع 

1. بيانات مقام معظم رهبری در روز ملی مبارزه با استكبار،1373/8/11، همان. 
2. بتول يوسفی، پژوهشی پيرامون مبانی نظری بيداری اسامی، تهران، نهضت نرم افزاری وابسته به انتشارات 

انقاب اسامی، 1391، ص92. 
3. بيانات مقام معظم رهبری در اجتماع زائران امام رضا)ع(، 1370/1/29، همان. 
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بيانات ايشان در حوزه مورد مطالعه اين مقاله بيانگر اين است كه ايشان تعريف مشخص 
و روشنی از مفهوم تمدن اســامی و همچنين مسير دستيابی به آن دارند و در تدوين 
زمينه های شكل گيری تمدن اسامی بيشــترين توجه ايشان به بخش سبك زندگی 
در سطح جامعه اســت؛ و بقيه زمينه ها )اقتصادی، فناوری، صنعت...(، وسيله ای است 
برای دست يابی به سبك و فرهنگ صحيح زندگی و رسيدن به آرامش، امنيت، تعالی و 
پيشرفت حقيقی كه زمينه ساز تمدن نوين اسامی است. فرآيند و زنجيره دستيابی به 
اين هدف متعالی را نيز در طی مسير و مراحلی می دانند كه به  طور خاصه شامل انقاب 
اسامی، تشكيل نظام اسامی، تشكيل جامعه اســامی و باألخره برپايی تمدن نوين 
اسامی است. ايشان معتقد است در شــرايط فعلی جمهوری اسامی، مراحل انقاب 
و تشكيل نظام اسامی پشت سر گذاشــته و در مرحله تحقق جامعه اسامی و برپايی 
تمدن نوين اسامی اســت. همان طور كه از مطالعه و بررسی ســخنان و ديدگاه های 
مقام معظم رهبری نيز مشخص می شود تحقق اين هدف و برپايی تمدن نوين اسامی 
نيازمند فراهم شدن زمينه هايی در مردم و مسئوالن است تا ابتدا آگاهی و بصيرت الزم 
را در خصوص ضرورت دستيابی به اين هدف پيدا كنند و سپس وظايف و مسئوليت های 
خود را در جهت تحقق آن به  درستی انجام دهند. مقام معظم رهبری تأكيد دارند كه: 

تمدن اســامی يعنی تمدنی كه در آن، علم همراه با اخاق اســت؛ 
پرداختن به ماديات، همراه با معنويت و دين اســت؛ و قدرت سياسی، 
همراه با عدالت اســت- يك حركت تدريجی اســت. البته پرهيجان 
است؛ اما هر كس بداند چه  كار می كند. هر قدمی كه برمی دارد، برای 
او هيجان انگيز است؛ اما اين كار عظيم و ماندگار تاريخی، اين كاری كه 
سر و كارش با نسل ها و قرن هاست، اين را نبايد با كارهای دفعی، جزيی 
و شعاری اشــتباه كرد. اين كاری اســت كه بايد گام  به  گام، هر گامی 
محكم تر از گام قبل، با نگاه دقيق نسبت به هر قدمی كه برمی داريم و با 

ديد نافذ نسبت به مسيری كه طی می كنيم، همراه باشد. 
اين بيانات در كنار ديگر تأكيدات امام خمينی و مقام معظم رهبری، اهميت دستيابی 
به هدف تحقق تمدن نوين اســامی را نشــان می دهد و ضرورت توجه بيش  از پيش 
به پيشرفت و توســعه در ابعاد و عرصه های مختلف را اثبات می كند. حاال اين وظيفه 
مسئوالن كشور در ادوار مختلف است كه بايد به هر برنامه و سياستی از دريچه اين نگاه 

يعنی دريچه ای به  سوی شكل گيری تمدن اسامی بنگرند. 
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داستان اردوگاه رشيدیه؛
صبرا    و شتيالئي که اتفاق نيفتاد!

مصاحبه حجت االسالم والمسلمين دکتر سيد حميد روحاني با 
حجت االسالم والمسلمين سيد عيسي طباطبايي

مقدمه
نزديك به 8 سال پيش از اين در ارديبهشــت ماه 1389، حجت االسام والمسلمين 
سيد حميد روحانی در سفری به لبنان، با سيد عيسی طباطبايی، مصاحبه ای پيرامون 

جنگ اردوگاه ها در دهه هشتاد ميادی و به ويژه محاصره اردوگاه رشيديه، داشتند. 
هم اكنون بيش از 30 سال از آن وقايع می گذرد و هنوز ريشه پيدايی برخی مسائل آن 
زمان در صحنه سياسی لبنان محل بحث و پژوهش است و البته ماحظات مطرح برای 

بازبينی واقعی حوادث نيز تا حدودی از ميان رفته است. 
از همين رو فصلنامه تخصصی پانزده خرداد در حوزه تاريخ پژوهی، بر آن است تا با انتشار 

اين مصاحبه نقشی ولو اندك در تنوير اوضاع و شرايط تاريخی آن دوره داشته باشد.
به دو دليل مقدمه ای برای اين مصاحبه الزم است. دليل اول ضرورت شناخت بيشتر 
مخاطب از شخص مصاحبه شونده است تا به موقعيت، جايگاه و ارتباط او با مسائل لبنان 
واقف شود و دليل دوم ضرورت اطاع از تاريخچه مختصری از تحوالت لبنان در آن دوره 
می باشــد كه جنگ اردوگاه ها و به ويژه محاصره اردوگاه فلسطينی رشيديه بخشی از 

وقايع مربوط به آن سال هاست. 
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سيد عيسی طباطبایی
سيد عيسی طباطبايی روحاني ای متواضع و عمدتاً غير تبليغاتی هستند كه با اهمال 
نزديكان و كم لطفی مســئولين ذيربط در لبنان و ايران ناشناس مانده و همگی موارد 
مذكور دست به دست هم داده تا برای شناخت ايشان مجموعه مكتوب قابل اعتنايی 
كه بتوان به آن استناد كرد وجود نداشته باشد. در حالی كه بدون هر گونه مبالغه ايشان 
را بايد به عنوان يكی از پنج شــخصيت تأثيرگذار در تحوالت لبنان و به ويژه حزب اهلل 
در چهل سال اخير دانست. در واقع حزب اهلل خيلی از فعاليت های مؤثر خود در عرصه 
عمرانی، فرهنگی، اعتقادی، بهداشتی و رسانه ای را مديون همت و تاش مستمر سيد 
عيسی طباطبايی است كه به دور از هر گونه شائبه نفسانی، منشأ آثار خير و بركت برای 

لبنان و لبنانی ها و حزب اهلل بوده است. 
تنها مكتوب نه چندان جامع برای معرفی ســيد عيسی طباطبايی، ويژه نامه عيسی 
پس از موسی است كه به همت مسئولين جشنواره عمار در دی ماه 1396 منتشر شده و 
همت مبارك و قابل ستايشی است كه ان شاء اهلل در مورد ساير سربازان گمنام انقاب 

اسامی و حضرت امام)ره( مستدام باشد. 
در ويژه نامه مذكور كه در قالب تاريخ شفاهی به محوريت مصاحبه شكل گرفته است، 
تنها يك روايت از سيد علی طباطبايی به عنوان عضوی از خانواده، نه قطعه از خاطرات 
خودش، چهار عنوان مصاحبه با مســئولين اصلی حزب اهلل و 25 مصاحبه با دوستان، 
همكاران و شخصيت های سياســی و فرهنگی مطلع از احوال و سوابق سيد عيسی به 

همراه يك گاه شمار مختصر از زندگی او آمده است. 
به پاس قدردانی و تجليل از اين مجاهد بي نام و ادعا، شايســته بود كه بســياری از 
مصاحبه كنندگان متن مذكور، عميق تر به اين شخصيت می پرداختند يا افراد ديگری 
به اضافه حاضرين، به اين جمع افزوده می شدند؛ و شايسته و بايسته تر اينكه حزب اهلل 
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به عنوان مطلع ترين و منتفع ترين طرف از وجود پرخير سيد عيسی برای او برنامه اي را 
ترتيب مي داد يا مجموعه اي را براي ثبت در تاريخ از ايشان منتشر می نمود؛ چرا كه سن 
و سال باال، بيماری های طاقت فرسا و روحيه وی و مهم تر از همه عدم اهتمام ايشان به 
نگاهداری سوابق و اسناد و از ميان رفتن آنها در مقاطع مختلف از تاريخ زندگی ايشان، 

باعث شده است كه آيندگان از اين ذخيره گرانبها كمتر بدانند و كمتر فرا گيرند. 

زندگينامه 
ايشــان متولد 1322 هجری شمســی در 
نجف اشرف می باشد. او فرزند سيد علی اصغر 
طباطبايی دامغانی است و به دليل اينكه قبل از 
تولد، پدرش را از دست می دهد، نام عيسی بر 
او می نهند.1 پس از بازگشت از نجف در چهار 
سالگی، دوران تحصيل خود را در دامغان آغاز 
نموده و ضمن طلبگی در دامغان و قم با فدائيان 
اسام آشنا شــده و در كرمانشاه عليه بهائيان 
اقدام كرده و مجبور به فــرار به نجف در اواخر 

سال 1341 می شود.2
تا ســال 1345 در نجف اشــرف پای درس بزرگانی همچون آيت اهلل مدنی، آيت اهلل 
رضوانی و حضرت امام)ره( مشغول تحصيل بوده و برای اولين بار در سال 1346 به لبنان 
می رود تا با همكاری امام موسی صدر فعاليت فرهنگی- تبليغی خود در شهر صور را به 

مدت دو سال برعهده بگيرد.3 
ايشان در ســال 1348 دوباره به نجف باز می گردد ولی اين اقامت برای تحصيل سه 
سال بيشتر طول نمی كشد و او باالجبار به دليل تحت تعقيب قرار گرفتن از سوی صدام 

مرحله دوم از زندگی خود را كه تاكنون ادامه داشته است در لبنان آغاز می كند.4 
به غير از مدت كوتاهی كه ايشان در خدمت امام و انقاب حين پيروزی و پس از آن بوده 
است، حضور ايشان در لبنان نمود و برجستگی خاصی دارد. در واقع ايشان از آغاز برپايی 
جمهوری اسامی ايران تاكنون، مجری آرمان های امام و انقاب در لبنان بوده اند. اگر چه 
متن مكتوبی به عنوان نماينده حضرت امام)ره( در لبنان از ايشان ديده نشده است ولی در 

1. ويژه نامه عيسی پس از موسی، جشنواره فيلم عمار، دی ماه 1396، ص8. 
2. همان، ص71. 

3. همان.

4. همان.
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مطلع ويژه نامه عيسی پس از موسی دو نامه بی تاريخ منسوب به مقام معظم رهبری و دفتر 
ايشان، حاكی از اين مسئوليت مهم از سوی امام و آقا از ابتدای انقاب تاكنون بوده است.1 
به دليل گســتردگی اقدامات و فعاليت هــای مؤثر و مفيد اين مبارز گمنام شــيعه، 
فهرست وار به گوشه ای از آنچه از لسان ديگران شنيده شده است اشاره می كنيم؛ باشد 
كه شرح دقيق و مفصل آن را در مجموعه ای ديگر و با همت مسئولين ذيربط در آينده 

نزديك شاهد باشيم. 
تظاهرات عليه سفارت شاهنشــاهی در بيروت2 و اقدام برای تسخير سفارت به   -

همراه جمعی از فعالين لبنانی3 
تسخير محوطه بيرونی سفارت امريكا در بيروت و پايين آوردن تابلو و آتش زدن پرچم   -

آن به تأسی از اقدام دانشجويان پيرو خط امام در تسخير سفارت امريكا در تهران4
دوره ديدن نزد الفتح همراه با شهيد چمران در حوزه نظامی5  -
گرفتن فتوای شرعی مجاز بودن عمليات استشهادی عليه اشغالگران صهيونيست   -

از حضرت امام)ره(6 در ابتدای حركت مقاومت در لبنان كه پس از آن بر اســاس 
همين رويه ضربات مهلكی به امريكايی ها، فرانسوی ها و صهيونيست ها وارد شد. 

انتشار آثار امام)ره( به ويژه رساله عمليه ايشان در لبنان7 و داشتن مجوز از سوی   -
حضرت امام و ساير علما در مصرف وجوهات شرعی8 

راه اندازی شــبكه تلويزيونی المنار در عين مخالفت تمام جهات ذيربط ايرانی و   -
لبنانی با كمترين امكانات و در نهايت واگذاری آن به حزب اهلل9

1. همان، ص2 و 76. 
2. همان، ص67. 
3. همان، ص90. 
4. همان، ص34. 
5. همان، ص19. 

6. همان، ص69 و 96. 
7. همان، ص110. 

8. همان، ص6. 
9. همان، ص64 و 6. 
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راه اندازی كميته امداد حضرت امام)ره( در لبنان كه نزديك به يازده هزار خانواده   -
فقير و 4000 يتيم را تحت پوشش خود دارد.1 

راه اندازی بنياد شــهيد در لبنان، سوريه و   -
فلسطين و تحت پوشش قرار دادن خانواده 
تمام شــهدايی كه بر اثر حمات موشــكی 
صهيونيســت ها و يا در خــال انتفاضه به 
شهادت می رسند كه تنها تعدادخانواده های 
شهدای انتفاضه كه تحت پوشش اين بنياد 
هســتند و از طريــق لبنان كار آنهــا انجام 

می شود به 1500 خانواده می رسد.2
راه اندازی جهاد البناء به منظور بازســازی   -

خانه هــای تخريب شــده بر اثــر حمات 
صهيونيست ها3

احداث بيمارستان رسول اعظم صلی اهلل و عليه و آله در كنار مسجدي به همين   -
نام كه باز هم او احداث و برای تجهيز المنار از آن استفاده كرد.4

راه اندازی بيمارستان شهيد شيخ راغب حرب5 در جنوب با 200 تختخواب و در   -
200 هزار متر مربع 

راه اندازی بيمارستان قدس در اردوگاه عين الحلوه و درمانگاه قدر در اردوگاه برج   -
البراجنه6

همراهی در احداث مسجد وحدت اسامی در صور و راه اندازی درمانگاه داخل آن7  -
احداث حسينيه امام خمينی در بعلبك و كمك در احداث حوزه امام المنتظر در همان جا8  -
تأسيس بيمارستان بتول و دارالحكمه در بعلبك9  -
تأسيس مؤسسه »جرحی« برای معالجه و مداوای معلوالن و جانبازان10  -

1. همان، ص59. 
2. همان، ص96. 
3. همان، ص49. 
4. همان، ص45. 
5. همان، ص48. 

6. همان. 
7. همان، ص46. 

8. همان، ص103. 
9. همان، ص113. 

10. همان، ص126. 
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تأسيس صندوق قرض الحسن با 27 شعبه در لبنان1  -
راه اندازی مدارس شاهد از كودكستان تا كاس دوازده2  -
تشكيل هيئت علماء مسلمان با ابتناء بر قبول اصل واليت فقيه3  -
راه اندازی مكتب الوكاء االمام برای مصرف وجوهات امام4  -
خريداری 60 آمبوالنس برای لبنان5  -
راه اندازی مؤسسه كوثر برای وام دادن به زوج های جوان جهت تشكيل زندگی6   -
بازسازی مرقد حضرت سيده خوله به شكلی بسيار باشكوه در بعلبك7   -

مرقد حضرت سيده خوله

راه اندازی مراكز فرهنگی به نام امام خمينی كه شعبات آن به 20 مركز می رسد.8  -
تأسيس مجتمع فرهنگی برای ايرانيان مقيم لبنان كه ساخت آن در حال اتمام   -

است.9 
كمك به بازســازی لبنان پس از جنگ 33 روزه در ســال 2006 10 )1385( در   -

1. همان. 
2. همان، ص48. 
3. همان، ص90. 
4. همان، ص99. 

5. همان، ص111. 
6. همان، ص16. 
7. همان، ص17. 

8. همان، ص113. 
9. همان. 

10. همان، ص114. 
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همكاری بسيار نزديك با حسام خوشنويس )شهيد شاطری( كه مسئوليت مستقيم 
در اين حوزه داشت. 

تأسيس مركز يا انجمن مركزی عاشورائيان1  -
تأسيس مدارس المهدی از پيش دبستانی تا دبيرستان و هنرستان با 15 شعبه2   -

و مدرسه دارالتميز پرستاری 
خريد ساح برای مقاومت3  -
قصد احداث حوزه علميه در جبل عامل و شبكه تلويزيونی قرآن را نيز داشت4 كه   -

تاكنون محقق نشــده؛ ضمن آن كه در راه اندازی شعبه دانشگاه امام صادق)ع( در 
لبنان نيز موفق نگرديد.5

شايد با مرور گذرا بر اين حجم گسترده از فعاليت هايي كه بايد چند وزارتخانه و سازمان 
متولی آن باشند، اين سؤال مطرح شــود كه چگونه يك فرد به تنهايی و بدون داشتن 
حتی يك تيم و يا حتی يك ماشــينی كه به زور به او دادند6 و حتی در داشتن راننده7 
نيز امتناع داشــت، می توان به يك چنين كارنامه ای دست يافت كه تقريباً تمام لبنان 
متأثر از فعاليت های خير اوست و هيچ جا نمی توان در اين كشور پای نهاد كه اثری از او 

برجای نمانده باشد!8 
بدون شك ايمان راسخ او كه ملهم از توسل به ائمه، قرائت قرآن و مداومت در خواندن 
ادعيه و اذكار در اوقات خاص و ايام مرتبط می باشــد،9 از او فردی مخلص10 و متواضع 
ساخته اســت كه تنها برای رضای خداوند متعال هر قدمی برمی دارد و همواره خود را 
با خط كش و معياری به نام ولی فقيه ميزان كرده، به آنان تأسی می جويد. در واقع اين 
مداومت و استقامت در دينداری و توكل در سخت ترين شرايط است كه برای انجام هر 
كاری، اسباب و لوازم مادی و پول و بودجه را الزم نمی داند و توكل واقعی است كه همه 

امكانات را به پای او می ريزد.
شايد اگر فردی مثل سيد عيسی طباطبايی نباشد مشكل بتوان به اثبات اين معنا نائل 

1. همان، ص121. 
2. همان، ص16 و 48. 

3. همان، ص112. 
4. همان، ص121. 
5. همان، ص98. 

6. همان، ص118 و 102. 
7. همان، ص63. 

8. همان، ص105. 
9. همان، ص10-11. 

10. همان، ص89. 
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آمد؛ آن هم در زمانی كه عمدتاً همه، پول و امكانات مادی را مسبب و منشأ هر اقدامی 
می دانند. 

سيد عيسی و سيد محمدحسين فضل اهلل

شايد اگر شوق رفتن نگارنده به نماز جماعت تا حدی متأثر از شنيدن صوت زيبای اذان 
و تعقيبات فرزند سيد عيسی طباطبايی در يك مكان مشترك نبود، هيچ وقت اصرار 
مقام معظم رهبری به شنيدن آوای دلنشين سيد عيسی به هنگام نوافل نماز جماعت 
آقا را درك نمی كرد.1 به گونه ای كه حتی به هنگام كسالت در زمانی كه در تهران هستند 
و به نماز جماعت آقا می آيند، از ايشان خواسته می شود كه نافله بخوانند و همه از اين 
صوت زيبا لذت ببرند؛ لذتی كه نگارنده هم به واســطه يك ميراث ارزشمند، از صدای 
فرزند او می برد. ظاهراً در كنار تمام ســجايای پســنديده اخاقی، رفتاری و جهادی 
سيد عيســی كه آقا تعبير »يك مرد جنگی به از صد هزار«2 را برايشان به كار می برد، 
ورزيدگی های ديگری از جمله شنا كردن با مهارت بسيار ويژه هم دارند كه امثال شيخ 

ماهر حمود را نيز به حيرت واداشته است.3 
هم اكنون ايشان با اصرار مقام معظم رهبری در لبنان به وظايف خود مشغول هستند.4
ولی با وجود كهولت ســن، به اضافه درد كمر كه ناشــی از ضربه خــوردن در يك 

1. همان، ص114. 
2. همان، ص98. 
3. همان، ص93. 
4. همان، ص2. 
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حادثه مربوط به پروژه افتتاح آبرســانی بود و 
همچنين بيماری ديابت به دليل اســتفاده از 
برخی داروهای خاص جهت كاهش درد كمر، 
ديگر از سيد عيسی با آن همه جنبش و تحرك 
نمی توان انتظار ويژه ای داشــت. ولی كماكان 
او در لبنان سفير فرهنگی، سياسی، اعتقادی 
برای انقاب اسامی است1 و تا زمانی كه سايه 
او بر تمام اركان شيعه در لبنان برافراشته است، 

می توان به تحقق آرمان های انقاب اســامی در مقابل زياده خواهی صهيونيســتی و 
مقاومت اسامی حزب اهلل اميدوار بود. 

لبنان، شيعيان، فلسطينی ها
در كشــور كوچكی به نام لبنان با مســاحت 10/452 كيلومتر مربع )تقريباً نزديك 
به مساحت اســتان قم( و جمعيت تقريبی 4/2 ميليون نفر، 18 طايفه در حال زندگی 
هستند كه شيعه با 32% از اين جمعيت، بيشــترين جمعيت را به خود اختصاص داده 

است و اهل سنت با 27% و مارونی ها با 21% در مراتب بعدی قرار دارند. 
پراكندگی طوايف مذكور در ســطح لبنان نيز در مورد 3 طايفه اصلی به شرح در 5 

استان ذيل است: 
شيعيان: منطقه بقاع با مركزيت بعلبك، منطقه جنوب با مركزيت صور و در پايتخت 

به نام بيروت با مركزيت ضاحيه 
اهل سنت: منطقه جنوب با مركزيت صيدا و در منطقه شمال با مركزيت طرابلس و 

در شهر بيروت 
مارونی ها: پراكندگی نسبی در تمام مناطق لبنان ولی تمركز اصلی در شرق بيروت.

 به نسبت ساير طوايف، شيعيان از جايگاه، معيشت، بهداشت، سواد و اشتغال بسيار كمتر، 
ضعيف تر و بعضاً ناگوارتری از قديم االيام برخوردار بودند. در اين ميان يك روحانی برجسته به 
نام سيد عبدالحسين شرف الدين جبل عاملی، پس از عمری جهاد و مبارزه عليه استعمارگران 
فرانسوی حدود دهه چهل ميادی با اقامت در شهر صور و احداث يك حسينيه، رهبری 
شيعيان را به قصد سر و سامان دادن به اوضاع آنها برعهده می گيرد و ظرف 20 سال حضور 
خود در اين منطقه ضرورت توجه به جامعه شيعی را در اين مقطع از تاريخ به همگان آشكار 

1. همان، ص121. 

امام موسی صدر از بدو ورود به 
لبنان حوزه عملکرد خود را از لحاظ 
جغرافيایی لبنان تعریف کرده بود و 
جامعه هدف وی نيز شيعيان لبنان 
بود و سطح تعامل و تقابل وی نيز با 
همين محدوده یا در لبنان و طوایف 
کشورهای  یا  بود  آن  مختلف 

ذی نفوذ در تحوالت لبنان
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می نمايد. در واقع منطقه ای كه خود در دوره ای از تاريخ علمای برجسته ای همچون شيخ 
حر عاملی، شيخ بهايي، محقق كركی، شهيد اول و ثانی1 را در خود پرورانده و به جهان تشيع 
تقديم كرده، هم اكنون بايد انتظار مساعدت و كمك داشــته باشد و به قول سيد عيسی 

طباطبايی: »ما نيز با رد جميل اين خدمت تاريخی را جبران نماييم.«2

سيد عبدالحسين شرف الدين

از همين رو سيد عبدالحسين شرف الدين در پايان عمر خود طی ديداری با سيد موسی 
صدر و سيد محمدحسين بهشتی در لبنان،3 از سيد موسی صدر می خواهد كه پس از 
او به لبنان بيايد و امور شيعيان را راهبری نمايد و سيد موسی صدر نيز پس از بازگشت 
به ايران و مشــورت با آيت اهلل العظمی بروجردی رحمت اهلل،4 پس از درگذشت عامه 
شرف الدين از آبان سال 1338 )1959( در سن 30 سالگي با هدف مورد تأكيد عامه 
به لبنان رفته و ظرف 20 سال در اين كشــور فعاليت هايی را در عرصه هاي، سياسی، 
فرهنگی، عقيدتی و حتی نظامی به منظور ارتقاء جايگاه شيعيان لبنان، ساماندهی و 

راهبری می نمايد. اقداماتی همچون: 
1. تأسيس مجلس اعای شيعيان ]در سال 1967 )1346([

2. ]تأسيس[ جنبش محرومين ]يا حركه المحرومين در سال 1972 )1351([
3. ]تأسيس[ مؤسسه حرفه ای برای شــيعيان فقير جنوب لبنان ]معروف به مدرسه 

صنعتی جبل عامل[

1. همان، ص91. 
2. همان، ص97. 

3. سيد علی اكبر محتشمی پور، از ايران، قم، كوثرالنبی، 1384، ج1، ص252. 
4. همان. 
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4. تأسيس معهد فقه در صور 
5. تأسيس جنبش نظامی امل1 ]يا افواج المقاومه اللبنانيه در سال 1975 )1354([

طبيعی است كه نهادهای تأسيسی سيد موسی صدر، حسب تحوالت جاری و به مرور 
ظرف اين 20 سال تأسيس شده و شــكل گرفته است. در واقع چند سال اول از حضور 
ايشان، حركت با چراغ خاموش است و عمدتاً به شناخت محيط، اشخاص و فرصت ها 
متمركز می شود. تا اينكه در سال 1967 )1346( پارلمان لبنان- مجلس اعای شيعيان 
لبنان را پس از تصويب به رسميت می شناسد و در 22 می 1969 )1348( سيد موسی 

صدر به رياست اين مجلس انتخاب و لقب امام به وی اعطا می شود.2 
امام موســی صدر از اين به بعد ده ســال دوم از فعاليت طوفانی خود را در لبنانی كه 
آبستن وقايع بسيار مهم و متأثر از تحوالت منطقه خاورميانه بود، در يك جايگاه قانونی 

و مقبول نزد همه طرف های فعال در لبنان، آغاز می كند.
امام موسی صدر از بدو ورود به لبنان حوزه عملكرد خود را از لحاظ جغرافيايی لبنان 
تعريف كرده بود و جامعه هدف وی نيز شيعيان لبنان بود و سطح تعامل و تقابل وی نيز 
با همين محدوده يا در لبنان و طوايف مختلف آن بود يا كشورهای ذی نفوذ در تحوالت 
لبنان. در واقع ديده يا شنيده نشده است كه وی هدفی فرالبنانی يا فراتر از شيعيان لبنان 
برای خود قائل باشد. به عبارت روشن تر نه در امور ديگران دخالت می كرد و نه جز تأثير 

مثبت از ديگران در امور شيعيان انتظار داشت. 

پرونده فلسطين
با آغاز دهه 70 ميادی، حوادث خاورميانــه به گونه ای رقم خورد كه لبنان به عنوان 
اولين كشور متأثر از اين تحوالت، پذيرای شرايط جديدی گرديد. اين اتفاقات مربوط 

به فلسطين بود كه در اردن روی داد و بر لبنان تأثير گذارد. 
با شكست فضاحت بار اعراب3 در ژوئن 1967 )1346( و پذيرش قطعنامه 242 شورای 

1. همان. 
2. مسعود اسداللهی، از مقاومت تا پيروزی، تهران، مؤسســه مطالعات و تحقيقات انديشه سازان نور، 1379، 

ص32. 
3. در جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل، جوالن از سوريه و سينا از مصر به اشغال رژيم صهيونيستي درآمد. كرانه 
باختري و نوار غزه از فلسطين نيز كه از سال 1948 )1327( تحت حاكميت اردن و مصر قرار گرفته بود، اشغال شد 
و شهر قدس كه بر اساس طرح تقسيم فلسطين در 29 نوامبر 1947 )1326( بين المللي اعام شده بود به اشغال 
صهيونيست ها درآمد. جمال عبدالناصر با تحمل اين شكست بزرگ كه تنها در روزهاي اول سيصد هواپيماي جنگي 
خود را روي باند از دســت داده بود، استعفا كرد؛ اگرچه او با خواســت مردمي به قدرت بازگشت ولي عمًا تا زمان 
درگذشتش در سال 1970 )1349( به عنوان رهبر كشــورهاي عربي در مواجهه با صهيونيست ها نتوانست اين 
شكست را جبران نمايد. اين بزرگ ترين شكست اعراب در جنگ هاي اعراب و اسرائيل به »يوم النكسه« معروف است. 
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امنيت، گروه های فلســطينی با قطع اميد از 
سوی دولت های عربی، فعاليت های نظامی 
خود عليه صهيونيست ها را ساماندهی كرده 
و افزايش دادند. اين اقدامات كه با جنگ های 
كرامه و ضربه به رژيم صهيونيســتی به اوج 
خود رسيد در كشور اردن متمركز شده بود و 
تقريباً كشور اردن با جمعيت بيش از 3 ميليون 
فلسطينی در آن، پايگاهی عليه اسرائيل شده 
بود. در واقع فلسطينی ها در 3 سطح شهروند، 
آوارگان و مبارزان فلسطينی در اردن، جايگاه 
ويژه اي يافته بودند و اردن كم كم نســبت به 
حضور رو به تزايد و قدرت يابــی زياد آنها، از 
سوی صهيونيست ها تحت فشار قرار گرفت. از سوی ديگر با افول ستاره ناصر- كه در 28 
سپتامبر 1970 )1349( از دنيا رفت- اردن ديگر توان مقاومت نداشت و به ناچار متعرض 
حضور فلسطينی های نظامی شد و چون فلســطينی ها به ويژه پس از نبردهاي كرامه 
در مارس 1968 )1347( اعتباری به هــم زده بودند، اين اعتراض را برنتافته و از ابتدای 
سپتامبر 1970 )1349( با سوء قصد نافرجام به ملك حسين، بهانه درگيری دو طرف به 
شكلی آغاز شد كه تا ژوئيه 1971 )1350( و در زمان خروج فلسطينی ها از اردن، هزاران 
فلسطينی به خاك و خون كشيده شدند كه به دليل عدم احصاء دقيق قربانيان فلسطينی 
اين درگيری، آمار قربانيان از 3000 تا 25000 گزارش شده است و به دليل فاجعه بار بودن 

اين جنايت، آن را »سپتامبر سياه« ناميدند. 
اگرچه اردن با ارتكاب اين جنايت، نقطه بحران از اردن را به لبنان منتقل كرد ولی داغ 
ننگ سرسپردگی به صهيونيست ها و غرب و خيانت به آرمان قدس را بر پيشانی خود 
ضرب كرد. بعدها با تشكيل گروه سپتامبر سياه، فلسطينی ها بخشی از آن جنايت را با 
انتقام از طريق ترور مقامات اردنی و ساماندهی عمليات عليه ورزشكاران اسرائيلی در 

المپيك مونيخ در سپتامبر 1972 )1351(، گرفتند. 
با ورود فلسطينی های مبارز با ديدگاه ها و سياســت هاي متفاوت به لبنان در ژوئيه 
1971 )1350(، آنها در جنوبی ترين نقطه هم مرز با فلســطين اشغالي مستقر شدند؛ 

يعنی مكانی كه هم اكنون به عنوان قلمرو شيعيان محسوب می شود.

اگرچه با پيروزی انقالب اسالمی 
در ایران، عده ای از پيروان مکتب 
فکری حضرت امام)ره( به ایران باز 
می گردند ولی افرادی همچون سيد 
محمدصالح الحسينی که تا پيش از 
این با جالل الدین فارسی، آقای نفری 
و محمد منتظری و آقای سراج در لبنان 
فعال بودند، با وجود رژیم صهيونيستی 
مأموریت خود در لبنان را پایان یافته 
تلقی نکرده و همچون سيد عيسی 
با  نزدیک  همکاری  در  طباطبایی 

فلسطينی ها در لبنان باقی می مانند
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احتماالً سيد عيسی طباطبايی در يك  اردوگاه  فلسطينی

در واقع از اين زمان به بعد اگرچه اوضاع لبنان با آن 18 طايفه، اوضاع بســامانی نبود 
ولی بعد از اين تحوالت، اوضاع بدتر و بدتر می شود و لبنان به دليل نبود قدرت متمركز 
و واحد، دچار چند دستگی و تشتت می گردد؛ به گونه ای كه هر يك از طوايف يا اقوام و 
جريانات از تمام قدرت مادی و معنوی خود برای حفظ و تعميق گستره و قلمرو خود 

استفاده می كنند. 
طبيعی است كه در اين ميان، تعارض و تقابل ميان فلسطينی ها و شيعيان بيش از هر 
طرف ديگری است. اگر چه امام موسی صدر در اين زمان اسرائيل را شر مطلق می داند و 
آن را اشغالگر و دشمن؛ ولی اولويت او نجات جامعه شيعی است كه خود به نوعی با انواع 
محروميت ها در مقابل ساير طوايف لبنان مواجه است. در واقع امام موسي صدر در آستانه 
ورود به دومين مرحلــه از فعاليت خود براي ارتقاء وضع اقتصادي، سياســي و فرهنگي 
شيعيان در جنوب لبنان با فلسطيني هاي رانده شده از اردن مواجه مي شود. اگرچه اين 
حضور در ابتدا براي مبارزه با صهيونيســت ها بود ولي عمًا مانعي شــد براي حاكميت 
بامنازعي كه امام موسي صدر براي اهداف خود در جنوب به دنبال آن بود و در حالي كه 
تمام مسلمانان با لحاظ اولويت مقاومت در برابر اشغالگري، انتظار حمايت جامعه شيعي از 
فلسطيني ها را داشتند، با بي مهري و بعضاً برخورد با فلسطيني ها مواجه گرديدند؛ كه البته 

رفتار عده اي از فلسطيني ها نيز به اين فضاي نه چندان سالم، دامن مي زد. 
در اين زمان حركه المحرومين در حال شــكل گيری و سر و ســامان دادن به وضع 
شيعيان است و حتماً زمزمه های دشمن نيز وجود دارد تا ميان فلسطينی ها و شيعيان 
بذر نفاق را بارور كند و اگر اين زمزمه ها به اين سطح برسد كه شيعيان نيز بايد مجهز به 
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ساح شوند، حتماً يكی از تحريك كننده ها صهيونيست ها يا حاميان غربی آن هستند؛ 
به طوری كه حتی يوسی آلفر در كتاب پيرامونی نيز اشاره ای گذرا به آن دارد.1 در واقع 
اين آسيب پذيرترين موضع شيعيان است كه متأسفانه در سال 1975 با تشكيل امل 
و بر اساس شرايطی كه به ظاهر به آنها تحميل شد، به ثبوت رسيد و جنبش امل نيز با 
رفتار خود اين مهم را به اثبات رساند كه هنوز صاحيت به دست گرفتن ساح را ندارد؛ 
چراكه مقدمات فكري و اعتقادي را طي نكرده است و چه بسا تجهيز آنها بيشتر به آتش 
فتنه دامن بزند تا راه حلي براي مشكات جامعه شيعي باشد و اين در داستان تأسف بار 

اردوگاه رشيديه براي چندمين بار بر همگان ثابت شد. 
در واقع توجيه تأسيس امل با وجود فلســطينی ها در جنوب، موجب بر هم ريختن 
يكپارچگی سياسی نه چندان منسجم لبنان و تأسيس و تجهيز ساير جريان های لبنان 

از جمله فاالنژها و دروزی ها بود. 

سيد عيسی همراه با شيخ سعيد شعبان، دبيرکل جنبش توحيد اسالمی لبنان

در اين ميان رفتار فلسطينی ها اعم از فتح و جبهه خلق به عنوان مهم ترين گروه های 
مبارز در ساف2 به تقويت اين توجيه دامن می زد. آنها برای عملی كردن طرح های خود 

1. Yossi Alpher, Periphery, Israel`s Search for Middle East Allies, Rowman and 
Littlefield, London, 2015. 
2. سازمان آزادي بخش فلسطين )ســاف( يا )PLO (Palestinian Libration Organization متشكل از 
مهم ترين گروه هاي مبارز فلسطيني با گرايشات ناسيوناليستي همچون جنبش آزادي بخش فلسطين )فتح( با 
رهبري اوليه ياسر عرفات و با گرايشات سوسياليستي همچون جبهه خلق براي آزادي فلسطين با رهبري اوليه 
جرج حبش است. اين دو گرايش عمده در داخل ساف در ادامه فعاليت خود با انشعاباتي مواجه شدند. از جمله: 
فتح انقابي به رهبري صبري البناء )ابونضال(، فتح انتفاضه به رهبري ســرهنگ ابوموسي، جبهه دموكراتيك 
خلق براي آزادي فلسطين به رهبري نايف حواتمه، جبهه خلق براي آزادي فلسطين به رهبري احمد جبرئيل و... 
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عليه اســرائيل در حوزه نظامی و امنيتی نياز به 
يك زمين و زمينه گســترده داشتند كه شيعيان 
به راحتی آن را به قيمت از دست دادن حاكميت 
خود در جنوب از دست نمی دادند. مضاف بر آن، 
فضای نه چندان دينی و اخاقی حاكم بر مقرهای 
فلســطينی آنقدر آزاردهنده بود كه جريان های 
مذهبی در ميان شيعيان را نيز از فلسطينی ها دور 
می كرد. به ويژه افرادی همچون سيد عيسی وجود 

اين آسيب در ميان فلسطيني ها را تأييد و نسبت به اصاح آن اقدام كرده اند.1 

انقالب اسالمی در ایران
در اوايل دهه 70 ميادی )اواخر دهه 40 شمســی( انقابيون مســلمان در ايران با 
رهبری حضرت امام)ره( بروز و ظهور بيشتری در عرصه مبارزه با رژيم در داخل و خارج 
از ايران داشتند. شاگردان حضرت امام در اين زمان از نجف به سوريه و لبنان تردد كرده 
و با ارتباطاتی كه جهت حمايت از انقاب اســامی در ميان فلسطينی ها يا كشورهای 
مطرح به دست آورده بودند، دومين مشغله ذهنی برای امام موسی صدر در لبنان شدند. 
در اين زمــان انتظارات برای حمايت امام موســی صدر از انقاب اســامی افزايش 
می يافت ولی امام موســی صدر با توجه به همان افق فكری كه در مورد مأموريت خود 
نسبت به شيعيان لبنان داشت، از ورود به عرصه مبارزه عليه رژيم پهلوی امتناع نمود 
و حتی االمكان سعی كرد كه اگر حداقل با انقابيون همراه نمی شود، با شاه نيز در اين 
مورد همكاری ننمايد و اگر ارتباط او با شاه به بهبود وضع شيعيان كمك می كرد آن را 

در همين سطح حفظ می نمود.
امام موسی صدر در قبال انقاب اســامی مانعی برای انقابيون و شاگردان حضرت 
امام)ره( ايجاد نكرد و تا جايی كه به ضرر شيعيان هم نباشد، تاش می كرد به انقابيون 
كمك كند. ولی اين انتظاری نبود كه انقابيون از ايشــان داشــتند. برای فهم و درك 
شرايط حاكم بر دو فضای كامًا متفاوت الزم است كه وجوه تمايز ديدگاه های حضرت 
امام)ره( و امام موسی صدر كه در اين مرحله از تاريخ در لبنان تاقی كرده بود مشخص 

شود تا قضاوت منصفانه ای در قبال آن صورت گيرد. 

1. »ناگفته هايی از رويدادهای معاصر لبنان و فلسطين«، خبرگزاری فارس،  1389/4/3. 

حضرت امام)ره( با نگاه امتی به 
حل مسائل جهان اسالم، سقف 
مطالبات خود برای حل مشکالت 
را بسيار باال برده و نوک پيکان 
مبارزات خود را در مبارزه واقعی 
با امریکا به عنوان ریشه تمامی 
مشکالت موجود در ایران و 

منطقه نشانه رفته بودند
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سيد عيسی و حميد سبزواری

حضرت امام)ره( با نگاه امتی به حل مسائل جهان اسام، سقف مطالبات خود برای حل 
مشكات را بسيار باال برده و نوك پيكان مبارزات خود را در مبارزه واقعی با امريكا به عنوان 
ريشه تمامی مشكات موجود در ايران و منطقه نشانه رفته بودند. در واقع ايشان با حمله 
به نظام سرمايه داری حاكم بر غرب شاه را نيز مورد تهاجم قرار می دادند و حتی اسرائيل را 

در اين مجموعه كه با غرب، امريكا و شاه هم سنخ و همراه است، ارزيابی می كردند. 
با اين نگاه اتحاد جهان اسام عليه امريكا و صهيونيسم و دفاع از حقوق فلسطينی ها 
الزم است و اگر هر كشور و جريان و گروهی در اين مسير همراه حضرت امام)ره( می شد، 

حتماً مورد تأييد قرار می گرفت. 
حضرت امام)ره( در مشی مبارزاتی خود ضمن توجه به مسائل ملی و داخلی، ريشه ها 
را فراملی می دانست و در عين توجه به واقعيات، آرمان های اسامی را به قربانگاه نمی برد 
و ضمن برنامه ريزی و هوشياری برای مقابله با دشمن، اصالت را به ادای وظيفه و تكليف 
می داد و نه حصول به نتيجه. ايشــان مخالف وضع موجود با حاكميت غرب، امريكا و 
صهيونيســم بود و نه منتقد آنها. با نگاه دقيق تر دنبال انقاب مصلحانه بود و نه اصاح 
منفعانه؛ چرا كه چهارچوب موجود را از اســاس باطل می دانست و بالطبع در چينش 

عناصر مبارزه برای رسيدن به هدف قائل به تقابل بود و نه تعامل. 
تاقی اين دو نگاه در لبنان و در آستانه انقاب اسامی به اوج خود رسيد و هواداران اين 
دو نگاه از هر سو به دنبال اجراي راهبرد خود بودند تا اينكه امام موسی صدر در روز 31 
اوت سال 1978 )نهم شهريور 1357( در سفر به ليبی ناپديد شده از صحنه تأثيرگذاری 
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سياسی در لبنان كنار گذاشته می شود و تاش های كشورهای ذيربط و پيروان او برای 
اطاع از سرنوشت ايشان تاكنون به جايی نرسيده است. 

سيد عيسی و منير شفيق، نويسنده معروف فلسطينی

با ناپديد شدن امام موســی صدر، تاقی دو نگاه در ميان طرفداران آنها به تضاد و در 
برخی موارد به تقابل كشيده می شود. اگرچه با پيروزی انقاب اسامی در ايران، عده ای 
از پيروان مكتب فكری حضرت امام)ره( به ايران بــاز می گردند ولی افرادی همچون 
سيد محمدصالح الحسينی كه تا پيش از اين با جال الدين فارسی، آقای نفری و محمد 
منتظری و آقای سراج در لبنان فعال بودند، با وجود رژيم صهيونيستی مأموريت خود 
در لبنان را پايان يافته تلقی نكرده و همچون سيد عيسی طباطبايی در همكاری نزديك 

با فلسطينی ها در لبنان باقی می مانند.
از سوی ديگر رژيم صهيونيستی پس از موفقيت جمهوری اسامی ايران در آزادسازی 
خرمشهر، با هدف اعاني مقابله با مبارزان فلسطينی، با دو هدف اصلي مقابله با حضور 
سوری ها در لبنان و ايجاد دولت دست نشانده مارونی، با 6 لشگر از 10 لشگر خود در 6 

ژوئن 1982 )16 خرداد 1361( به لبنان حمله كرده تا بيروت پيش می رود.1 

1. مسعود اسداللهي، همان، ص54-53؛ عده اي بر اين اعتقادند كه حمله رژيم صهيونيستي به لبنان كه 13 
روز پس از آزادي خرمشهر به وقوع پيوست، ريشــه در ترسي داشت كه جبهه استكبار از پيروزي هاي جمهوري 
اسامي در جبهه هاي جنگ تحميلي مقابل صدام در دل داشت؛ و از سوي ديگر مي خواست كه نيرو و توان ايران 
را متوجه جنوب لبنان كند كه حضرت امام)ره( ضمن محدود كردن حضور نيروهاي ايراني صرفاً براي آموزش، 

راهبرد »راه قدس از كربا مي گذرد« را اتخاذ كردند. 
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سيد محمدصالح الحسيني

كارشناسان اسرائيلی معتقدند كه آريل شارون وزير جنگ دولت مناخيم بگين مسبب 
شكست فضاحت بار اسرائيل در لبنان با اين حمله اســت چرا كه نه تنها در ايجاد يك 
دولت دست نشانده به رهبری بشير جميل موفق نشد بلكه وجهه بين الملل اين رژيم 
را با حمايت از كشتار صبرا و شتيا و بازگذاشتن دست فاالنژها در قتل عام 3 تا 5 هزار 
فلسطينی در 16 تا 18 ســپتامبر 1982 )25 تا 27 شهريور 1361(، مفتضح تر نمود. 
ضمن آن كه با تحمل هزينه های انسانی، سياسی و نظامی فراوان، مجبور به عقب نشينی 
تا كمربند امنيتی در جنوب شد و دوباره فضا را برای بازگشت سوريه باز نموده و حتي به 

قول رابين موجبات خروج غول شيعه از بطری را نيز فراهم كرد.1 
با خروج فلســطيني ها از لبنان، دور جديدی از صف بندی دو نگاه موجود از فعاليت 
سياسی تشيع در لبنان آغاز می شود و سران نه چندان موجه امل به عنوان فعالين اصلی 
از اردوگاه فكری امام موسی صدر با فاصله گرفتن از مشی و مشرب ايشان و انجام برخی 
اقدامات مشكوك، بر شكاف اين دو نگاه می افزايند كه جنگ اردوگاه ها )كه مفصل در 
مصاحبه آمده است( مطلع اين تقابل و درگيری نظامی حزب اهلل و امل غايت اين هماورد 

فكری و مبارزاتی بود كه تأسف همگان را در پی داشت. 
1. همان، ص97؛ اگرچه از پيامدهاي حمله 1982 )1361( رژيم صهيونيستي به لبنان، اخراج فلسطيني ها به 
سمت تونس بود ولي رسوايي ناشي از كشتار صبرا و شتيا گريبان دولتمردان صهيونيست را گرفت. آريل شارون 
در كميسيون كاهان براي بررسي اين جنايت مقصر شناخته شد و از پست وزارت جنگ كنار رفت و مناخيم بگين 
پس از يك دوره بلند از افسردگي ناشي از مرگ همسر و سرخوردگي حمله به لبنان، در شهريور 1362 از قدرت 

كناره گيري كرد. 
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اگر تدبير مسئولين جمهوری اســامی ايران و فداكاری سيد عيسی طباطبايی در 
اردوگاه رشيديه نبود، وقوع فاجعه ای همچون اردوگاه صبرا و شتيا با عامليت شيعيان 
بســيار محتمل بود. به ويژه اينكه صهيونيست ها به عنوان صحنه گردان اين تراژدی با 
به كارگيری افرادي همچون داوود داوود كه سيد عيسی نيز از ارتباط او با اسرائيلی ها 

می گفت،1 به هدف خود می رسيدند. 
جنگ اردوگاه ها از ماه مه 1985 )ارديبهشت 1364( تا فوريه 1987 )بهمن 1365( 
با نبردهای طوالنی ميان جنبش امل و ســاف2 صورت گرفــت و آخرين مرحله از اين 
رويارويی در رشيديه بود. آن هم از 30 ســپتامبر 1986 )8 مهر 1365( تا 15 فوريه 

1987 3 )26 بهمن 1366( )چهار ماه و نيم(

اردوگاه های آوارگان فلسطينی در لبنان

مساحت جمعيتنام اردوگاهرديف
)به دونم(

سال تأسيس
ميادیشمسی

1.4065/413311952مارالياس1
19.52610413271948برج البراجنه2
13351956-4.223ضبيه3
11.99839.56713281949شاتيا4
9-81948-44.133301.0391327عين الحلوه5
5.07854.04013331954ميه ميه6
9.8408013271948البص7
24.679267/213421963رشيديه8
18.134134/613271948برج الشمالی9
28.358198.12913281949نهرالبارد10
15.69520013341955بداوی11
7.35742/313271948واول12

190.427جمع كل

1. ويژه نامه عيسی پس از موسی، همان، ص72. 
2. مسعود اسداللهي، همان، ص111. 

3. ويژه نامه عيسی پس از موسی، همان، ص81. 
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اردوگاه رشــيديه در كنار 11 اردوگاه 
ديگــر، در جنــوب شــهر صــور و در 
جنوبی ترين نقطه لبنان نســبت به محل 
ساير اردوگاه های فلسطينی واقع است و 
بعد از اردوگاه عين الحلوه در جنوب صيدا 
و نهرالبارد در طرابلس از پرجمعيت ترين 
اردوگاه های فلســطينی است و كامًا در 

منطقه شيعه نشين لبنان قرار دارد. 
با پايان جنگ اردوگاه ها، جايگاه حزب اهلل 
و نگاه ايرانی تقويت شد و سوريه كم كم با حمايت از امل دوباره خواستار نقش قديمی خود 
در لبنان شد و بدين ترتيب كشــمكش دو بازيگر اصلی يعنی ايران و سوريه با تكاپوهای 
ناموفق و غير اصولی امل به جنگ ميان اين دو گروه شيعی حزب اهلل و امل منجر شد كه 
تا ابتدای دهه نود ادامه داشت و با فروپاشی اتحاد شوروی و ضعف جبهه سوری و طی دو 
توافق »دمشق يك« و »دو« و پس از كنفرانس طائف اين جنگ ها به پايان رسيد و حزب اهلل 

به عنوان مقاومت اسامی، از سوی شيعيان در برابر رژيم صهيونيستی سر برآورد.1

نتيجه
دوران ده ساله جنبش امل پس از ناپديد شدن امام موسی صدر به تجربه ثابت كرد كه با 
وجود آسيب های ديدگاهی موجود پيش از آن، جنبش امل جايگاه و شأن مناسبی برای 
رهبريت و هدايت جامعه شيعه لبنان را ندارد؛ چرا كه هم در  زمان حضور فلسطيني ها در 
جنوب پس از رانده شدن از اردن و هم در زمان حمله رژيم صهيونيستي به لبنان در سال 
1361 نشان دادند كه يار وفادار و مطمئني براي مقاومت و دشمن واقعي براي اشغالگران 
صهيونيست نيستند. غلط بودن راهبرد مسلح كردن امل زماني به اوج خود رسيد كه اين 
ساح نه تنها عليه صهيونيست ها به كار گرفته نشد، بلكه سينه فلسطيني ها را در رشيديه 
نشانه گرفت و در اواخر دهه شصت هم با راه اندازي جنگ عليه حزب اهلل و تحليل بردن 

توان مقاومت واقعي، موجبات سرور صهيونيست ها را فراهم نمود. 
خيانت عناصري از جنبش امل و اهمال و وادادگي رهبران آن نسبت به آرمان مقاومت، 
دو آسيب جدي اين حركت بوده و مادامي كه در مسير حزب اهلل و رسالت واقعي جامعه 

شيعي در لبنان قرار نگيرند، فلسفه وجودي آن با سؤال جدي مواجه است. 

1. مسعود اسداللهي، همان، ص111-117. 

اگر تدبير مسئولين جمهوری اسالمی 
ایران و فداکاری سيد عيسی طباطبایی 
در اردوگاه رشيدیه نبود، وقوع فاجعه ای 
همچون اردوگاه صبرا و شتيال با عامليت 
شيعيان بسيار محتمل بود. به ویژه اینکه 
صهيونيست ها به عنوان صحنه گردان 
این تراژدی با به کارگيری افرادي 
همچون داوود داوود که سيد عيسی نيز 
از ارتباط او با اسرائيلی ها می گفت، به 

هدف خود می رسيدند 
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شيعيان با آن سابقه طوالنی در لبنان در فضا و شرايطی قرار گرفته اند كه بايد بسيار 
فراتر از چهارچوب جغرافيايي خود در منطقه نقش ايفا كنند و مهم ترين مأموريت در 
اين برهه حساس از زمان، مقاومت در برابر اشغالگری است كه علم آن از ايران توسط 
حضرت امام)ره( برافراشته گرديد و توســط پيروان ايشان در منطقه كم كم در عراق، 

سوريه و يمن به اهتزار درآمد و درخواهد آمد. 

سيد عيسی در کنار سيد حسن نصر اهلل

درك درســتی راهبرد حضرت امام)ره( در لبنان دهه هشــتاد به سادگی امروز كه 
حزب اهلل حيات يافته، باليده و مقاوم، از بازيگران تعيين كننده منطقه شده است، ميسر 
نبود. در آن زمان واليت پذيری افرادي همچون ســيد عيسی طباطبايي الزم بود تا بر 
ترديدهای موجود نسبت به راه ها و نگاه های ديگر فائق آيد. ترديدهايی كه در ابتدای 
بحران سوريه در سال 2011 )1390( نيز برای عده ای از فعاالن سياسی ما ايجاد شد 
و هم اكنون پس از هفت سال به درستی آن تدبير رســيده ايم و اين آزمايش ها برای 

واليت پذير بودن ادامه دارد...
فصلنامه پانزده خرداد



92
انقالب اسالمي و مسئله فلسطين
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  55    بهار 97

مصاحبه حجت االسالم والمسلمين دکتر سيد حميد روحاني با آقاي عيسي 
طباطبایي 

آقاي روحاني: بسم اهلل الرحمن الرحيم. در روز يكشنبه پنجم ارديبهشت ماه 1389 
در مسير بعلبك در حضور حضرت حجت االسام والمسلمين حاج آقا عيسي طباطبايي 
هســتم و با ايشــان گفت وگو مي كنم: ضمن تشــكر از جنابعالی مي خواستم جريان 
اردوگاه های فلسطينی و اينكه شــما مدتي در آنجا گرفتار بوديد- البته خودتان رفته 
بوديد آنجا در حمايت از فلسطيني ها- را از آغاز بگوييد. چرا آن درگيري به  وجود آمد؟ 
ميان چه كساني بود؟ و هجمه كنندگان به اردوگاه ها چه هدفي را دنبال مي كردند؟ چه 

اغراضي داشتند و عاقبت آن به كجا رسيد؟ 
آقاي طباطبايي: بسم اهلل الرحمن الرحيم. خوشوقتم از زيارت حضرتعالي و مرافقت با 
شما. االن به بعلبك مي رسيم و ديگر فرصت صحبت نيست از باب مزاح عرض مي كنم 
دو نفر سر سفره نشسته بودند يكي گفت مي تواني قصه حضرت يوسف را بگويي ديگري 
گفت خاصه افتاد توي چاه و كشته شد... قضيه طوالني است و با اين چند دقيقه، حق 
مطلب ادا نمي شــود. قضاياي لبنان قضاياي پيچيده اي اســت. در آن زمان توطئه اي 
عليه فلسطيني ها براي جمع آوري اسلحه وجود داشت؛ همين موضوعي كه امروز براي 
حزب اهلل مطرح اســت. آن زمان برای نيروهاي فلسطيني  در اردوگاه ها احساس خطر 
مي شد، همچنان كه امروز برای نيروي حزب اهلل احساس خطر مي شود. اين توطئه شوم 
امريكا و اسرائيل است كه هميشه مي خواهند آن را پياده كنند و مسلمانان را خلع ساح 
كنند- خلع عقيده و خلع شخصيت- روي اين موضوع خيلي كار كرده اند و پايگاهي براي 
جاسوسي هاي خودشان و افكار انحرافي اي كه در منطقه به  وجود آورده اند ايجاد كنند. 
اما اجماالً مي ترسند از اينكه يك روزي اين افكار تشيع و حتي مسلمانان به صورت اعم 
و فلسطينياني كه زمينه نهضت برايشــان فراهم است قيام كنند؛ چراكه سرزمينشان 
را از دست داده اند و زندگي  بسيار ر قت باري را در اردوگاه ها مي گذرانند. مخصوصاً اگر 
اسلحه هم در دسترسشان باشد. شيعيان هم كه در تاريخ محروم بوده اند و امروز به بركت 
انقاب بيدار شده اند اگر اسلحه داشته باشند اين اسلحه و بيداري از جنبه هاي عقيده و 
ايدئولوژيك و اينها براي امريكا و صهيونيست ها موجبات خطر را فراهم مي كند لذا اينها 
از همه جوانب كار مي كنند، تبليغاتشان و ترويج فسق و فجور و فحشا و منكر و همين 
اعتيادي را كه خانمان سوز است رواج مي دهند و اين يك امر بديهي است كه آنها خيلي 
برای خلع ساح فلسطينی ها و حزب اللهی ها تاش مي كنند. در سال 1986 ميادي 
قضيه خلع ساح فلسطيني ها شروع شد. اسرائيل كه تحت فشارهاي مقاومت، از جنوب 
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لبنان عقب نشيني كرد نتوانست خلع ساح را بر 
عهده بگيرد، يعني اصًا نتوانست وارد اردوگاه ها 
شود و حال آن كه جنوب لبنان در اختيار اسرائيل 
بود. اسرائيل مي دانســت كه اين كار خطرناكي 
است و چه بسا باعث شود كه زياد كشته بدهد در 
نتيجه صبر كرد تا امنيت جنوب لبنان را برقرار 
بكند و جاي پايش را در منطقه محكم كند و كًا 

جنوب را تحت قبضه خود درآورد بعد اردوگاه ها را يكي  يكي خلع ســاح كند؛ وقتي 
نتوانســت اين كار را انجام بدهد از جنوب لبنان فرار كرد و لب مرز ســاكن شد و مثل 
يك خنجر در وسط لبنان چهل كيلومتر در عرض ده كيلومتر بر ارتفاعات وسط لبنان 
مسلط شد، ]و چون[ از همه جا عقب نشيني كرد قضيه خلع ساح خيلي برايش مهم 
بود. بنابراين، اين موضوع را بر عهده ارتش لبنان گذاشت. ارتش لبنان فهميد كه اين 
يك تله  است و فقط آنها را وارد يك درگيري مي كند و فلسطيني ها يقيناً از اين قضيه 
پيروز بيرون مي آيند لذا اين مأموريت را نپذيرفت. اســرائيل نيز دريافت كه نيروهاي 
ديگر غير از حركت امل هم نمي توانند عهده دار اين قضيه شوند، امر را به حركت امل 
موكول كردند. شخصيت هايي از حركت امل در جنوب بودند كه پشت پرده با امريكا و 

اسرائيل در رابطه بودند. 

آقاي روحاني: از آنها نام ببريد خوب است. 
آقاي طباطبايي: شــخصي به نام داوود داوود بود كه مســئول حركت امل بود و كل 

اسرائيل مي خواهد که در آینده 
اصاًل حرکت حزب اللهي به  وجود 
نياید حرکت امل در منطقه مسلط 
شود و طوري هم مسلط شود که 
فلسطيني ها بدون داشتن سالح در 
اردوگاه ها محصور شوند تا امنيت 

اسرائيل تهدید نشود
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جنوب در اختيار او بود. درســت است كه نبيه 
بري در رأس كار بود اما ايشان ]داوود داوود[ در 
كل جنوب، فرمانده مطلق بود- مانند امروز كه 
در جنوب لبنان شــيخ نبيل1 ]قاووق[ نماينده 
كل حزب اهلل است- او شخصي نظامي بود و كل 
قضاياي امنيتي و تسليحات را در اختيار داشت. 
اسرائيل كه عقب نشيني كرد كًا تمام اين مراكز 
را در اختيار حركت امل قرار داد. گويا از قبل با 
حركت امل هماهنگ شده بود چون عقب نشيني 
اسرائيل از مناطق، ناگهاني بود و حركت امل طي چند ساعت پايگاه ها را گرفتند و معلوم 
بود كه از همديگر اطاع داشتند و با هم قرار داشتند. اين مسئله براي نيروهاي حزب اهلل 
و مقاومت، امري ناگهاني بود و از آن خبر نداشتند اما اجماالً كل جنوب در اختيار حركت 
امل قرار گرفت. گويي حركت امل با اسرائيلي ها قرار گذاشته بود كه وقتي از آنجا مي روند 
و پايگاه ها را در اختيار حركت امل قرار مي دهند آنها هم فلســطيني ها را در اردوگاه ها 
خلع ساح كنند يعني اسرائيلی ها به آنها گفته بودند كه اگر مي خواهيد آرامش و امنيتي 
در جنوب لبنان برقرار كنيد و وضع اقتصادي مردم خوب شــود الزمه اش اين است كه 
فلسطيني ها خلع ساح شوند. بسيار زشت و خيانت بار است كه چنين مأموريتی بر عهده 
حركت امل كه شيعه است گذاشته شده است. اين در جهان اسام و جهان عرب بسيار 
زننده بود كه حركت امل شيعه اي كه مثل آقا موسي صدر پايه گذار آن بوده است امروز 
چنين اقدام خيانت باري را انجام بدهد؛ اين براي ايران خيلي ناگوار بود. ايران مخالفت 
خود را با اين كار اعام كرد چون گرچه با حركت امل اختافاتي وجود داشت اما ايران 
حاضر نبود اين ذلت را براي شيعه بپذيرد كه حركت امل شيعه بيايد و چنين اقدامي را 
انجام بدهد و نقش اسرائيل را ايفا كند. لهذا ايران مخالفت خودش را با اين كار اعام كرد. 
اما اگر ايران بخواهد وارد عمل شود معني اش اين است كه بايد در جلوي اينها يك نيروي 
مســلحي را با قدرت بياورد و اينها را وادار كند كه از اين كار دست بردارند و اين بدين 
معنی است كه به فتنه دامن زده می شود و اين همان چيزي است كه اسرائيل مي خواهد. 
اسرائيل مي خواهد كه در آينده اصًا حركت حزب اللهي به  وجود نيايد حركت امل در 
منطقه مسلط شــود و طوري هم مسلط شود كه فلســطيني ها بدون داشتن ساح در 
اردوگاه ها محصور شوند تا امنيت اسرائيل تهديد نشود. وارد اين مقوله شدن كار بسيار 

1. ايشان اكنون در اين سمت نيستند.

فلسطينی ها  مي خواست  ایران 
اسلحه خودشان را داشته باشند 
منتها مراعات وضع شيعه را هم 
دارد  الحمدهلل  بکنند. حاال که 
به  وجود  مقاومت  و  حزب اهلل 
می آید می تواند نوعي هماهنگی 
بين اینها به  وجود آورد تا نه آنها 
در حال استضعاف باشند نه شيعه 
و  باشد  داشته  وضعيتي  چنين 

قضایا جمع و جور بشود
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خطرناكي است. بنابراين جمهوري اسامي ايران مي خواهد از لحاظ جنبه هاي اخاقي 
و شرعي، برادران حركت امل را متوجه اين قضيه بكند كه دست از اين كارشان بردارند. 
از طريق ديپلماسي اقداماتي شــد كه نتيجه نداد. روز به روز دامنه مخالفت شيعيان با 
حركت امل بيشتر مي شد و از طرفي هم حركت امل سلطه خودش را گسترش مي داد 
و فشــارهايي به اردوگاه ها مي آورد و در جلوي اردوگاه ها سنگر مي زد و همه را تفتيش 
مي كرد؛ اين مقدمه اي بود كه وارد اردوگاه ها شود و خلع ساح را شروع كند. قضايا هر 
روز شديدتر مي شد تا اينكه آيت اهلل جنتي از طرف جمهوري اسامي ايران آمد. ايشان با 
سران طرفين هم از جنبه سياسي و هم از جنبه شرعي و اخاقي مذاكره و بحث مي كرد. 
ايشان نمي توانست بيشتر از 6-5 روز در منطقه بماند در نتيجه هيئتي متشكل از علماي 
شيعه و سني تشــكيل دادند تا اين قضيه بدون فتنه و درگيري ميان شيعه و سني و از 
طريق علما حل شود. ايشان من را نماينده خودشان كردند و هيئت علما با شخصيت هايي 
مثل عبدالحليم خدام،1 جلود ليبي2 و شــخصيت هاي ديگر شيعه و سني ماقات هايي 
انجام مي داديم تا به توافقي برسيم كه قضيه خلع ساح تمام شود و حركت امل وارد اين 
مقوله نشود. ما وارد مذاكره شديم و ماقاتي را با سران حركت امل در بيروت و جنوب 
لبنان انجام  داديم و همه اينها را به جمهوري اسامي ايران گزارش كرديم. درست است 
كه اقدامات ما از جنبه سياسي خوب بود اما نتيجه عملي نداشت زيرا اينها كساني هستند 

كه قسم خورده اند بايد اين كار را انجام دهند.  ]قضيه خلع ساح[ 

1. وزير امور خارجه وقت سوريه
2. نخست وزير ليبی
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آقاي روحاني: اين هيئتي كه شــما در آن بوديد 
شامل چه كساني بود؟ 

آقاي طباطبايي: شــيخ ماهر حمود، شــيخ محرم 
عارفي، شيخ احمد زين، سيد عباس موسوي و شيخ 

قاضي حنينه. 
آقاي روحاني: از طرف امل چه كساني بودند؟ 

آقاي طباطبايي: تنها كســي كه كل منطقه را در كنترل خودش داشت و در جنوب 
لبنان حرف اول را مي  زد آقاي داوود داوود بود اما در بيروت حرف اول را مي بايست نبيه 
بري بزند. او تقريباً با ما موافق بود كه شيعه نبايد وارد اين مقوله شود او هم با كار داوود 
داوود مخالفت مي كرد اما داوود داوود مي گفت كه حرف اول را من مي زنم و من مي دانم 
كه مصلحت جنوب چيست و بايد اين طوري عمل شود و نبيه بري مسئول جاي ديگر 

است و ربطي به قضيه جنوب ندارد. 

نبيه بری، رهبر امل

آقاي روحاني: آيا فكر نمي كنيد كه مخالفت نبيه بري تاكتيكي بود؟ 
آقاي طباطبايي: ما يقين داشــتيم كه تاكتيكي بود چون او با عرفات دو طرف يك 

و  بودیم  وسط  حد  ما 
می خواستيم از کشته شدن 
مسلمانان جلوگيري کنيم و 
این عار از شيعه محو بشود که 
وارد خلع سالح فلسطينی ها 

شده است
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قيچي بودند؛ يك طرف عرفات بود و او هم طرف 
ديگر بود و خون مردم عادي بيهوده هدر مي رفت. 
اين دو نفر مخالفت سياســي مي كردند و مردم 
عادي هم گرسنگي، تشنگي، فشار و بمباران ها را 

تحمل مي كردند. 
آقای روحانی: در گفت وگويی كه بين شما رد و 

بدل شد امل چه می گفت؟ 
آقاي طباطبايي: ناراحتی آقايان امل از اين بود كه فلســطينی ها مدت ها در جنوب 
حكومت مي كردند ابوعمار آنجا حكومت می كرد و وضع شيعه در آنجا بد بود. نه در زمان 
ابوعمار اينها آرامش داشتند و وضع اجتماعی شان خوب بود و نه حاال كه ابوعمار از لبنان 
آواره شده و به تونس و جاهای ديگر رفته است. وقتي اسراييل جنوب را مدنظر دارد و 
عليه فلسطينی ها عمليات می كند معنايش اين است كه بايد تاوان اين نوع قضايا را ملت 
شيعه بدهند، دهات شيعه؛ چه دهاتي كه لب مرز هستند چه دهاتي كه در خارج هستند. 
اجماالً آنها به هدف اينكه شيعه در اســتضعاف محض قرار گرفته در جنوب لبنان- نه 
دولت به شيعيان رسيدگی می كند و نه عرفات زمانی كه در لبنان حاكم مطلق بود به 
آنها رسيدگي مي كرد و نه االن كه نيست- مشكل هم مشكل فلسطين و اردوگاه های 
آن است كه از آنجا عمليات می شود. 9-8 گروه فلسطينی وجود دارد كه هيچ  كدامشان 
با يكديگر جور نيستند، با همديگر مخالف هستند و در سر همديگر می زنند. همه آنها 
هم تقريباً عليه اسراييل توافق دارند اما اين قدر با هم درگير هستند كه وضع جنوب را 
هميشه در ناآرامی نگه داشته اند و اسراييل هم از ضعف اينها سوءاستفاده می كند و هم 
آنها و هم شيعيان را مي كوبد. وضع جنوب وضع خوبی نيست؛ نه از لحاظ اقتصادی و نه 
از لحاظ امنيتي. از سال 86 تا حاال خيلي وقت مي گذرد از اين قضيه. من االن يادم نيست 
مذاكرات بر چه محوری بود اما آنها كًا مي خواستند برای دفاع از شيعه در جنوب، جو 
امنی درست بكنند. جنگ با اسرائيل را كنار بگذاريم. اسراييل هميشه ناامنی جنوب را 
به عمليات فلسطينی ها عليه خودش منتسب می كند. آنها از اردوگاه ها موشك پرتاب 
می كنند و اسرائيل هم مي زند. اجماالً نه وضع اقتصادي خوب است نه وضع امنيتي هيچ 
وضعي خوب نيست بر اين اساس حركت امل می خواست كاری كند كه فلسطينی ها 
را خلع ساح كند چون در نتيجه خلع ساح فلسطينی ها، نوعي آرامش برای جنوب به  
وجود می آيد. همه قضايا در حول و حوش اين محور دور مي زد. حاال بيا جمع كن قضايا 
را كه چه نوع عملي انجام دهيم كه فلسطيني ها خلع ساح نشوند و اسرائيل شيعيان 

ما روحانيان می خواستيم قضيه را 
سياسی، اخالقی، شرعی فيصله 
بدهيم و حل کنيم اما کسانی که 
قسم خورده بودند که خلع سالح 
باید انجام بگيرد، راه برگشت را 
به تمام معنا بستند و اردوگاه ها را 

محاصره کردند
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و فلســطينی ها را در كمال اســتضعاف قرار ندهد و 
آنها را نكوبد. درســت اســت كه بايد ساح در دست 
فلسطينی ها كنترل شود اما اگر آنها خلع ساح بشوند 
راه برای اسراييل باز مي شود كه آنها را در هم بكوبد و 
اهدافش را بر آنها تحميل كند. هزار مصيبت عقب اين 
قضيه است و اين ننگ برای شيعه خوب نيست. ايران 
مي خواست فلسطينی ها اســلحه خودشان را داشته 
باشند منتها مراعات وضع شــيعه را هم بكنند. حاال 
كه الحمدهلل دارد حزب اهلل و مقاومت به  وجود می آيد 
می تواند نوعي هماهنگی بين اينها به  وجود آورد تا نه آنها در حال اســتضعاف باشند 
نه شيعه چنين وضعيتي داشته باشــد و قضايا جمع و جور بشود. عرفات از يك جنبه  
نمی خواست كه اينها خلع ساح بشوند حق هم بر همين بود كه نبايد خلع ساح بشوند 
اما عرفات از جنبه ديگر نيز با حركت امل مشكل داشت؛ امل با سوريه در ارتباط بود و نزد 
عرفات سوريه متهم است به اينكه ضد اخوان و ضد صدام است و عرفات بيشتر با صدام 
كنار می آمد. سوريه عليه اخوان المسلمين كارهايی مي كرد و اختاف ديرينه ای بين 
عرفات و سوريه وجود داشت. چون روابط سوريه با حركت امل خوب بود عرفات عليه 
سوريه هم كه بود مي آمد و به اختافات دامن مي زد. نمی خواهم بگويم سوريه هم متهم 
بود به اينكه فلسطينی ها بايد خلع ساح بشوند اما نوعي تنش در منطقه وجود داشت كه 
اين به نفع هيچ  كسی نبود. من جزييات قضايا را نمی دانم فقط می دانم كه حركت امل 
از طرف سوريه كامًا پشتيباني مي شد. عرفات ضد سوريه و ضد حركت امل بود. درست 
است حركت حزب اهلل هم يك نوع تأييد از طرف سوريه داشت اما اين طور هم نبود كه 
سوريه راه را باز كرده باشد و حزب اهلل را كامًا تأييد  كند. آن موقع هم مثل االن نبود كه 
قضايا اين قدر واضح و روشن شده باشد. ما حد وسط بوديم و می خواستيم از كشته شدن 
مسلمانان جلوگيري كنيم و اين عار از شيعه محو بشود كه وارد خلع ساح فلسطينی ها 
شده است. آنها قسم خورده بودند كه بايد اين كار را بكنند. لهذا فلسطينی ها را محاصره 
كرده بودند. محاصره حدود 70-60 روز طول كشيد تا اينكه ما توانستيم هيئتی تشكيل 

بدهيم و بگوييم محاصره را تمام كنيد تا مجروحان از اردوگاه ها بيرون بيايند. 

از بيروت با من تماس گرفتند 
و پرسيدند اوضاع را چگونه 
رقت بار  وضع  من  دیدی؟ 
گرسنگی مردم را شرح دادم. 
در این بين بدیهی بود که ما 
نتقاد بکنيم؛ کاميون های ما  ا
مصادره شده بود، مجروحان 
در خندق ها و سرداب ها در 

وضع بدی بودند
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آقای روحانی: اين هيئت غير از هيئت مذاكره كننده بود؟ 
آقاي طباطبايي: آن هيئت ايرانــی كه آمده بود نتوانســت كاری انجام بدهد فقط 
اين هيئت را تعيين كردند كه ما پيگير اين قضيه باشــيم. دومين شــخص سوريه كه 
عبدالحليم خدام بود هم آمده بود. جلود هم كه شخص دوم ليبی بود به اينجا آمده بود 
و پشتيبان فلسطينی ها و ضد حركت امل بود. او در هتل شرايتون مستقر شده بود. سه 
ماه كار روزانه اش پيگيری اين قضيه بود. ايران هم آقای شيخ االسامی را انتخاب كرده 
بود كه به اينجا آمدند و چند ماه برای پيگيری اين قضيه در اينجا مستقر شدند. يعنی 
آرای متضارب، ايران يك طرح داد، سوريه يك طرح داد، ليبی يك طرح داد، كشورهای 
عربی را هم خدا می داند هر كدام يك طرح داشتند. ما روحانيان می خواستيم قضيه را 
سياسی، اخاقی، شرعی فيصله بدهيم و حل كنيم اما كسانی كه قسم خورده بودند كه 
خلع ساح بايد انجام بگيرد، راه برگشت را به تمام معنا بستند و اردوگاه ها را محاصره 
كردند. اين محاصره 2-1 روز نبود بلكه70-60 روز طول كشيد تا اينكه اعتراضات زياد 
شد. مجروحان زياد شده بودند، فلســطينی ها هم برای اينكه روی حركت امل فشار 
بياورند يك ده شيعه را در شــرق صيدا محاصره كردند و بر روي شيعيان فشار آوردند 
و گفتند كه دست از محاصره برداريد تا ما هم محاصره را پايان دهيم؛ اين قضيه ديگر 
گره را كورتر كرد. در عوض اينكه ما هر روز به يك افق روشن تری برسيم افق تاريك تر 
می شد. از طرفی هم راه برگشت نداشتيم چون خون مظلومان ريخته می شد و آبروي 
شيعه در خطر بود. راديو بی بی سی،  راديو مونت كارلو و راديوهاي ديگر اخبار اين قضيه 
را مي گفتند و همه هم روی حركت امل شــيعه تمركز داشــتند كه علمدار اين قضيه 
شده بود. چاره ای نبود جز اينكه ما به اين ميانجی گری ادامه بدهيم. مبلغی در اختيار 
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من گذاشته شد و من مكلف شدم كه با فلسطينی ها 
مذاكره كنم كه آنها از دهاتي كه محاصره كرده بودند 
عقب نشــينی كنند من هم با كاميون های زيادی كه 
پر از آذوقه بود به اردوگاه بــروم و آذوقه را پياده كنم 
و مجروحان را- كه اينها بيش از هفتاد روز محاصره 
بودند- بيــرون بياورم. البته در خيلــی از اردوگاه ها 
فلسطينی ها شكست خورده بودند منتها رزمندگان 
مرتباً به اردوگاه هاي پايين تــر مي رفتند تا اينكه همه رزمنــدگان به آخرين اردوگاه 
فلسطينی ها در رشيديه رفتند؛ زن و بچه هايشــان را از آنجا بيرون كردند و آنجا يك 
پايگاه نظامی شــد. 1500-1000 نفر زن و بچه در آنجا بــود و بقيه كه چند هزار نفر 
بودند رزمنده بودند. 9 گروه فلسطينی در آنجا جمع بودند كه همه آنها هم مسلح بودند 
و موشك داشــتند چون مي ديدند در هر جايی جنگ با حركت امل شروع بشود آنها 
مي  بازند بنابراين زرنگی مي كردند و زن و بچه ها را می گذاشتند و شب ها از آن اردوگاه ها 
فرار مي كردند و به آخرين اردوگاه رفتند. آخرين اردوگاه، اردوگاه نظامی رشيديه بود. 
همه در آنجا جمع شدند. در آنجا امكاناتشان زياد بود. زيرزمين ها و خندق هايی كه در 
زمان عرفات كنده شده بود پر از اســلحه بود. آنجا بيش از 9-8 هزار آدم ساكن بودند. 
در آن زمان آنجا به يك پايگاه نظامی تبديل شــده بود و تنها 1000 يا 1500 خانواده 
غير نظامی در آنجا بودند يا 2000 غير نظامی؛ و مابقی همه نظامی بودند. اما بودن اين 
غير نظامی ها و حتی همان نظامی ها كه در محاصره بودند و نمی توانستند آذوقه ببرند 
پايگاه های سازمان ملل و يونيفل... كه اردوگاه ها تغذيه تقسيم می كرد برای فلسطينی ها 
آن دكان ها و آن... تخليه كردند و از رزمندگان فلســطينی گرفتند. آنها آرد، آذوقه و 
روغن داشتند اما نمی دانستند كه زمان محاصره اين قدر طول می كشد. آذوقه ها داشت 
تمام می شد، اعتراضات زياد شــده بود كه محاصره برداشته شود و آذوقه وارد اردوگاه 
بشود. حركت امل هم فهميد كه اينها در ضعف و ناتوانی هستند فشار را بيشتر كرد. اين 
افزايش فشار و ظلم بيشتر به خانواده هايی كه نظامی نبودند سبب می شد عاقه ما به 
حل هر چه سريع تر مشكل بيشتر شود. قرار بود ما آذوقه وارد كنيم و مجروحان را بيرون 
بياوريم و فلسطينی ها از آن دهاتي كه در شرق صيدا محاصره كرده بودند عقب نشينی 
بكنند. لحظه آخر من و آقا ســيد عباس ]موسوی[ جلوی مجموعه ای از مردم بوديم و 
كاميون های آذوقه هم عقب تر از ما حركت مي كردند. ما لحظه به لحظه يك قدم جلوتر 
می رفتيم و قرار بود ما كه يك قدم جلو مي رويم فلســطينی ها يك قدم در شرق صيدا 

سيد عيسی یک سرباز است 
اگر خدا تقدیر کرده است که 
امروز در این سنگر قرار بگيرد 
و کشته بشود اشکالي ندارد. 
یک عمر بر سر سفره امام زمان 
نان خورده حاال سرباز بودنش 
را- حقيقت و راست بودنش 

را- باید اثبات کند
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عقب نشينی بكنند. پشت سر هم با بيسيم ها به همديگر خبر می دادند كه مثًا ما يك 
قدم جلوتر رفته ايم تا آنها يك قدم عقب بيايند. در لحظه آخر، دشــمنانی كه درصدد 
بودند كه طرح جمهوری اسامی ايران به موفقيت نرسد و روز به روز به فتنه دامن زده 

شود اوضاع را بر هم زدند... 
آقای روحانی: چطور بر هم زدند؟ 

آقاي طباطبايي: يك دفعه افراد مســلح امل گفتند كه آنها عقب نشــينی نكرده اند 
بنابراين شــما حق نداريد آذوقه ها را ببريد و آذوقه های ما را حركت امل مصادره كرد. 
افراد مسلح يك دفعه از توی زمين مثل قارچ جلوي ما سبز  شدند، و مسلحين جلوی ما 

را  گرفتند و  گفتند حق نداريد وارد اردوگاه بشويد. 

شهيد سيد عباس موسوی، دبيرکل سابق حزب اهلل

من و آقا ســيد عباس هم جانمان را به خطر انداختيم و داخــل اردوگاه رفتيم چون 
مي خواستيم ببينيم كه جمعيت آنجا چقدر است و آنها چقدر آذوقه می خواهند و وضع 
داخل را ببينيم. اگر به داخل نمی رفتيم به امور آشنايی كامل پيدا نمی كرديم بنابراين 
آنها هر چه خواســتند با تهديد و ارعاب جلوی ما را بگيرند مــا دو نفری جلو رفتيم... 
كاميون های ما مصادره شد يعنی آذوقه ها كًا مصادره شــد. مردم از ترس تيراندازی 
برگشتند ما هم ريسك كرديم و جلو رفتيم. وقتي ما وارد اردوگاه شديم صدها خانواده 
مانند جنگ زدگان به بيرون هجوم آوردند- در همان دويست متری كه فاصله بود بين 
آن جماعتی كه می خواستيم وارد اردوگاه شــويم آنها برگشتند و ما دو نفر شديم حد 
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وسط آن جماعت و جماعت فلسطينی- ديديم صدها 
نفر ]خانواده فلسطينی[ بيرون ريختند و مثل آدم های 
وحشی به جان مزرعه ها افتادند و شروع كردند به كندن 
علف. هر كســی يك بغل علف از تربچه و ســبزيجات 
ديگر جمع مي كرد چــون وقتي خط آتــش بود آنها 
نمی توانستند بيايند و ســبزيجات جمع كنند- گويی 
ســبزی های داخل اردوگاه را نيز خورده بودند- اينها 
اين لحظات را مغتنم مي شمردند كه بيايند علف جمع 
بكنند. تعجب كردم كه اينها داشتند علف مي بردند. وقتي ما وارد آنجا شديم اول مغرب 
بود آنها جمع شدند، دور ما را گرفتند و هر كســی يك بغل از علف و تربچه  جمع كرد. 
تربچه هايی كه هر هفته يا هر دو هفته يك بار بايد كنده مي شد و به بازار برده مي شد در 
طول اين دو ماه كنده نشده بود و درشت شده بود. اينها را می كندند و می بردند كه مورد 
استفاده قرار دهند. پرسيديم چرا اين كار را مي كنيد گفتند ما كه چيزی نداريم. ما هم 
3-2 روز آنجا مانديم تا ببينيم اوضاع از چه قرار است. در اين اثنا با بيسيم از بيروت با من 
تماس گرفتند و پرسيدند اوضاع را چگونه ديدی؟ من وضع رقت بار گرسنگی مردم را 
شرح دادم. در اين بين بديهی بود كه ما انتقاد بكنيم؛ كاميون های ما مصادره شده بود، 
مجروحان در خندق ها و سرداب ها در وضع بدی بودند؛ پناهگاه های خيلی شديدی كه 
عرفات ســاخته بود ضد بمب و از اين حرف ها. ما فكر مي كرديم شايد آنها ظاهرسازی 
مي كنند اما در خال اين 3-2 روز بررسی كرديم و ديديم اينها واقعاً در وضع رقت باری 
هستند. من از پشت بيســيم از برادرانی كه مانع آوردن آذوقه بودند انتقاد كردم و آنها 
هم حرف  ها را ضبط كرده بودند. آنها انتقادات و دل سوختگی ما براي محروميت داخل 
اردوگاه را مستمسك قرار دادند و گفتند كه سيد عيسی شخصی است كه سابقه عرفاتی 
دارد و از قديم رفيق عرفات بوده و االن هم به پشــتيبانی عرفات وارد اردوگاه شــده و 
آدم بی طرفی نيست. آدمي وارد اردوگاه شده است كه طرفدار عرفات است. خوب بود 
اگر جمهوری اسامی می خواست فتنه را بخواباند يك انسان بی طرف را وارد اردوگاه 
می كرد. ما صداي سيد عيســی را ضبط كرديم و او دارد اين طور از حركت امل انتقاد 
می كند و جماعت عرفات را تأييد می كند. آنها اين را برای من يك نقطه ضعف قرار دادند 
و گفتند سيد بايد هر چه ســريع تر بيرون بيايد وگرنه جانش در خطر است. در خطر 
بودن جان من از نظرم مشكلي نبود. من می خواستم فتنه بخوابد و بتوانيم مجروحان 
را بيرون بياوريم و آذوقه وارد آنجا بكنيم و فلســطينی ها از شــرق صيدا عقب نشينی 

هوایي  ضد  یا  خمپاره  با 
می زدند که من کشته بشوم. 
بر اثر ترکش، تير، گرسنگی 
و مصيبت افراد زیادي کشته 
شدند. کفنی نبود که ما اینها 
را دفن کنيم. مجبور بودیم 
که آنها را الی پتو بگذاریم، 
سر نيم ساعت باید اینها را 

دفن می کردیم
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بكنند. دهات شيعه محاصره شــده بود. ما می خواستيم 
فتنه بخوابد و قضيه جمع آوری اسلحه كنسل بشود. سيد 
عيسی يك سرباز است اگر خدا تقدير كرده است كه امروز 
در اين سنگر قرار بگيرد و كشته بشود اشكالي ندارد. يك 
عمر بر سر سفره امام زمان نان خورده حاال سرباز بودنش 
را- حقيقت و راست بودنش را- بايد اثبات كند. من هيچ 
خوف و ترسی به دلم راه ندادم و گفتم ما خارج نمی شويم 
مگر بعد از خواباندن فتنه. خواباندن فتنه هم معونه دارد 

چون بزرگان بايد تنازل بكنند و آنها هــم اين كار را نمی كنند. خاطره اي كه نمی توانم 
فراموش كنم اين است كه در خال همان ايام اول، ما با نه گروه فلسطينی كه در اردوگاه 
بودند و همه هم مســلح بودند اجتماع كرديم و همه در يك خندق زيرزميني به قرآن 
قسم خوردند و گفتند كه به خاطر امام خمينی كه تو را فرستادند اگر جهنم هم بر سر 
ما نازل بشود ما جواب آتش را نمی دهيم در حالي كه اگر تو نبودی در خال اين هفتاد 
و چند روزی كه در محاصره بوديم اگر يك نفر از ما كشته مي شد يك يا دو نفر از آنها را 
مي كشتيم و جواب آتش را مي داديم به هر كيفيتی هست نمی خواهيم بگوييم قاتل را 
كشتيم اما از آنها هم كشته شده حاال يا از رزمندگانشان يا از كس ديگر. امروز به خاطر 
حضور تو در اينجا ما ديگر جواب آتش را نمی دهيم تا نگويند ما مانع پيشرفت اين نوع 
مذاكرات و حل مشكل هستيم... ما موافق هستيم كه مشكل آن طور كه ايران می خواهد 
صد  در صد حل بشود. ايران هم مسلماً می خواهد شيعه از اين قضيه جمع كردن اسلحه 
دست بردارد و وارد اين مقوله نشود، آذوقه وارد بشــود، فلسطينی ها از مناطق شيعه 
عقب نشينی كنند و مجروحان فلسطينی هم از اردوگاه بيرون بروند، آذوقه نيست، دارو 
نيست خيلی مشــكات در آن منطقه وجود دارد. ما می خواستيم مشكات حل شود. 
قضيه يك روز شد، دو روز شد، يك هفته شــد، دو هفته شد. آقا سيد عباس در خال 
همان يكي، دو روز اول كه اين وضع رقت بار را مشاهده كرد گفت كه من بايد بروم بيرون 
و قضيه را از خارج پيگيری كنم و تو بايد اينجا باشــی! با بيسيم از سفارت ما در سوريه 
خبر داده اند كه سيد عيسی بايد آنجا باشد. شما ]آقا سيد عيسی[ مشاهدات خودت را 
به بيرون منتقل كن تا قضايا را پيگيری كنيم و مشــكل با شخصيت های سياسی حل 
بشود. ايشان رفت كه بعد از يك هفته برگردد. يك هفته شد دو هفته و من خاطرات و 

مشاهداتم را هر روز می نوشتم. 

ما 75 روز با این مجروحان، 
فقرا و بيچاره ها و رزمنده ها 
می نشستيم و آنها را دلداري 
مي دادیم و منتظر بودیم که 
لحظه مرگمان فرا برسد و 
بين همان مردم مظلومی که 
دفنشان می کردیم همان جا 

دفن بشویم
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آقای روحانی: آن خاطرات كجا است؟ 
آقاي طباطبايي: قسمتی از آن در وزارت 
خارجه است و قسمتی از آن دست آقاي 
محتشمی بود. من در آن ايام 300-400 

صفحه خاطرات نوشتم. 
آقای روحانی: نگه نداشتيد؟

آقای طباطبايي: چون منزل و كتاب هاي 
من يك بار از بين رفته است ديگر هيچ چيز 
را پيش خــودم نگه نمی دارم. آقا ســيد 
عباس هــر دو هفته يك بار می آمد ســر 
می زد و مي گفت كه بودن تــو در داخل 
اردوگاه خيلي مؤثر اســت. من توســط 
ايشان خاطرات و آنچه را در داخل اردوگاه 

می گذشت به بيرون منتقل مي كردم و ايشــان من را تشويق می كرد كه در آنجا بمانم 
چون مشــكل روز به روز بزرگ تر و قضيه بين المللی می شد. قضيه از حد اقليمی فرا تر 
رفته بود. اين طرح جمهوری اسامی ايران، كه مي خواست اين عار را از شيعه محو كند، 
بايد عملی مي شد. سوريه هم پشتيبان حركت امل بود و در عين حال نمی خواست با 
حزب اهلل درگير بشود. قضيه ادامه پيدا كرد و ما 75 روز را با بدترين وضع در سرما و با 
گرسنگی طي كرديم. روزه مي گرفتيم. چون نمی دانستيم كه مشكل ما چه زماني حل 
می شود ماه اول را روزه نمی گرفتم اما از ماه دوم فهميدم كسی كه مسافر است و نمی داند 
چه زماني از آن منطقه بيرون می رود هم بايد نمازش را كامل بخواند و هم می تواند روزه 
بگيرد. از آن به بعد شروع كردم به روزه گرفتن و با علف هايی كه در كوچه ها می روييد 
افطار مي كردم؛ می گويند اين علف ها غذاي خرگوش است و اگر آتشی، گازی پيدا شود 
بايد آن را بجوشانيم تا تلخی اش گرفته شــود و اگر كمي پياز پيدا كنيم با آن مخلوط 
كنيم تا طعم آن مقداري عوض بشود و ما را كمي سير كند. در شبانه روز ممكن بود يك 
چايی گيرمان بيايد كه من اصوالً حتی همان چای و يك قاشــق شكر را هم بر خودم 
حرام كردم تا آن را به بچه ها بدهند چون می ديدم عده اي هر نيمه شب چند كيلومتر 
سينه خيز مي روند تا 5-4 كيلو آرد بياورند و مثًا با بيسيم صحبت می كردند كه فان 
مجموعه از فان جا... مثا سينه خيز، سينه خيز چند كيلومتر راه بيايند و در فان جا 
زير خاك مخفی بكنند تا اينها نيز سينه خيز، سينه خيز از كجاها بروند و به آنجا برسند 
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و ايــن آرد را يا اين يــك كيلو نان، دو 
كيلو نان، سه كيلو نان و پنج كيلو نان 
را واردكنند و در اين اثنا افرادی كشته 
می شــدند- چه دختر، چه پســر، چه 
مسئول خانواده- يعنی مي توانم بگويم 
120 نفر انســان در اين مــدت در اثر 
تركش يا تير يا ضد  هوايی كشته شدند. 

البته از لحاظ بين المللي ممنوع است به خانه هاي مردم، ضد هوايي بزنند. دو تا گلوله اش 
را مسلط كنيد بر خانه های مردم كه هم خراب می كند و هم آتش می زند كه اگر اينها 
بفهمند بعضی از افراد دستگير می شــدند و بعد آزادشان می كردند می گفتند حركت 
امل ما را دستگير كرد و سؤال كرد فان شــخص كجاست؟ ما می خواهيم همان جا را 
بكوبيم. با خمپاره يا ضد هوايي می زدند كه من كشته بشوم. بر اثر تركش، تير، گرسنگی 
و مصيبت افراد زيادي كشته شدند. كفنی نبود كه ما اينها را دفن كنيم. مجبور بوديم 
كه آنها را الی پتو بگذاريم، سر نيم ساعت بايد اينها را دفن می كرديم؛ يا سرشان از پتو 
بيرون بود يا پايشان. پتو براي پوشاندن سر و پا كافي نبود. بر كساني كه كشته مي شدند 
گاهي من نماز می خواندم گاهي هم شــيخ ديگري كه از طرف سنی ها آنجا بود. نماز 
شيعه با نماز سنی در اينجا فرقي نمی كند. ما 75 روز با اين مجروحان، فقرا و بيچاره ها 
و رزمنده ها می نشستيم و آنها را دلداري مي داديم و منتظر بوديم كه لحظه مرگمان فرا 

برسد و بين همان مردم مظلومی كه دفنشان می كرديم همان جا دفن بشويم. 
آقای روحانی: در اين مدتی كه آنجا بوديد امل باز هم آنجا را زير آتش داشت؟ 

آقاي طباطبايي: روزانه اين چنين بود. بارها می خواست حمله كند و در حمله هايش 
شكست می خورد. مي خواستند من را دستگير كنند يا آخرين پايگاه فلسطينی ها را كه 
همان اردوگاه رشيديه بود بگيرند و خيالشان ديگر از جنوب راحت بشود. روزهای آخر 
حمات موشكي آنها خيلي شديد شده بود و 5-4 روز يا يك هفته از بيرون آمدن من 
گذشته بود كه فلسطينی ها به من گفتند 70 روز گذشته، ما با تو عهد كرديم كه جواب 
آتش را نمی دهيم اما ديگر تصور نمی كرديم كه اينها اين قدر بی شرمانه عليه ما بجنگند. 
ما اين همه كشــته داديم نه اجازه مي دهند آذوقه وارد اينجا بشود، نه اجازه مي دهند 
مجروحان بيرون برده شوند. بنابراين مشكلي حل نمی شود مگر اينكه ما جواب آتش 
را با آتش بدهيم. ما تهديد می كنيم اگر در خال همين 3-2 روز مشكات حل شد چه 
بهتر اگر نشد ما شهر صور را به موشك می بنديم تا انتقام همه كشته های اين مدت را از 

آقای غيوری و آقای دستجردی)رحمت اهلل 
عليها( برای داوود داوود پيامی آورده 
بودند که اگر ایشان مانع خروج سيد عيسی 
و مجروحان از اردوگاه بشود و از ورود 
آذوقه به اردوگاه جلوگيري کند و فتنه 
نخوابد حکم مرتد بودن و جایزالقتل بودن 

او را- به عنوان مفسد- صادر مي کنند
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مردم شهر صور يا دهات اطراف بگيريم. 

ديدم زن ها و بچه ها بيرون آمدند و همه گريه كنان دور من جمع شدند و شروع كردند 
به گريه كردن و گفتند كه اين گروه های فلســطينی موشــك ها را بيرون آورده اند و 
می خواهند شهر صور را موشك باران كنند و انتقام بگيرند معنی اش اين است كه جنگ 
شديد می شود و خدا می داند چه كسی می برد و چه كسی می بازد؛ ما جانمان در خطر 
است چون املی ها به اردوگاه ها می آيند و اولين كاری كه خواهند كرد اين است كه زن ها 
و بچه ها را می كشند. مبادا اين موشك ها به شهر صور يا دهات اطراف آن پرتاب شود! 
من با بيسيم با شــام تماس گرفتم كه به آقای منتظری خبر بدهند چون دفتر ايشان 
پيگير قضيه بود اطاع دادم كه من ديگر نمی توانم جلوی فلسطينی ها را بگيرم و آنها 
می خواهند شهر صور را موشك باران كنند و در اين موشك باران خدا می داند كه چند 
صد نفر كشته خواهند شد يعنی زحمت من به هدر می رود. اگر من در خال اين مدت 
توانستم اينها را كنترل كنم كه جواب آتش را با آتش ندهند امروز می خواهند اين كار 
را انجام بدهند بنابراين چاره اي پيدا كنيد چون من ديگر نمی توانم كاری بكنم. ظاهراً 
ايشان به هال احمر دستور داده بود كه سريعاً يك هواپيماي پر از آذوقه را بفرستند و 
آيت اهلل غيوری هم در رأس قضيه به بيروت بيايند. خطرناك ترين جا، دو جا بود؛ چون 
در صيدا نمی توانستند با اردوگاه عين الحلوه كاری كنند و اردوگاه عين الحلوه پايگاه كلی 
فلسطينی ها بود. خطرناك ترين مكان ها يكی برج البراجنه بود كه در خود بيروت واقع 
شده بود و يكی هم رشيديه در جنوب لبنان؛ اين دو پايگاه محاصره بودند و بيشتر از همه 
كشته می دادند. آذوقه ها را با كاميون حمل كردند و به سمت جنوب حركت كردند و به 
سمت اردوگاه برج البراجنه رفتند. در كنار اردوگاه برج البراجنه تك تيراندازها، راننده 
را كشتند و چرخ های ماشــين را پنچر كردند تا كاميون وارد اردوگاه نشود؛ اين اولين 
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ضربه بود. وقتي بقيه كاميون ها به سمت جنوب آمدند، مانع ورود آنها به اردوگاه شدند. 
آقای غيوری و آقای دستجردی)رحمت اهلل عليها( برای داوود داوود پيامی آورده بودند 
كه اگر ايشان مانع خروج سيد عيســی و مجروحان از اردوگاه بشود و از ورود آذوقه به 
اردوگاه جلوگيري كند و فتنه نخوابد حكم مرتد بودن و جايزالقتل بودن او را- به عنوان 
مفسد- صادر مي كنند. داوود داوود شيعه بود اما به خاطر اينكه آدم كشته بود و موجبات 
فتنه را فراهم كرده بود مي خواستند با عنوان مفسد فی االرض او را تهديد كنند و بعد 
از اين تهديد او اجازه داد كاميون ها شبانه وارد اردوگاه بشوند و من را هم سوار ماشين 
ضدگلوله كردند و با ده ها آمبوالنس، مجروحان را از زيرزمين خارج و سوار آمبوالنس ها 
كرديم و به ســمت صيدا اردوگاه عين الحلوه كه بزرگ ترين اردوگاه فلســطينی ها در 
منطقه جنوب است حركت كرديم. منتها چون اين اردوگاه در كنار شهر صيدا قرار گرفته 
است و شهر صيدا هم كًا سنی است حركت امل ديگر نمي توانست اينجا را محاصره كند. 
اردوگاه های زير صيدا را كًا محاصره و خلع ساح كردند و فقط اردوگاه رشيديه مانده 

بود كه به اين كيفيت قضيه فيصله داده شد. 

اردوگاه عين الحلوه

آقای روحانی: بعد از اينكه شما بيرون آمديد آيا محاصره برداشته شد؟
آقاي طباطبايي: محاصره برداشته شد يعنی كاميون ها وارد اردوگاه شدند، مجروحان 
خارج شدند و فلسطينی ها هم، همزمان با ورود كاميون ها از- شرق صيدا- دهاتی كه 
محاصره كرده بودند عقب نشــينی كردند. اجماالً می توان گفت ما در طرحمان موفق 
شديم. در خال اين مدت حوادثی اتفاق افتاد؛ عرفات با ما تماس می گرفت و می خواست 
از ما تقدير بكند براي ما نامه فرستاد و تشكر كرد اما از آن طرف حركت امل روز به روز 
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بيشتر با ما دشمن می شد چون خودش را در ضعف 
و زبوني مي ديد و فهميد كه اين بار سنگينی را كه 
برداشته است و اين مسئوليتی را كه پذيرفته جز 
اينكه برای خودش لعنت بخرد چيز ديگري ندارد. 
فهميد كه تيرش به ســنگ خورده و كوتاه آمد و 
می توان گفت كه اين قضيه تمام شــد. يعنی آن 
لكه ننگی كه داشــت بر پيشانی شيعه می نشست 
الحمدهلل برداشته شد و اردوگاه ها به همان حالت طبيعی خودشان برگشتند كه تا االن 
هنوز ادامه دارد. هنوز هم گاه گاهی می گويند كه اردوگاه ها بايد خلع ساح بشوند اما 
همه اش حرف است. امروزه حتي مسئله خلع ساح حزب اهلل هم مطرح است چه برسد 
به خلع ساح فلسطينی ها؛ اما همه اش حرف اســت و ان شاءاهلل هيچ  كسی نمی تواند 
عليه حزب اهلل قيام بكند. فلســطينی ها هم كه به بركت وجود حزب اهلل در امن و امان 
هستند؛ چون امنيت لبنان امروز منوط به قدرت حزب اهلل است و حزب اهلل هم از اينها 
حمايت مي كند منتها از آنها تعهد گرفته اســت كه اسلحه شان نبايد از اردوگاه بيرون 
برود و اينها نبايد در هيچ جنگ داخلي اي شركت كنند مگر اينكه به اردوگاه ها حمله  
بشود كه حمله هم يقيناً از داخل لبنان نخواهد شد و اگر اسراييل به داخل لبنان حمله 
كند يعنی به خود حزب اهلل و شــيعيان حمله كرده است. امروز ديگر اين طرح ها باطل 
شده و اسراييل جرئت دست از پا خطا كردن عليه اردوگاه ها و شيعيان جنوب لبنان را 
ندارد غير از همان جنگ 2006 كه واقع شد، جنگ 33روزه كه آن هم شكست خورد و 
الحمدهلل لكه ننگ و عاری شد بر پيشانی اسراييل و ستاره اسرائيل ان شاءاهلل رو به افول 

است. به اميد نابودی اسراييل! 
آقای روحانی: آيا تشــكل امل هنوز هم همان سياســت را دنبال می كنند و از روی 
ناچاری با حزب اهلل تقريباً كنار آمده  است يا اينكه به طور كلی متحول شده اند و شرايط 
عوض شده است؟ به نظر شما االن سياســت امل چه سياستی است؟ همان سياست 

سال های فاجعه آميز است يا تغيير كرده است؟ 
آقاي طباطبايي: به نظر حقير در ظاهر يقيناً تحوالتي ديده مي شود و نمی شود منكر 
شد چون اين قدر طرف غير شيعه لئامت و خباثت به خرج داد و به سيم آخر زد كه اصًا 
تصورش نمی رفت. يعنی هر چه درباره لئامت و خباثت در دنيا در صدر اســام تا حاال 
تصور می كرديد و می خوانديد عصاره اش در اين سده اخير در معارضه با حزب اهلل ديده 
شد؛ يعنی عربستان سعودی، وهابيت، ســلفيت و تكفيری های وهابی هر چه امكانات 

عرفات با ما تماس می گرفت 
و می خواست از ما تقدیر بکند 
براي ما نامه فرستاد و تشکر کرد 
اما از آن طرف حرکت امل روز 
به روز بيشتر با ما دشمن می شد 
چون خودش را در ضعف و 

زبوني مي دید
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داشــتند به كار بردند كه بتوانند اينجا حزب اهلل را 
به زانو دربياورند. بنابراين اينكه می خواهم بگويم 
تحولی به  وجود آمده به خاطر همين است. هر چه 
هم به عمق قضايای سياســی برويم و حركت امل 
را صد در صد تحول يافتــه از آن افكار قبل ندانيم 
اين قضايا سبب شد تعصبی كه خدا و رسول از آن 

راضی هســتند اينها را با حزب اهلل جمع كند و عقل و درايت حزب اهلل توانست جلوی 
خطر عظيمی را بگيرد البته اين خطر فقط شــامل حال او نمی شــد چون اگر دشمن 
پيروز می شد ديگر فرقی بين حزب اهلل و حركت امل نمی گذاشت. اين سبب شد كه آقا 
سيد حسن نصراهلل بر حسب حكمت و درايتی كه خودش دارد و ارشادات و توجيهاتی 
كه از مقام معظم رهبری و جمهوری اســامی دريافت مي كنــد طوری عمل كند كه 
حساسيت های قديمی حركت امل تخفيف پيدا بكند و اسباب جذب و الفت در بين اينها 
بيشتر بشود اما ببينيد چون زيربنای حركت امل با آن كيفيت است اصوالً امكان ندارد 
از يك نوع مسائلی دست بردارد، يعني ممكن نيســت از يك نوع موقعيت هايی دست 

بردارد؛ چون اين موقعيت ها را انكار خودش مي داند... 
يك نوع اختافاتــی از جنبه ايدئولوژی و عقيدتی يقيناً هســت، يــك نوع بی بند و 
باری هايی در حركت امل وجود دارد كه با ايده های حزب اهلل جمع نمی شود. حزب اهلل به 
مرجعيت، رهبريت و ولی امر تقيد دارد و با اسراييل و شيطان بزرگ امريكا مخالف است 
و خط فكر اينها با هم جور در نمی آيد. اينها يك نوع خط خاصی برای خودشان دارند 
اصًا زيربنايشان هم بر همين اساس است. سرپرستی دينی و عقيدتی آقايان را مجلس 
شيعه بر عهده دارد، و اساساً اينها با رهبريت و مرجعيت رهبر ما جمع نمی شود. از جنبه 
خط سياسی هم دلشان می خواهد با دولت به نحو خاصی كنار بيايند و برای خودشان 
خط مشی خاصی دارند. حزب اهلل اصًا خط مشي خودش را هم از جنبه مرجعيت، هم 
از جنبه عقيدتي و التزام دينی و سياســي معين كرده است؛ يعنی نه حزب اهلل خطش 
را عوض می كند و نه آنها. كسانی كه از قبل اساس و بنای حركت امل را می شناسند و 
االن عملكردشان را می بينند، می بينند كه اينها يك خط هستند و آنها يك خط ديگر. 

آقای روحانی: آيا تا به حال كسي از نيروهای امل به حزب اهلل پيوسته است؟
آقاي طباطبايي: يقيناً، اگر هم نپيوندند عقايی در بينشان پيدا می شود... 

آقای روحانی: هيچ كدام به حزب اهلل نپيوسته اند؟
 آقاي طباطبايي: ممكن است اين مسئله يك نوع حساسيت هايی به  وجود بياورد يا 

امروزه حتي مسئله خلع سالح 
حزب اهلل هم مطرح است چه 
برسد به خلع سالح فلسطينی ها؛ 
و  است  حرف  همه اش  اما 
ان شاءاهلل هيچ  کسی نمی تواند 

عليه حزب اهلل قيام بکند
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شايد مصلحت نمی دانند اما همين كه در حركت امل باشند و با عقل، حكمت و درايت 
با نيروهای مؤمن يا بــا حزب اللهی هايی كه جنبه تنظيمی وابســته به گروه حزب اهلل 
هستند كنار بيايند خوب اســت. آنها مي گويند مصلحت در اين است و بهتر است ما 
اين طور رفتار كنيم تا اينكه حركت امل را رها كنيم و به عضويت حزب اهلل دربياييم و 
آنها بفهمند و با ما دشمنی كنند. خيلی ها را من می شناسم كه عضو حركت امل هستند 
اما عملكردشان با حركت حزب اهلل موافق است. ممكن است در يك جاهای حساسی از 
آنها موضع گيری سر بزند كه با خط حزب اهلل منافات داشته باشد و در اينجا معارضه به 
 وجود مي آيد اما بر حسب ظاهر نمی بينم كه افرادی علناً حركت امل را رها كرده باشند 
و به حزب اهلل بپيوندند. اين را بايد از خود حزب اهلل ســؤال كرد اما در بين حركت امل 
عقايی هستند كه واقعاً آن حساسيت های قديم را خوابانده اند و االن با ايمان كامل كنار 
حزب اهلل هستند و در رابطه با انتخابات شهرداری، انتخابات شورا و جاهای ديگر با عقل، 
حكمت و درايت پيش مي روند. شكی نيست كسانی كه موضع اينها را می شناسند همان 
خط و توجهات قديم را دارند منتها خوب امروز حكمت هايی اقتضا می كند كه از اختاف 
جلوگيري شــود چون اگر بين اينها اختافاتی به  وجود بيايد در درجه اول اسراييل و 
امريكا بعد هم منافقينی كه به خون هر دو تشنه هستند از اين موضوع استفاده مي كنند. 

آقای روحانی: با تشكر از لطف و محبت شما. 
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عليرضا سلطانشاهی
انقالب اسالمی و آليانس 

آليانس بدون شك به شاه عاقه مند بود و به او احترام می گذاشت. اين حس او در قبال 
شاه را می توان به داليل مختلف با توجه به خاطراتش ريشه يابی كرد: 

1. شاه و پدرش امكان مناســبی برای مهاجرت يهوديان از ايران يا از طريق ايران به 
اسرائيل فراهم كرده بودند و آليانس و يهوديان از اين بابت از پهلوی ممنون بودند.1

2. محمدرضا شــاه هر گونه تسهيلی برای يهوديان جهت رســيدن به قدرت، پول و 
جايگاه سياسی را فراهم كرده بود. او در اين مورد می گويد: 

طی ســلطنت اين دو پادشــاه برخوردها و تبعيض هــای مذهبی با 
يهوديان- الاقل تا جايی كه من شــاهد بودم- بسيار كم بود. يهوديان 
در همه حرفه های تخصصی ترقی كردند و بســياری از آنان توانستند 
در مشاغلی مانند اســتادی دانشگاه، پزشــكی، بانكداری، موسيقی، 

1. داود آليانس، بچه كاشی )زندگی نامه و خاطرات داود آليانس(، ترجمه گوئل كهن، لندن، ساتراپ، 2016، 
ص76. 

بچه کاشي
معرفي و نقد کتاب خاطرات دیوید آليانس

)بخش دوم(
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كارخانه داری و صنعت، مهندســی، بازرگانی و حتی سياستمداری به 
مقامات برجسته ای برسند.1

3. آليانس خود بهره های فراوانی از تعامل با دولت ايران به دست می آورد. چنان كه 
اذعان می كند: 

... من به انقاب ســفيد كه محمدرضاشــاه در جهت تغيير و توسعه 
كشور شروع كرده بود عاقه مند شده بودم. او قصد داشت از اين طريق 
به اوضاع متاطم و پر تشنج كشور سر و سامان دهد. در سفرهای مكرر 
خود به ايران بعد از سال 1342 خورشيدی )1963 ميادی( مدام به 
محافل اجتماعی و تجاری دعوت می شدم و از اين راه دوستان زيادی 
در نهادهای بازرگانی بانكی و سياســی پيدا كرده بودم. در اين سفرها 
تجارب و توصيه های تخصصی خــودم را با ميل و رغبــت در اختيار 
توليدكنندگان در صنايع نساجی و هيئت مديره بانك توسعه صنعتی 
قرار می دادم. اين بانك يك نهاد قدرتمند تحت كنترل دولت بود كه در 
مورد صرف ميلياردها دالر درآمد نفتی در طرح های زير بنايی كشور از 

جمله صنايع نساجی تصميم گيری می كرد.2
آليانس با برشمردن اين حضور گسترده خود، به بهره های مالی اشاره نمی كند؛ گويی 

برای رضای خدا صرفاً اين همه سفر می كرده و به بانك ها مشورت می داده!  

1. همان، ص324-325. 
2. همان، ص320. مئير عزری در صفحه 255 از جلد اول خاطرات خود می گويد: »دوســتی و همكاری من با 
علم با پايان يافتن كار ديپلماتيك من در ايران پايان نيافت. يك سال از سوی وزارت دارايی اسرائيل به رايزنی در 
زمينه های نفتی پرداختم، سپس از وزارت خارجه مرخصی گرفتم و نمايندگی بانك روچيلد را در ايران برپا كردم. 
لرد ويكتور روچيلد و پسرش جيكوب با همكاری ســر ديويد آليانس )يهودی ايرانی تبار( و سرپرستی من، بانك 

روچيلد در ايران را برپا نموديم.« 
همچنين در مورد تكاپوی اقتصادی آليانس در ايران به اين مطلب برمی خوريم: »سرلشــگر ضرغام از بهائيان 
متعصب ارتش بوده است. او در زمان نخســت وزيری دكتر منوچهر اقبال به وزارت گمركات ايران و انحصارات و 
مدتی هم به عنوان وزير دارايی منصوب شد... سرلشگر ضرغام پس از كناره گيری از مديريت بانك اصناف از سوی 
ارتشبد ايادی برای رياست تعاونی ارتش »اتكا« انتخاب می شود و شاه حكم رياست او را صادر می نمايد و به دستور 
دكتر ايادی تمام خريدهای كان خود را از تجار و سرمايه داران بهايی و يهودی انجام می دهد. در اين سال های 
كليدی، كارخانجات نساجی ايران در آستانه ورشكستگی قرار داشتند و شورای پول و اعتبار بانك مركزی تمام 
شــركت های دولتی را مكلف كرده بود تا پارچه های مورد نياز خود را از كارخانجات داخلی خريداری نمايند. اما 
ضرغام و سپهبد ايادی به اين تصويب توجهی نكردند. البته اين مورد اولين اقدام خاف قانون ايادی نبوده است 
و ايشان هميشــه با پرداخت ماليات مشكاتی داشته اســت و در نهايت بی توجهی پارچه های مورد نياز خود را 
جهت تهيه لباس فرم ارتش از خارج خريداری می نمايد. طرف قرارداد او در تجارت خارجی، ســرمايه داری به 
نام »داود الياس« ]آليانس[ يهودی بوده است كه اين شخص به سبب تجارت با كشور ايران به يكی از بزرگ ترين 
كارخانه داران جهان تبديل می شود. )عبدالكريم ايادی به روايت اســناد، ميرصمد موسوی، تهران، مركز اسناد 

انقاب اسامی، 1390، ص66-67(
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اين حضــور آليانس در ايران به ويــژه با وقوع جنگ 
1973 و جهش قيمت نفت پررنگ تر می شود؛ به ويژه 
در زمانی كه دريابيم رشد اقتصادی ايران 20 درصدی1 
و صنايع انگليس به دليل افزايــش قيمت نفت دچار 
مشكل و ركود شده و بيكاری به اوج خود می رسد.2 در 
حالی كه به زعم آليانس در آن ســال ها در ايران بيكار 
وجود نداشته است،3]![ و باز هم حضور پررنگ آليانس 

در ايران و عدم پاسخ به اين سؤال كه با توجه به اين وضعيت بسيار مطلوب تصويرشده 
از سوی آليانس، به چه دليل انقاب صورت گرفت؟ 

*  *  *

ديويد آليانس به هنگام دريافت نشان

آليانس ضمن توجيه برخی رفتارهای مستبدانه شاه از جمله عملكرد ساواك و تنفر 
شاه از خشونت]![ اقدام نيروهای امنيتی و اطاعاتی را برای كنترل و حفظ امنيت در 
كشــور الزم می دانســت4 و صراحتاً و موكداً اين ادعا را در كتاب خاطرات خود مطرح 
می كند كه شاه در عين داشتن توان به كارگيری زور و خشونت، حاضر به انجام آن نشده5 

و به اين نقل قول از شاه اشاره می كند كه: 

1. داود آليانس، همان. 
2. همان، ص284. 
3. همان، ص324. 
4. همان، ص320. 
5. همان، ص325. 

آليانس ضمن توجيه برخی 
رفتارهای مستبدانه شاه از 
و  ساواک  عملکرد  جمله 
تنفر شاه از خشونت]![ اقدام 
نيروهای امنيتی و اطالعاتی 
را برای کنترل و حفظ امنيت 

در کشور الزم می دانست
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يك پادشاه، تاج و تخت خود را با خون مردمش نگه نمی دارد اما يك 
ديكتاتور می تواند اين كار را بكند. ديكتاتور ايدئولوژی و اعتقادی را باور 

دارد كه به هر قيمتی بايد قدرت را حفظ كند.1
آليانس ديگر به اين سؤال پاســخ نمی دهد كه اوالً كشتارهايي همچون 15 خرداد يا 
17 شهريور با چه استداللی انجام شد و اگر تازه قرار بود كه شاه ديكتاتورمآبانه خشونت 
كند، چه اقدام وحشيانه تری از ساواك يا سركوب و خفقان را می خواست اعمال نمايد؟! 

*  *  *
آليانس بخش مهمی از مطالب كتاب خاطرات خود در ارتباط با انقاب اسامی و شاه 

را به كوتاهی غرب در قبال خدمات شاه اختصاص می دهد. از جمله: 
1. سياست كارتر در قبال ايران را به شدت مورد حمله قرار می دهد و اين گونه نتيجه 
می گيرد كه كارتر در قبال سلطه كمونيزم حاضر به روی كار آمدن يك حكومت مذهبی 

در ايران شده است. او می گويد: 
رئيس جمهور برخاسته از حزب دموكرات امريكا- يا آن طور كه من او 
را می نامم- زارع بادام زمينی- متقاعد شده بود كه برای دور نگه داشتن 
ايران از دست كمونيست ها استقرار يك حكومت مذهبی، گزينه بهتری 
از حكومت متزلزل شاه خواهد بود. قضاوت نادرستی كه تنها گذشت 

زمان توانست آن را ثابت كند.2

ديويد آليانس در مرکز مطالعات ايرانی

1. همان. 
2. همان، ص328. 
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او در اين ميان يك ادعای كذب را نيز بيان 
می كنــد و آن مذاكره حضرت امــام)ره( با 
امريكايی ها در نوفل لوشاتو و اطمينان دادن 
به آنها برای حمايت از دموكراســی و نظام 
ســرمايه داری و آزادی هاي بيشتر در ايران 
اســت!1 ناتوانی غرب در مواجهــه با انقاب 

اســامی اين تئوری را دامن زد كه آنها با ســران انقاب اســامی معاملــه كردند و 
بدين صورت به شاه خيانت شــد؛ و البته اين خيانت ناجوانمردانه تبعاتی برای آنها در 
منطقه داشت؛ از جمله اين تحليل ديويد اوئن كه پيروزی انقاب اسامی تبعات ناگواری 
از جمله اشغال افغانستان توسط شوروی، جنگ هشت ساله عراق و ايران، اشغال كويت، 
جنگ خليج فارس، واقعه ظهور بن الدن براي منطقه و غرب در برداشت2 و آليانس ضمن 

تأييد اين تحليل ظهور داعش را نيز از تبعات پيروزی انقاب اسامی برمي شمارد.3 
2. عملكرد بی بی سی تندترين انتقاد آليانس به غرب را در پی دارد؛ انتقاداتی شبيه به 

آن در موضوع فلسطين كه غير قابل اغماض و زيان بار بوده است. 
آليانس به نقل از شاه، بی بی سی را دشمن درجه يك خود می دانست4 و برای خاموش 
كردن آن گزينه های مختلفی از جمله اقدام ارتش در انهدام ايستگاه های تقويتی آن در 
كشورهای همسايه5 را روی ميز داشته و از سفير انگليس در ايران6 به همين منظور كه 
بتواند صدای بی بی سی را خفه كند استفاده كرده و حتی خواهر خود را برای رايزنی در 

اين مورد به لندن اعزام كرده است.7
آليانس خود نيز معتقد است كه بی بی سی نقش بسيار مهم و مخربی در سقوط شاه ايفا 
كرد و شكايت شاه در اين مورد بجا بود.8 »پرويز راجی« سفير ايران در انگليس نيز يكی از 
مشغله های خود در اين كشور را تاش برای خاموش كردن صدای بی بی سی عليه شاه 
ذكر می كند و اولين دستور در هر مذاكره ای ميان مقامات ايران و انگليس را بی بی سی 

و نقش مخرب آن می داند.9

1. همان. 
2. همان، ص341. 

3. همان. 
4. همان، ص330. 

5. همان. 
6. همان. 
7. همان. 

8. همان، ص331. 
9. پرويز راجی، خدمتگزار تخت طاووس، ترجمه ح. ا. مهران، تهران، اطاعات، 1387. 

آليانس به نقل از شاه، بی بی سی را 
دشمن درجه یک خود می دانست و 
برای خاموش کردن آن گزینه های 
مختلفی از جمله اقدام ارتش در انهدام 
ایستگاه های تقویتی آن در کشورهای 

همسایه را روی ميز داشته  است
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ديويد آليانس ضمن صحه گــذاردن بر اين 
اقدامات بی بی ســی، خــود از جــر و بحث با 
مسئولين آن می گويد1 كه پرويز راجی نيز از 
اين تاش آليانس در كتاب خود ذكری به عمل 
می آورد.2 ولی گويا ايــن تاش ها فايده ای در 

برنداشته است. 
آليانس معتقد است كه بی بی سی منبع اصلی پخش كننده دستورالعمل های3 حضرت 
امام)ره( بوده است يا موفقيت انقابيون را بزرگ جلوه می داده و سركوب رژيم را شفاف4 
و حتی به نقل از يك روزنامه انگليسی روش ساختن كوكتل مولوتف را با تمام جزئيات 
آن در سراسر ايران پخش كرده است.5 آليانس حتی برای اثبات نظر منفی و اغراق آميز 
خود نسبت به گزارشات بی بی سی اعتراف »آندرو ويتلی« خبرنگار بی بی سی در ايران را 
ذكر می كند كه اگر پخش برنامه های بی بی سی در داخل كشور و انبوه شنوندگان آن 

نبود، انقاب به آن سرعت پيشرفت نمی كرد]![6
3. ترور حضرت امام)ره( از موضوعات جنجال برانگيز مطرح در كتاب خاطرات آليانس 
است كه در ساير منابع مربوطه از جمله كتاب يوسی آلفر7 و اليعزر تسفرير8 نيز به آن 

اشاره شده است. 
يوسی آلفر در كتاب پيرامونی خود به اين موضوع اشاره می كند كه بختيار از سرويس 
اطاعاتی اســرائيل برای ترور حضرت امام)ره( درخواست مســاعدت كرده است كه 
اسرائيل پس از بررسی اين درخواست به آن پاسخ منفی داده. آلفر خاطرنشان می سازد 
كه بختيار پس از اسرائيل اين را از ساير ســرويس های اطاعاتی غربی هم درخواست 

كرده بود و همه آنها اين درخواست را رد كرده بودند.9
اليعزر تسفرير نيز در كتاب شيطان بزرگ و شيطان كوچك به اين درخواست از سوی 
ايران اشاره می كند ولی درخواست كننده بختيار نيست بلكه خود شاه است؛ كه مأمور 

1. داود آليانس، همان، ص322. 
2. پرويز راجی، همان، ص296. 
3. داود آليانس، همان، ص332. 

4. همان، ص333. 
5. همان، ص332. 
6. همان، ص333. 

7. Yossi Alpher, Periphery, Israel`s Search for Middle East Allies, Rowman and 
Littlefield, London, 2015. 

8. اليعزر تسفرير، شيطان بزرگ، شيطان كوچك، شركت كتاب، 1386. 
9. داود آليانس، همان، ص231. 

پيرامونی  کتاب  در  آلفر  یوسی 
خود به این موضوع اشاره می کند 
که بختيار از سرویس اطالعاتی 
اسرائيل برای ترور حضرت امام)ره( 

درخواست مساعدت کرده است 
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اسرائيلی در يك ماقات با شاه در دربار اين درخواست را رد می كند.1
اين مأمور اسرائيلی دليل مخالفت با درخواست ترور حضرت امام)ره( را اين گونه بيان 
می كند كه »اين نوع كارها در مكتب ما نيست« ولی جالب است كه تسفرير در جای ديگر 
از كتاب خود از ضرورت نابودی حضرت امام)ره( به دليل مشكاتی كه بعداً برای غرب 

و منطقه به وجود آمد سخن می گويد!2

ديويد آليانس و شائول موفاز، وزير جنگ سابق رژيم صهيونيستی

اما آليانس موضوع ترور امام را به گونه ديگری مطرح می كند؛ او درخواست كننده را 
بختيار می نامد و مخالف اين كار را چه در پاريس و چه در عراق و چه توسط اطرافيان امام 
را، شاه ذكر می كند و حتی در يك سفر پس از خروج شاه از ايران در مكزيك صراحتاً اين 
سؤال را مطرح می كند كه چرا مخالف ترور حضرت امام)ره( بوده است و شاه لحظه ای 
به او نگاه می كند و بعد سرش را تكان می دهد و می گويد: »يك پادشاه واقعی اين كار را 

نمی كند.«3
با اين اظهارنظرها، تصور بر آن است كه بختيار، شــاه، اسرائيل و حتی سرويس های 
اطاعاتی در غرب هيچ كدام مخالفتی با حذف فيزيكی حضرت امام)ره( از طريق ترور 
نداشتند ولی ظاهراً به داليلی كه هم اكنون ابعاد آن مشخص نشده است، توان اجرای 
آن را نداشته اند و حداقل از تبعات شديد مردمی پس از آن در هراس بوده اند و هم اكنون 

با اين ژست های انسان دوستانه خود را تبرئه می كنند. 
4. بيماری شاه و بی اطاعی قدرت ها از اين بيماری به زعم آليانس بسيار جبران ناپذير 

1. اليعزر تسفرير، همان، ص230. 
2. همان، ص506. 

3. داود آليانس، همان، ص343-345. 
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بود. آليانس به نقل از ديويد اوئن اظهار می دارد كه اين 
بيماری شش سال از موساد، ساواك، سيا و MI6 و حتی 
همسر او فرح پنهان نگه داشته شــده بود؛1 در حالی 
كه لزوم اطاع از آن به هــر صورتی ضروری می نمود. 

آليانس در اين مورد می گويد: 
متحيرم كه چه گونه ام آی سيكس با غفلت و بی كفايتی، از بيماری شاه 
اطاع نداشت، غفلتی كه منجر به نتايجی مصيبت بار شد. ديويد اوئن 
معتقد است كه اگر رهبران دول غربی از بيماری شاه آگاه بودند، او را تا 
حد امكان بر سر قدرت نگه می داشتند تا طی يك دوره مسالمت آميز 
انتقالی، حكومتی دموكراتيك در ايران ايجاد شود و بدين ترتيب آيت اهلل 
خمينی هرگز اجازه بازگشت به ايران را نمی يافت. در آن صورت سراسر 

تاريخ خاورميانه به نحو ديگری ورق می خورد.2
در واقع آليانس با ذكر اين كوتاهی از ســوی غرب و اســرائيل، به اين احتمال اشاره 
می كند كه دست شستن سريع غرب از شاه، بيماری او بود كه ديگر اميدی به بقای آن 
نيز در سلطنت وجود نداشت؛ و چه بســا با معالجه به موقع آن، تا حدودی از فروپاشی 
سلطنت به اين ســرعت و روی كار آمدن يك نظام ضد غربی صهيونيستی جلوگيری 

می شد. 

تعامل و تقابل با انقالبيون 
ديويد آليانس مدعی است كه با حضرت امام)ره( در پاريس يك ديدار داشته است كه 
تاكنون منبعی آن را تأييد يا رد نكرده است. اين ديدار پس از آنی صورت می گيرد كه 
آليانس با شاه ديدار می كند و ظاهراً همه چيز را پايان يافته درمی يابد. آليانس در مورد 

ديدار با امام)ره( می گويد: 
من برای اولين و آخرين بار با آيت اهلل خمينی ماقات كردم. يك صبح 
 )hotel U George( روز شنبه در پاريس، در سرسرای هتل ژرژ پنجم
به فرزند او- احمد- معرفی شدم با هم به طرف سوئيت بزرگ او در هتل 
به راه افتاديم هنگام صرف چای، درباره وضعيت ايران و آينده جامعه 
يهوديان گفت وگو كرديم. كمی قبل از پايان جلســه پرسيد »دوست 

1. همان، ص327. 
2. همان. 

آخرین مأمور موساد در 
ایران، ارتباط با بختيار در 
دوران نخست وزیری اش 
را بسيار نزدیک ذکر می کند
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داريد پدرم را ماقات كنيد« بی درنگ پاســخ دادم »بله«. او مرا نزد پدر 
خود در اتاق بغلی برد. به نظر می رســيد كه افراد زيادی در رفت و آمد 
بودند. حدود نيم ساعت منتظر ماندم تا اين كه آيت اهلل عبا بر تن و عمامه 
بر سر وارد اتاق شد و روی زمين نشست. او نه به من و نه به هيچ كس 
ديگر نگاه نكرد. اما در حضورش احســاس عصبی و ناراحت داشتم كه 
تا ابد اين سنگينی حضور را فراموش نخواهم كرد. بعد از احوال پرسی 
كوتاه و رســمی، به آيت اهلل گفتم كه خانواده ام هنوز در ايران زندگی 
می كنند و دلواپس اند كه چه بر سرشان خواهد آمد. او با لحنی محكم 
گفت: »يهوديان اهل كتاب هســتند و هيچ جای نگرانــی ندارند«. در 
تمام مدت گفت وگويمان، چند نفر به طور مستمر وارد اتاق می شدند 
و چيزهايی در گوش او می گفتند يا تيكه كاغذی به دستش می دادند 
تا بخواند. مجبور شدم كمی صبر كنم تا فرصتی دست دهد كه درباره 
شاه از او بپرسم. او همچنان بی آن كه به من نگاه كند گفت: وقتی شاه 
ايران را ترك كند، ما به ســوی آينده ای درخشان پيش خواهيم رفت؛ 
بعد ايستاد و مرا مرخص كرد. وقتی بيرون آمدم در حالی كه بی هدف 
در خيابان های پاريس قدم می زدم، به اين فكر می كردم كه اتفاق بعدی 

چه خواهد بود.1
يكی از مهم ترين اقدامات ديگر آليانس در واپسين روزهای احتضار رژيم پهلوی، تاش 
برای نخست وزيری شاپور بختيار بود. به همين دليل در سفر آبان ماه 57 خود به ايران 

قبل از ديدار با شاه از طريق دكتر اعتبار به ماقات بختيار رفت.2
آليانس در مورد دكتر عبدالحسين اعتبار می گويد:

زمانی سعی داشتم دكتر اعتبار را برای مديريت كارخانه ريسندگی در 
اصفهان استخدام كنم. اما در نهايت آن كارخانه را نخريدم. اعتبار يكی 
از وزرای سابق شاه بود كه به تهمت مشاركت در كودتايی برای براندازی 
حكومت او، مجبور شد تا با تغيير قيافه و در لباس خلبانی به طور قاچاق 
از ايران فرار كند. بعدها با وساطت نزد شاه، اعتبار مورد عفو قرار گرفت 

و به ايران بازگشت و يكی از دوستان خوب من شد.3

1. همان، ص326. داليل بسيار زيادی وجود دارد تا عقًا به حقيقت اين ديدار ترديد كنيم. ولی تمام داستان 
ديدار به اين دليل بود كه مخاطبين محترم اين مقال با مرور كامل آن در راست آزمايی آن اظهار نظر دقيق نمايند. 

2. همان، ص329. 
3. همان. 
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قبل از ادامه بحث الزم است در مورد دكتر اعتباری كه سابقه توطئه چينی در كودتا را 
نيز دارد از زبان مئير عزری سفير سابق اسرائيل در ايران مطلبی را دريابيم. او می گويد: 
پس از پايان كارهای ســفارتم در ايران به رايزنــی در وزارت خارجه 
و دارايی پرداختم. در ايــن دوره با دكتر اعتبار كه وابســته به يكی از 
خاندان های بزرگ بود آشنا شدم. او زبان های انگليسی فرانسه و آلمانی 
را خوب می دانست. از ســران بی نام و نشان دســتگاه فرمانفرما بود و 
زمين های پهناوری را در استان های گوناگون كشور زير نگين داشت. 
اعتبار گمان می كرد دستگاه سياسي كشور به او بي مهري كرده است؛ 
گو اينكه با برنامه های شاه چندان سازگار نبود. ولی هر از گاه از برخی 
خودسری ها نيز رويگردان نبود. با دكتر شاهپور بختيار كه در پاريس 
كشته شد، پيوند تنگاتنگی داشــت. از همسر آلمانی، سپس از همسر 
ايرانی- آلمانی و سپس از همسر سوئيسی اش سوا شده و دختر دكتر 
بختيار را كه سی سال از خودش جوان تر بود به همسری برگزيده بود. 
يك دوره به وزارت بازرگانی رسيد و تا آنجا كه توانست نام اسرائيل را در 
ايران سربلند كرد. پس از اين دوره نيز همواره يكی از دوستان وفادار اين 
كشور و مردمش ماند. شادروان دكتر اعتبار پس از سال ها گوشه گيری 
در پاريس درگذشــت. دكتر اعتبــار با ديويد آليانــس همكاری های 
پردامنه ای داشت و در دوران غربت از ياری ها و پشتيبانی های آليانس 

برخوردار شد.1
روند نخســت وزيری بختيار پس از كســب موافقت بختيار و متقاعد كردن شــاه با 
كارگردانی ميدانی آليانس به روايت آخرين مأمور موساد در ايران به اين صورت مطرح 

شد: 
در آن روزها، يك يهودی گرانقدر كه ريشــه و تبار ايرانی داشــت و 
سال های بســيار طوالنی بود كه در بريتانيا زندگی می كرد و در واقع 
بيشتر انگليســی بود تا ايرانی و در آن ايام صاحب بزرگترين كارخانه 
پارچه بافی جهان، واقع در منچســتر بود؛ به تهران آمده بود. از او فقط 
با نام كوچكش ديويد ياد می كنم... برای نخستين بار ديويد را هنگامی 
كه به خانه من آمد]ه بود تا با سفيرمان )يوسف هرملين( ماقات كند 
ديدم[... ديويد فرد عزيزی بود كه با همه بزرگان حكومت و جامعه ايران 

1. مئير عزری، يادنامه، ج2، ص143-144. 
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ارتباط بسيار نزديك و شخصی داشت؛ از شاه گرفته تا ديگران. از زبان 
او بود كه شنيدم كه شاه در حال مذاكره با شــاپور بختيار است و اين 
احتمال مطرح است كه او را به عنوان نخست وزير برگزيند. ديويد قول 
داد كه ماقاتی ميان سفيرمان با آقای اعتبار، يكی از دستياران نزديك 
شاهپور بختيار، از سران جبهه ملی ترتيب دهد. قولش قول بود و آن را 
بافاصله عملی كرد. اين گام مهمی برای ما محسوب می شد. زيرا كسی 
كه امروز در صف اپوزيسيون قرار داشت ممكن بود كه همين فردا در 

صف پوزيسيون )حكومت( قرار گيرد.1
اليعزر تسفرير آخرين نماينده موساد، در ادامه به شرح جريان نخست وزيری بختيار 

با وساطت آليانس به اين گونه اشاره می كند:
در يكی از شب ها يوسف سفيرمان و من در كافه تريای هتل هيلتون 
نشسته و شــاهد خاموش يك تحرك سياســی عجيب بوديم. ديويد 
دوستی كه تازه با او آشنا شده بوديم، پشت ميز ديگر نشسته بود. اما با 

چه كسی صحبت می كرد؟!
با جورج براون )وزير خارجه پيشــين بريتانيا( ياللعجب جورج براون 
اينجا در تهران چه می كند؟ معلوم می شود كه آن دو در حال گفت وگو 

پيرامون آخرين تاش ها در مورد تشكيل دولت بختيار بودند.2
شــاپور بختيار به هر حال دولت خود را با اين رايزنی ها روی كار می آورد و در اولين 
نطق خود با ابراز همبستگی با اعراب و ملت فلسطين و طرح وعده توقف صدور نفت به 
آفريقای جنوبی و اسرائيل3 نگرانی ناظران اسرائيلی را بر می انگيزاند كه اين بار باز هم 
ديويد آليانس و دكتر اعتبار هستند كه با ظاهری خواندن اين ژست، اسرائيلي ها را از 

دلواپسی درمی آورند.4
نگرانی بعدی اسرائيلی ها باز هم به دست آليانس برطرف می شود و اين زمانی است 
كه با وجود اعتصاب كاركنــان هواپيمايی و قطع پروازهای شــركت های امريكايی و 
اروپايی اين شركت هواپيمايی العال اســت كه با تماس آليانس با بختيار و موافقت او 
نسبت به ادامه پروازها، هواپيماهای اسرائيلی تا آخرين لحظات قبل از سقوط پهلوی 

1. اليعزر تسفرير، همان، ص263-264. 
2. همان، ص270-271. 

3. شاپور بختيار، يكرنگی، ترجمه مهشيد اميرشاهی، خاوران، 1982، ص211. 
4. اليعزر تسفرير، همان، ص287. 
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به فرودگاه های ايران نشست و برخاست داشته اند.1 
تعجب اينكه در يك مورد اين آليانس بوده است كه 
با اطمينان خاطر دادن به خلبان و هدايت او به سوی 
فرودگاه و باند، هواپيما را به زمين می نشــاند.2 اين 
دخالت و نفوذ در سيستم ناوبری هوايی ايران از سوی 
اسرائيل آنقدر فاحش بوده است كه حتی اسرائيلی ها 
مدعی ارتباط ايران با جهان از طريق العال بوده اند يا العال معروف شــده بود به: »العال 

خطوط هواپيمائی ملی ايران«3
به دنبال پيروزی انقاب اسامی و خروج بختيار پس از شش ماه اختفا به فرانسه باز 
هم نام ديويد آليانس به ميان می آيد، منتهی نه از زبان خودش يا در همان موقع، بلكه 

بعدها و از زبان ديگران. 
آخرين مأمور موســاد در ايران، ارتباط با بختيار در دوران نخست وزيری اش را بسيار 
نزديك ذكر می كند و يوسف هارملين كه دو بار در آن مقطع با بختيار ديدار كرده بود 
خاطرنشان می سازد كه ديدگاه های بختيار در مورد اســرائيل تسكين دهنده است.4 
حتی تسفرير به عنوان نماينده موساد نيز با بختيار ديدار داشته است ولی به هر دليل از 
ذكر مذاكرات اجتناب می كند و قرارهايی با هم در آتيه می گذارند كه در كتاب خود باز 
هم بدان اشاره نمی كند.5 در ادامه تسفرير در مورد زمان و چگونگی استعفای بختيار، 
تجاهل می كند و نام بازرگان در مخفی كردن بختيار را به ميان می آورد؛6 ولی نمی تواند 
خوشحالی خود از نجات بختيار برای خروج از كشور را پنهان نمايد.7 اما با تأسف در ادامه 
از موقتی بودن اين نجات می گويد.8 دم خروس ادعای كذب و تجاهل نماينده موساد 
زمانی بيرون می ز ند كه از مساعدت به يكی از مقامات پهلوی برای خروج از ايران سخن 

به ميان می آورد9 و فعال بودن اين سرويس اطاعاتی در اين موارد را ثابت می كند. 

1. همان، ص266. 
2. داود آليانس، همان، ص337-339. 

3. اليعزر تسفرير، همان، ص268.
4. همان، ص303. 
5. همان، ص335. 
6. همان، ص382. 
7. همان، ص435. 

8. همان.

9. همان.

بی بی سی در نهم ژوئيه 2015 با 
اشاره به یادداشت »جواد خادم« 
شهرسازی  و  مسکن  وزیر 
شاپور بختيار، از نقش موساد 
ایران  از  بختيار  در خروج 

پرده برداری می کند
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جواد خادم

از سوی ديگر بی بی سی در نهم ژوئيه 2015 با اشاره به يادداشت »جواد خادم« وزير 
مسكن و شهرسازی شاپور بختيار، از نقش موساد در خروج بختيار از ايران پرده برداری 
می كند. او در اين يادداشت از نقش دكتر اعتبار كه پيش از اين با او آشنا شديم سخن به 
ميان می آورد كه چگونه پس از هماهنگی با »ويوين« دختر بختيار و با همكاری موساد، 
پاسپورتی برای بختيار تهيه كرده و به گونه ای او را فراری می دهند كه سيستم اطاعاتی 
فرانسه هم از آن آگاهی نداشته است.1 ظاهراً يكی از منابع مورد استناد جواد خادم در 
طرح اين ادعا، كتاب خاطرات »جهانشاه بختيار«، نوه بختيار با عنوان من ايرانی؛ جاسوس 
سيا و موساد چاپ سال 2014 است كه به صراحت بر اين ادعا مهر تأييد می زند و حتی 

از كمك های موساد از طريق ديويد آليانس به بختيار در پاريس پرده برمی دارد.2
مثلث اعتبار، بختيار و آليانس بــار ديگر در كودتای نوژه معروف بــه نقاب، آفتابی 
می شود كه اتفاقاً جواد خادم به آن نيز تصريح دارد.3 ضمن آن كه سرهنگ  »زادنادری« 
نيز به عنوان يكی از عناصر مرتبط با صهيونيست ها در اين كودتا مطرح می شود و حتی 

عناصری از كشورهای عرب نيز با او همراه هستند.4

1. بی بی سی، 1394/4/18. 
2. خبرگزاری ميزان و خبرگزاری فارس، 1394/7/1؛ بختيار نيز در كتاب خود به نام يكرنگی از اين بی اطاعی 

فرانسه می گويد و اينكه چگونه اين شش ماه را سر كرده و با چه ظاهری فرار كرده است. ص211-218. 
3. همان. 

4. كودتای »نوژه«، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1384، ص52 و 297. 
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مارگارت تاچر نخست وزير انگلستان و هما )همسر آليانس( و آليانس 

ديويد آليانس با طرح برخی اسرار در كتاب خود اين زمينه ذهنی در مخاطب را ايجاد 
كرد كه او تنها يك فرد صنعتگر و تاجر نيست بلكه به اعتراف خود با سياسيون ارتباطاتی 
داشته كه تمام اين سرنخ ها و شــواهد می تواند گمانه زنی های محتملی باشد كه تازه 
بخشی از آنها رنگ حقيقت به خود گرفته و بايد ابعاد عملكرد و فعاليت او را در اسنادی 
كه در آينده از نهانخانه دولت های ذی ربط يا اشخاص فعال در اين حوزه در قالب خاطره 

يا مصاحبه منتشر می شود، يافت. 

اقدامات عام ]یا خاص[  المنفعه!
بسياری از سرمايه داران يهودی برای كســب وجهه و آبروی خود اقدامات خيريه يا 
عام المنفعه ای را در قالب تأسيس سازمان يا مؤسسه، ســاماندهی می كنند و چه بسا 
برخی از اين مؤسســات يا اقدامات، پوششی برای ســاير فعاليت هايشان نيز باشد كه 

مصاديق متعددی از اين شيوه را در كتاب آليانس شاهد هستيم.1
آليانس به هنگام ابتا به بيماری های صعب العاج خود،2 عاقه مند به تحقيقات و در 

1. آليانس در كتاب خود از تأسيس كتابخانه برای باغ فين كاشــان در سال 1350 می گويد؛ )ص59( افتتاح 
مركزی برای بازيابی والدينی كه فرزندان خود را گم كرده اند، )ص552( تأسيس دفتر رسيدگی به وضع آوارگان؛ 
)ص34( كمك به تحقيقات برندگان نوبل؛ )ص539( محافظــت از خانواده كارگران به هنگام مريضی كاركنان 
خود )ص213(. انواع خدمات عمرانی، علمی و بهداشتی در اسرائيل، تقبل هزينه خريد زمين بنياد سارا و يقوتی 
ال در ناتانيای اسرائيل به پاس قدردانی از زحمات آقايقوتی ال در پرورش بچه های دانش آموز يهودی كاشان در 
سال 1384 )بربال خرد، ص132( و در سايت 7Dorim از كمك 50 هزار دالری وی به ساخت مقبره موشه هلوی 
در كاشان، كمك به بازسازی بم نيز سخن به ميان آمده است و قابل تأمل اينكه در مراسم تجليل از وی در سال 

2005 در لندن، موريس معتمد نماينده يهوديان در مجلس شورای اسامی شركت می كند! 
2. داود آليانس، همان، ص538. 
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نتيجه كمك به برخی مراكز پزشــكی برای مداوای برخی امراض می شود كه از ميان 
ده ها موردی كه مستقيم و غير مســتقيم به آن اشــاره می كند، تعريف يك داستان 
ابعاد گســترده تری می يابد؛ به ويژه در زمانی كه برخی ديگر از دوســتان به اصطاح 
صلح دوست او نيز در اين مسير گام هايی برداشته اند؛ كه يك نمونه از آن در اين كتاب 

بسيار قابل تأمل است. 
داستان از اين قرار است كه آليانس در يك ديدار با پروفسور »سبين«، يهودی لهستانی 
و مشاور ريچارد نيكسون كه در اسرائيل رئيس مؤسســه علمی وايزمن و سازنده يك 
واكسن مهم برای نجات جان انسان ها]![ است، پی به وجود يك گياه شبيه خشخاش 
برای درمان اعتياد می برد.1 اين گياه فقط در كوهستان های البرز ايران می روييد و حتی 
تاش امريكايی ها و اسرائيل پس از ربايش و بردن تخم آن به خارج از ايران برای رويش 

و تكثير آن جواب نمی دهد.2 
اين گياه كه در ظاهر می تواند بشريت را از بای اعتياد به مواد مخدر نجات دهد مورد 
تحقيق و پژوهش يك يهودی ايرانی متخصص و اهل همــدان به نام »ايرج الله زاری« 
است كه دارنده مدرك دكترای تخصصی شــيمی آلی از دانشگاه پاريس بود. او پس از 
كشــف اين گياه كه به »آريا 1« و »آريا 2« ناميده شد3 آن را در سطحی از افراد ذی نفوذ 
به ويژه يهودی در ميان می گذارد و بدين ترتيب پای دولتمردان از جمله نيكســون به 
اين ماجرا باز می شود و سبين از ســوی او برای صنعتی كردن اين پروژه مأمور شده،4 
پای عزری به عنوان سفير اسرائيل و آليانس به عنوان سرمايه گذار هم به ميان می آيد.5 
اگرچه آليانس در كتاب خود پيگيری در اين امر را تنها با ظاهر خدمت به بشريت تعريف 
می كند ولی غافل از اينكه مئير عزری در خاطرات خود از عوايد فراوان مالی آن سخن به 
ميان می  آورد و از احداث كارخانه ای در ايران با مالكيت 35 درصد از سهام آن به ديويد 
آليانس خبر می دهد و حتی برای توزيع بين المللی آن حضور »شائول آيزنبرگ« يهودی 

كه يك بازارياب معروف دارو در سطح بين الملل است، ضروری می شود.6
هم اكنون از سرنوشت اين پروژه اطاعی در دســت نيست ولی اين داستان مصداق 
بارزی از فعاليت سودجويانه شبكه جهانی صهيونيسم با محوريت پول است كه چطور از 
محقق، مخترع، توليدكننده، سرمايه گذار، مذاكره كننده، توزيع كننده و تمام اجزای آن 

1. همان، ص541. 
2. همان، ص542. 

3. همان.
4. همان. 

5. مئير عزری، يادنامه، ج2، ص60. 
6. همان، ص61. 
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گرفته تا تبليغ كننده و فروشنده آن يهودی هستند و تأسف بار اينكه تمام اين تكاپوی 
مالی با پوششــی خيرخواهانه! برای رهاندن بشــريت از عفريت اعتياد به مواد مخدر 

نمايش داده می شود. 
*  *  *

نتيجه 
ديويد آليانس يكي از ده ها و شايد صدها فردی باشد كه پله های ترقی در عرصه تجارت 
و جمع آوری ثروت و سرمايه را چه از طريق تاش و همت و چه از طريق زد و بند و تبانی 
طی كرده و بر جايگاهی تكيه زده اســت كه هم اكنون نه تنها از مجرای تجارت و پول، 
بلكه از مسير سياست و علم با شــرح مفصلي كه از آن در اين مقال رفت، به عنوان يك 

اليت يا نخبه، مؤثر و جريان ساز است. 
در قبال اين دســت افراد با خاطرات و زندگينامه هايی كه جهت اطاع افكار عمومی 
منتشر می كنند به دو شكل می توان برخورد كرد. يا می توان با تكيه و توجه بر احساسات 
و ديدن برش های تأثيرگذار از آنچه او می گويد، آنچنان كه در مصاحبه دو قســمتی 
با بی بی سی اشــك ريخت در مورد اين فرد قضاوت كرد و در حد يك فرد باتجربه از او 
آموخت و به كار بست يا با دقت در آنچه می گويد و آنچه انتظار دارد كه اثر بگذارد، توقف 
كنيم و با اندكی راست  آزمايی از جريانی كه می خواهد در دل داستان ما را با خود ببرد 
كنار كشيده به كنه ذهن و سناريوی وی واقف شويم. حداقل در مورد صهيونيست هايی 

همچون ديويد آليانس، گزينش راه دوم عقانی و صواب است. 
شــناخت دقيق اين افراد راه صحيح تعامل با اين عده در دنيای سياست و اقتصاد را 
نيز مشــخص می كند و طبيعی اســت كه ابراز عاقه آنها به ايران و كاشان و امثال آن 
برای برقراری يك رابطه سالم متقابل كفايت نمی كند.1 در واقع وجود يك سرمايه دار 
عاقه مند به ايران توجيه كننده دليل ما برای صدور مجوز ورود او به مناسبات سياسی 
و اقتصادی ما نمی شود. مگر اينكه با مناسبات صهيونيستی وجه اشتراكی پيدا شود كه 

اساساً تصور بعيدی است. 
والسام

1. در سال 1395 از برخی سايت های خبری از جمله پارس نيوز از تاش يكی از مقامات برای تعامل با آليانس 
اخباری منتشر شد و حتی از ديدار برخی با وی در لندن هم مطالبی مطرح گرديد و تعجب آورتر اينكه از او برای 
سفر به ايران نيز دعوت به عمل آمده است. بايد توجه داشــت كه با يك نيت بشردوستانه تنها می توان به چنين 
فردی برای زيارت مزار مادرش مجوز ورود صادر كرد؛ البته اگر برخی اقدامات امنيتی وی از جمله تدارك كودتای 

نوژه و... به اثبات نرسيده باشد. 
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گاهشمار زندگی لرد دیوید آليانس
1143 شمسی )1764 ميادی( جيمز هارگريوز، ماشين نخ ريسی را اختراع كرد.

1147 )1770( ريچارد آركرايت نخســتين دستگاه ريســندگی برای توليد انبوه 
پارچه های نخی را ساخت.

1158 ) 1779( ساموئل كرامپتون با توسعه اختراعات قبلی دستگاه كامل ريسندگی 
را طراحی كرد. 

1166 )1785( ساخت اولين ماشين بخار در صنعت نساجی در النكشاير 
1286 )1907( تأسيس مدرسه كليميان كاشان يقوتی ال

1293 )1914( سفر دايی آليانس به نام يعقوب به منچستر و باز شدن پای خانواده 
به آنجا 

1306 )1927( ازدواج دايی يعقوب بــا مرجوری از يك خانــواده مرفه يهودی در 
انگليس 

25 خرداد 1311 )15 ژوئن 1932( تولد ديويد آليانس در كاشان 
1314 )1935( در اختيار گرفتن باغ فين كاشان توسط دولت؛ و بيماری مادر آليانس 

كه منجر به مرگ او بر اثر ناراحتی قلبی شد. 
1317 )1938( مرگ مادر آليانس در زمان شش سالگی آليانس

1323 )1944( ترك خانوادگی از كاشان و مهاجرت به تهران و تحصيل در مدرسه 
كوروش

1324 )1945( ترك تحصيل از مدرسه در 13 سالگی
1329/7/7 )29 سپتامبر 1950( اولين روز ورود به منچستر پس از سفر به انگليس 

1333 )1954( ثبت عقد ازدواج با آلما )دختر دايی(
1334 )1955( ازدواج رسمی با آلما در 23 سالگی در سالگرد تولد خود و خريد اولين 

اتومبيل شخصی به نام واكسال ويوا
1335 )1956( خريد اولين شــركت خود به نام »توماس هاتون« و تجربه رياست به 

عنوان اولين عضو سهامدار شركت
1335 )1957( پرداخت آخرين قسط طلبكاران و رهايی از بدهی های توماس هاتون 

پس از شش ماه از خريد آن و خريد شركت »اندرو سواير« با مديريت »توماس فولدز«
آذرماه 1340 )دسامبر 1961( پيشنهاد خريد شركت يوروپ تكستايلز

1340/11/26 )15 فوريه 1962( خريد شركت جيمز روت ول
تير 1341 )ژوئيه 1962( خريد شركت سيمسون وگادلی
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1342 )1963( با تشــكيل بانك خانوادگی لرد »جيكوب روچيلــد«، آليانس به آن 
پيوست و جزء اولين مشتری های آن شد. بر هم زدن شــراكت با دايی امير )ادوارد( و 

عنايت. خريد شركت سفارشات پستی »جی دی ويليامز« در 32 سالگی 
1344 )1965( آليانس برای به دست آوردن نقدينگی، بخش مهمی از سهام شركت 

»ورلد وايد« و »اطلس« را فروخت تا جی دی ويليامز را حفظ كند. 
1345 )1966( مجموع شركت های خريداری شده از سوی آليانس به 200 شركت 

رسيد 
1346 )1968( پيوستن به جمع ميليونرها 

1347/9/4 )25 نوامبر 1968( تأسيس شركت مادر سفارش پستی »ان براون«
1349 )1970( خريد شركت »اسپيرال« بزرگترين توليدكننده لباس زير زنانه

1350)1971( تأسيس كتابخانه در باغ فين كاشان
1352 )1972( اسرائيل رسماً فاالشه ها در اتيوپی را يهودی خواند.

1352 )1973( مرگ پدر آليانس پس از يك سال بستری شدن در انگليس
1359 )1980( لرد جيكوب روچيلد از بانك روچيلد جدا شد و گروه سرمايه گذاری 

خود به نام »آر آی تی كاپيتال پارتنر« را تشكيل داد. 
1360 )1981( مشاركت در تأسيس حزب سوسيال دموكراسی با ديويد اوئن

1363/3/27 )17 ژوئن 1984( ازدواج دخترش سارا در روز پدر
1364/4/26 )17 ژوئيه 1985( ادغام شــركت »ناتينگهام« با »ونتونا وايا« با رياست 

»هری جناقلی« يهودی و معاونت آليانس
1364 )1985( خيز برداشتن برای خريد شركت »كوتز«

1364/11/21 )دهم فوريه 1986( طرح پيشنهاد خريد كوتز و خريد آن
1365 )1986( درگير شدن در پرونده »گي نس«

شهريور 1366 )سپتامبر 1987( رسيدن ارزش بازاری شركت آليانس به باالترين حد 
خود يعنی 2/8 ميليارد دالر

1367 )1988( آغاز سراشيبی شركت آليانس در ارزش و سوددهی
1368 )1989( خيز برداشتن برای خريد »توتال« و خريد آن پس از دو سال

1368 )1989( تولد »جاشوا« به عنوان سومين فرزند البته از همسر دوم به نام هما
1369 )1990( آغاز افول قدرت آليانس با وخيم شــدن اوضاع اقتصادی انگليس و 
اوج گرفتن بيماری افسردگی و بستری شدن او در بيمارستان. استعفا از مدير عاملی و 

انتصاب »نويل بين« به جای خود در حالي كه مطبوعات او را سلطان نساجی ناميدند.
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1370/2/31 )21 مه 1991( گريختن »منگيستوهايله ماريام« از اتيوپی دقيقاً چهار 
روز پيش از عمليات سليمان كه آليانس در آن نقش داشت.

1370/3/3 )24 مه 1991( اجرای عمليات ســليمان و مهاجرت 14310 يهودی از 
اتيوپی با نقش مستقيم آليانس

1373 )1993( پيوستن ديويد اوئن به هيئت مديره شركت آليانس با توجه به سابقه 
سياسی او

1375 )1995( نامگذاری تاالر نساجی موزه علم و صنعت در منچستر به نام آليانس
1376 )1997( بركناری رنويل بين از مديرعاملی پس از هفت سال تحمل ناكارآمدی 

او 
1378)1999( تشــخيص اطباء به ابتاء آليانس به ســرطان پروســتات، تأسيس 
مؤسسه بازيابی فرزندان از والدين مفقودشده، تصميم به استعفا از هيأت مديره شركت 

»كوتزوايا«
1379 )2000( انتصاب هری جناقلی يهودی به عنوان مدير عامل كوتزوايا

1380 )2001( مرگ »ماركوس ســيف« مالك ماركس اند اسپنســر خريدار اصلی 
محصوالت آليانس

1383 )2004( عضويت افتخاری در مؤسسه علوم و تكنولوژی منچستر
1383 )2004( ورشكستگی كوتزوايا- و پايان امپراتوری نساجی آليانس به ارزش 

500 ميليون پوند و فروش آن به شركت »گی نس پيت گروپ«
1385 )2006( تشخيص اطباء به ابتا آليانس به سرطان لوزالمعده و عمل جراحی او
تيرماه 1391 )ژوئيه 2012( اعام بازنشســتگی از رياست هيئت مديره شركت ان 

براون به عنوان تنها سهامدار بزرگ و اصلی سفارش پستی
1393 )2014( جشن پنجاهمين سال تأسيس شعبه بانك روچيلد در منچستر

1394 )2015( تغيير نام دانشــكده معروف و معتبر بازرگانی منچســتر به نام لرد 
آليانس. 
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نقدي بر تاریخ نگاري بهائيت

مريم صادقي پري
چکيده

تاريخ نگاري به عنوان يكي از شــاخه هاي فرهنگ، دربردارنده و بازگوكننده بخش 
مهمي از هويت ديني و ملي جامعه ما است؛ همواره نگارش تاريخ از زوايا و ديدگاه هاي 
متفاوت، از سوي مورخان مورد كنكاش قرار گرفته و آثار بسياري از سوي جريان هاي 
مختلف فكري و سياسي با ديدگاه هاي موافق و مخالف به ويژه از نظر روايت، تحليل و 

ارزيابي، در داخل و خارج از كشور در اين حوزه توليد شده است. 
از ميان جريان ها و طيف هاي مختلف، تشكيات بهائيت توجه ويژه اي به تاريخ دارد و 
در سال هاي اخير نويسندگان بهائی در آثار منتشرشده خود سعي كرده اند كه از جايگاه 

و اهميت تاريخ در رسيدن به اهداف خود بهره ببرند. 
نگارنده با تكيه بر روش توصيفي- تحليلي و استفاده از منابع اصلي بهائيت، درصدد آن 
است تا به شناخت تاريخ نگاري از منظر تشكيات بهائيت بپردازد و زواياي مختلف آن 

را مورد بررسي و واكاوي قرار دهد. 
کليدواژه ها: تاريخ نگاري، تحريف تاريخ، بهائيت 
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مقدمه 
پس از پيروزی انقاب اسامی، رويكرد جديدی در كشورهای غربی به ويژه امريكا در 
خصوص تاريخ نگاری ايران به وجود آمد؛ به طوری كه تنها در كشور امريكا، حدود هفده 
دانشگاه به فعاليت در حوزه مطالعات تاريخ ايران مشغول هستند. تعدادي از محققين و 
اساتيد اين دانشگاه ها نظير احسان يارشاطر، عباس امانت و عباس ميانی از فراری های 
ايرانی مقيم امريكا و دارای گرايش ها و تمايات خاص سياسی و بعضاً سوابق وابستگی 
به جريان های مخالف انقاب اسامی و از بازنشستگان رژيم پهلوی هستند. وجه غالب و 
مشترك مطالعات اين گروه از اساتيد، مسئله بهائيت است. آنها تاش می كنند با مطرح 
كردن بهائيان به عنوان يك اقليت دينی مظلوم در طول تاريخشــان، چالشگری عليه 
بهائيت را به بهائی ستيزی تعبير نمايند و با عنوان »خشونت و تبعيض دينی«، آن را نقض 
حقوق بهائيان نشــان دهند. به جرئت می توان گفت كه يكی از فعال ترين بخش های 
مرتبط با ايران و مطالعات دوران پس از پيروزی انقاب اسامی در امريكا، بهائيت است.
عاوه بر مراكز مطالعاتی امريكا، در دانشگاه ها و مؤسســات مطالعاتی بريتانيا نيز به 
همين شكل به بهائيت توجه شده است. برای نمونه در دايره المعارف چاپ شده توسط 
دانشگاه آكسفورد با موضوع جهان اسام، بابيگری جنبشی نجات بخش و مبارز معرفی 
شده كه در اطراف جوان بازرگان ايرانی به نام سيد علی محمد شيرازی معروف به باب 
شكل گرفته است.1 همچنين در تعريف بهائيت در اين دايره المعارف آمده است: »آئين 
بهائی را می توان به عنوان پاسخی ديد در برابر چالش هايی كه سده نوزدهم برای دنيای 
اســام به وجود آورد.«2 در اين دايره المعارف تاش شده است تا بهائيت به عنوان يك 

جريان فكری نجات بخش كه خاستگاه آن كل جهان هستی است، معرفی شود. 

چهارچوب ها و مباني مشترک تاریخ نویسان بهائی 
1. اعتباربخشي به تاريخ نگاري بهائيان 

نگاه تشكيات بهائيت به تاريخ به مثابه يك »ابزار سياسی« و »جريان سازی« است و در 
سال های اخير به طور قابل تأملی بر حجم نوشــته هاي آنها در اين زمينه افزوده شده 
است. نويسندگان تشكيات بهائيت دو هدف مهم و اساســی را در جعل تاريخ دنبال 
می كنند؛ نخست اينكه از اين رهگذر برای بهائيت تاريخ بسازند و دومين دليل توجه آنها 

1. دنيس مك اوئن، بابيگری، دايره المعارف جهان نوين اسام، زير نظر حسن طارمی راد، تهران، كتاب مرجع/ 
كنگره، 1388، ص623. 

2. بی . تاد الوسون، بهاءاهلل، دايره المعارف جهان نوين اســام، زير نظر حسن طارمی راد، تهران، كتاب مرجع/ 
كنگره، 1388، ص727. 
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به تاريخ، مظلوم نمايی در بين عوام، اعم از داخل و خارج از كشور )در سطح بين الملل( 
است تا بهانه ای برای اعمال فشــارهای بين المللی عليه نظام جمهوری اسامی ايران 

فراهم شود. 
پس از انتشــار آثاری نظير ويژه نامه ايام شــماره 29 روزنامه جام جم و شــماره 17 
فصلنامه مطالعات تاريخ معاصر ايران كه به بررسی ارتباط تشكيات بهائيت با كشورهای 
استعماری با عناوينی نظير جاسوس و عامل سفارت انگليس، روس، امريكا و اسرائيل 
پرداخته بود، بيت العدل در مواجهه با نشــر اســناد و مداركي دال بر وابستگي آنها به 
بيگانگان در دوره حكومت قاجار و پهلوی، رويكرد جديدی را در نگاه به تاريخ اتخاذ  كرد. 
فريدون وهمن از محققان بهائيــت در مقاله ای با عنوان »گــذر از انزوا و مجهوليت، 

چالش ها و بحران های آن« در بهمن 1390 می نويسد: 
اينك به نظر می رسد بايد شيوه  جديدی برای اباغ امر به عاقه مندان 
بيابيم و به اين حقيقت واقف گرديم كه خواسته ها و نيازها و مشكات 
كسانی كه به جســت وجو در آيين بهائی عاقه مند می شوند، به كلی 
با آنچه مــا می پنداريم فرق دارد. امروزه مشــكل هم ميهنان ما اثبات 
امر از طريق كتب مذهبی قبــل و يا آگاهی از اصــول اخاقی ديانت 
بهائی نيست. بلكه اينها هر يك با كوله باری از كج انديشی ها، بهتان ها، 
تهمت ها و دروغ هايی كه 160 سال است با آن تغذيه شده اند با ما روبه رو 
می گردند و می خواهند بدانند آن حرف ها تا چه قدر راست است و اگر 

دروغ است چرا؟1 
وي در مصاحبه ای با كيهان لندن در مورد نقش محققان و نويسندگان غير بهائی در 

اين زمينه مي گويد: 
ما نيازمند يك تحول بــزرگ در جامعه ايران هســتيم. اين جامعه 
نزديك به 170 سال است كه توســط اين نگاه كه اينها ضاله و نجس 
هستند، نوكر و جاسوس خارجی هســتند و تحريفات مشابه، بمباران 
می شود. بيرون كشــيدن اين موهومات و دروغ ها از ذهن جامعه يك 
تربيت اجتماعی می خواهد. جامعه بهائی خود بايد فرهنگ سازی كند و 
اين مسير را اصاح كند. نويسندگان ما و به طور مشخص نويسندگان 
مسلمان و استادان دانشــگاه كه امروز بيرون از ايران هستند و آزادی 
بيشــتری دارند، دهان به گفتن تاريخ باز كنند. آنها بايد برای فضای 

1. فريدون وهمن، »گذر از انزوا و مجهوليت؛ چالش ها و بحران های آن«، پيام بهائی، ش387، فوريه 2012، ص8. 
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منصفانه ای جهت بررسی تاريخ و تغيير افكار عمومی مردم قدمی مهم 
بردارند.1 

وهمن در اين مصاحبه، آشفتگی تاريخ نگاری بابی ها و بهائيان را به كل تاريخ نگاری 
معاصر ايران تعميم می دهد: 

نه تنها تاريخ نگاری در زمينــه بابی ها و بهائيان بلكه كل تاريخ نگاری 
ايران مخدوش است. به قول هما ناطق اما تاريخ ايران را بايد از نو نوشت. 
در تاريخ ايران دزدی ها و تقلب های بسياری شده است... اين تاريخ را 
بايد با توجه به اســناد و مدارك بازسازی كنيم تا در مورد اقداماتی كه 

پيش از اين اتفاق افتاده يك جريان سالم تاريخ نگاری را شاهد باشيم.
تورج امينی از ديگر تاريخ نويسان بهائی است كه آثار زيادی در پاسخگويی به مقاالت 
ضد بهائی به ويژه نشريه ايام ويژه بهائيت و نشريه مطالعات تاريخ معاصر دارد؛ به باور 
وي »بايد تاريخ نگاری ايران را از نو آغاز كرد. بايد از ابتدا همه چيز را دوباره خواند و دوباره 
نوشت.« امينی و ديگر هم فكران او در شروع مجدد تاريخ نگاری خود تاش می كنند تا 
مطالبات استعمارگران و تشكيات بهائيت را دنبال كنند. وي آنجا كه به معرفی جريان 
روشنفكری در ايران می پردازد، سعی بر آن دارد تا جريان های بابيه و بهائيه را سردمدار 

اين امر در ايران معرفی كند: 
روشــن گری حقيقی را ظهور آئين های بابی و بهائی دامن زده اند و 
فاصله گرفتن از اين واقعيت باعث شده است تا مورخان نادانستگی يا 
تجاهل خود را بر كاغذ بياورند و تاريخ نويسی اين مرز و بوم را هر روز از 

حقيقت ماجرا دورتر سازند.2 
اتخاذ شــيوه جديد باعث شــد تا مورخان بهائی نظير فريدون وهمن )زبان شناس، 
پژوهشــگر تاريخ و استاد بازنشســته دانشــگاه كپنهاگ(، تورج امينی، عباس امانت 
)تاريخ نگار و استاد دانشگاه ييل(، كاويان صادق زاده ميانی )پزشك و از فعاالن بهائی 
در عرصه اينترنت مقيم امريكا(، مهرداد امانت )پژوهشــگر و از نويسندگان دانشنامه 
ايرانيكا(، موژان مؤمن )پزشــك، نويسنده و پژوهشــگر كامی و تاريخی بهائی مقيم 
بريتانيا( و مينا يزدانی )تاريخ نگار و استاد دانشــگاه كنتاكی جنوبی امريكا( به تحرير 
كتاب های تاريخی و تحريــف تاريخ بپردازند. رويه تاريخ نــگاران بهائی در ابتدای امر 
به صورت گزارش نويســی بود؛ اما برای مقابله با كتاب های اسنادی كه از سوی مراكز 

1. كاميار بهرنگ، »از طهران تا عكا؛ فصل جديدي در تاريخ نگاري ايران«،
http://delshore.wodpress.com

2. تورج امينی، رستاخيز پنهان، سوئد، باران، 2012م، ج1، ص7. 
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تاريخ نگاری در داخل ايران چاپ و نشر مي شود، كوشيدند با رجوع به اسناد تاريخي خأل 
موجود در شيوه تاريخ نگاری خود را ترميم و تقويت كنند. 

كتاب هايي نظير اسناد بهائيان نوشــته تورج اميني، بهائيان ايران نوشته دومينيك 
پرويز بروكشا و سينا فاضل، مدارس فراموش شده نوشــته سلي شاهوارو )تاريخ نگار و 
مدير مركز ميريام عزری مطالعات ايران و خليج فارس در دانشگاه حيفا در اسراييل(، 
صد و شصت سال مبارزه با آئين بهائی نوشــته فريدون وهمن و از تهران تا عكا نوشته 
عباس امانت و فريدون وهمن از اين دست كتاب ها هستند كه در چند سال اخير از سوي 

نويسندگان بهائی منتشر شده اند. 
2. بزرگنمايي نقش بهائيان در نهضت مشروطه

مقوله »هويت« از مباحث اساسي مدنظر تاريخ نگاران بهائی است. از آنجا كه بهائيان 
تصوير روشني از خود و تاريخ خود ندارند، لذا تاريخ را آن گونه تحليل مي كنند كه در 

راستاي حفظ بهائيت و پاسخ به شبهات آنها باشد. 
با وجود ادعاي بهائيت در نيل به حقيقت بسياري از روايات تاريخي دست اول بابي و 
بهائی به سفارش و تأييد بيت العدل حذف و سانسور مي شود. براي نمونه »دكتر خوان 
ريكاردو كول«، اســتاد محقق علوم اســامي و تاريخ خاورميانه نسبت به ممنوعيت 
بيت العدل از چاپ كتاب خاطرات روزانه ســلماني، آرايشــگر مخصــوص بهاءاهلل و از 
نزديكان او كه حاوي حقايقي در مورد بهائيت بود، اعتراض مي كند. وي در نامه اي به 

بيت العدل در 9 ژانويه 1983 )19 دي 1361( مي نويسد: 
من بر اين عقيده ام كه سياست اتخاذ شده از سوي بيت العدل جهاني، 
خط مشــي زيان بار و مصيبت باري است و گذشت زمان غلط بودن آن 
را اثبات خواهد كرد. اطمينان دارم كه در آن زمان، آن مرجع عالی، بر 
اساس اطاعات و ماحظات آتی خود، سياست كنونی را كنار خواهد 
زد. عميقاً عقيده دارم كه حذف قسمتی از يك متن، اصل يا ترجمه آن، 
موقتاً يا دائمی، اقدامی غير صادقانه است. همچنين احساس می كنم 
ممانعت يك مؤسسه و نهاد عمومی از دسترسي عموم مردم و محققان 
به اسناد و اطاعات بيش از سي سال، به لحاظ اخاقی غلط و ناصحيح 

می باشد...1 
تاريخ پژوهان بهائی، در تاريخ نگاری امروز خود، به اختافات تاريخی و انشــعابات و 
برخوردهای حذفی و فيزيكی در بابی گری و بهائی گری، اختافات درون گروهی- چه 

http://misaghabadi.org  ،»1. »سانسور در جامعه بهائي



138
نقدمتون،منابعوديدگاهها
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  55    بهار 97

درباره تفاوت قرائت از متون دينی و چه 
در زمينه عملكرد رهبران و پيروان بهائی- 
و اساســاً هر گونه موضوعی كه نشــانگر 
تشــتت و تفاوت آراء در ميان آنان است، 
هيچ اشاره اي نمی كنند. به طوری كه از 
پرداختن به درگيری های ميرزا حسينعلی 
بهاء و ميرزا يحيی صبح ازل و پيروان آنان، سابقه دگرانديش ستيزی در بين بهائيان و 

همچنين ازليان و آموزه ها و كارنامه آنان خودداری می كنند. 
با مطالعه و بررسي كتب تاريخي كه در دهه اخير از سوي نويسندگان بهائی منتشر 
شده، با يك چهارچوب واحد و مشترك در راستاي انجام رسالتشان مواجه مي شويم كه 

هر يك از اين نويسندگان با زبان و روش خود سعي در نشر آن دارند. 
يك نمونه عينــي در تاريخ نگاري اين طيف، نگاه آنها به نهضت مشــروطه اســت. 
نويســندگان بهائی تاش مي كنند تا گفتمان مســلط در نهضت مشروطه را گفتمان 

رهبران بهائيت عنوان كرده و نقش علما را كم رنگ جلوه دهند. 
كاويان صــادق زاده مياني در مقاله اي با عنوان »گفتمان هــاي بهائی درباره  انقاب 
مشروطه« جامعه نوپاي بهائيت را در زمان وقوع نهضت مشروطه بزرگترين اقليت ديني 
غير مسلمان معرفی می كند و مي نويسد: »شواهد نشان مي دهدكه بهائيان از اوايل دهه  
)1860( پيشگام بحث در باب نياز به قانون، حكومت مشروطه، انجمن هاي مشورتي و 

مجلس بودند.«1 
نادر سعيدي نيز در مقاله »بهائيان و انقاب مشروطه« ضمن تأييد دوباره نقش بابيان 

در نهضت مشروطه مي نويسد:
اين بدعت گذاران مذهبــي يعني بابيان بودند كه خود را به شــكل 
واعظان و مايان درجه  پايين ظاهر نموده و انديشــه  مشــروطيت را 
تشويق، پيگيري و رهبري نمودند. اين نظريه به درستي از نقش مهم 
بابيان ازلي در انقاب مشــروطه ســخن مي گويد و نقش مهم بابياني 
مانند ناظم االسام كرماني، يحيي دولت آبادي، ملك المتكلمين، سيد 
جمال الدين واعظ و ديگران را خاطرنشــان كرده است. در عين حال 
اين نظريه از اين واقعيت غفلت كرده اســت كه آرمان مشــروطيت و 

1. كاويان صادق زاده مياني، گفتمان هاي بهائي درباره  انقاب مشروطه، بهائيان ايران، پژوهش های تاريخی- 
جامعه شناختی، فريدون وهمن )به كوشش(، ترجمه حوری رحمانی و عرفان ثابتی، سوئد، باران، 1390/ 2011م، 

ص244. 

یک  عنوان  به  بهائيان  کردن  مطرح 
اقليت دینی مظلوم در طول تاریخشان، 
چالشگری عليه بهائيت را به بهائی ستيزی 
تعبير نمایند و با عنوان »خشونت و تبعيض 
دینی«، آن را نقض حقوق بهائيان نشان 

دهند
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دموكراسي و جدايي دين از سياست و برابري حقوق همه  مردم ريشه 
در آرمان بهائی دارد.1 

علي اصغر حقدار از ديگر تاريخ نويسان بهائی در كتاب مدرن انديشان ايراني و بهائيت 
در مورد نقش بهائيان در نهضت مشروطه مي نويسد: 

در طي دوران مورد بحث جامعه بهائی ايــران با حداقل نيم ميليون 
پيرو بزرگ ترين اقليت مذهبي ايران بود. جامعه بهائی با مطرح كردن 
مباحثي نظير ضرورت وجــود مجالس مشــورت و اهميت انتخابات 
عمومي و دستگاه قضايي و حكومت قانون نقش مهم و سازنده اي را در 

تبلور پيش زمينه فكري مشروطيت ايفا كرد.2 
حقدار به نقل از تورج اميني در رابطه با وضعيت بهائيان در زمان مشروطيت مي نويسد: 
بهائيان در دوره قاجار از منظر اعتقادي، حكومت مشروطه پارلماني را 
توصيه كردند، اما به دليل شرايط نامناسب اجتماعي و تاريخي، خود را 
از شركت در هيجانات انقاب مشروطه بر حذر داشتند. بهاءاهلل به عنوان 
رهبر يك جامعه ديني، نخستين ايراني بود كه بحث مشروطيت و لزوم 

مجلس پارلماني را گوشزد مخاطبان خود ساخت...3 
نگاهی گذرا به تاريخ مشــروطه، ابطال سخنان اين نويســندگان بهائی را به خوبی 
نمايان می كند. همان طور كه حقدار خود به آن اذعان می كند، رهبران بهائی در ايجاد 
هيجاناتی نظير تحصن ها و اعتراضات جمعی مردم نقشي نداشته اند. پس با اين اعتراف 
بايد گفت كه شكل گيری نهضت مشــروطه بدون اعتراضات علما و به دنبال آنها مردم 

غير ممكن بوده است و همين امر پوچی ادعای آنها را به اثبات می رساند. 
3. اتهام زدايي از بهائيت در دوره پهلوي

تشكيات بهائيت تاش مي كند با ارايه و تكيه بر تز »جدايي دين از سياست« پيروان 
خود را از مداخله در امور سياسي و ارتباط و وابستگي با شبكه هاي جاسوسي انگليس، 
روسيه، امريكا و اسرائيل مبرا ســازد. تاريخ نگاران بهائی به دنبال كم رنگ نشان دادن 
رابطه خود با رژيم پهلوي و عدم تأثيرگذاري آنها در سلطنت رضاشاه و محمدرضاشاه 
هستند. ايرج اشراقي در كتاب سركوب و كشــتار دگرانديشان مذهبي در ايران، نفوذ 

بهائيان در حكومت پهلوي را توجيه مي كند: 
يكي از مهم ترين اتهاماتي كه روحانيت شــيعه عليه بهائيان مطرح 

1. نادر سعيدي، »بهائيان و انقاب مشروطه«، پيام بهائي، ش402، مه 2013، ص36. 
2. علي اصغر حقدار، مدرن انديشان ايراني و بهائيت، باشگاه ادبيات، 1395-2016، ص83. 

3. همان، ص86. 
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مي كند نفوذ پيروان اين آيين در حكومت دوران محمدرضاشاه است. 
اين اتهام به ويژه پس از انقاب اســامي در دادگاه هاي انقاب عليه 
بهائيان مطرح شد. اما واقعيت اين اســت كه در دوران پهلوي دوم بر 
اساس بند 4 از ماده  قانون استخدام كشوري، استخدام بهائيان در ادارات 

دولتي ممنوع بود.1 
اين نويسنده بهائی در ادامه براي اثبات ادعاي خود به انكار بهائی بودن افرادي نظير 
فرخ رو پارســا و اميرعباس هويدا مي پردازد و در ادامه تنها پنج بهائی را داراي فعاليت 
سياسي در دوره حكومت پهلوي معرفي مي كند. به گفته اشراقی، بهائی بودن اين افراد، 
دخالتي در سوابق سياســي آنها ندارد و تنها به دليل شايستگي هاي فردي به مقامات 
باال رسيده اند.2 اشراقي در حالي چنين ادعايي را مطرح مي كند كه برخي نويسندگان 

بهائی، خود به اين امر اعتراف كرده اند، در كتاب بهائيان ايران آمده: 
بعضــي از بهائيان در دهه هــاي 1960 و 1970 مناصب حساســي 
داشتند. معروف ترين آنها، پزشك مخصوص شاه، عبدالكريم ايادي بود. 
چند تن از درجه داران ارتش هم بهائــی بودند و بهائيان زيادي هم در 

شركت ملي نفت كار مي كردند.3 
در حقيقت اين مورخان با تأكيد بر موضع غير سياســی بــودن خود، تاش دارند تا 
موضوع حضور بهائيان در ســطوح باالی حكومت پهلوی و تعامل حكومت با سازمان 

بهائيت در اين زمان را، مسكوت گذاشته و صرفاً به ذكر چند نام بسنده كنند. 

تاریخ نویسان بهائی 
در ادامه به معرفی اجمالی چند تن از مورخان بهائی كه در راستای اهداف بيت العدل 

و حاميان امپرياليسم آنها تاريخ سازی می كنند، می پردازيم. 
رودنی کالرکن

يكی از افراد فعال در مطالعات و پژوهش های تاريخی، رودنی كاركن4 رئيس دپارتمان 
آموزش و تربيت و مدير مدرسه آموزش دانشگاه شــمال ميشيگان است كه در مورد 
مسائل بهائيان مقيم ايران پژوهش هايی را انجام داده است. وی در آثار خود تأكيد دارد 

1. ايرج اشراقي، سركوب و كشتار دگرانديشان مذهب در ايران، پيام، 1395، ج1، ص299. 
2. همان، ص300. 

3. هوشنگ اسفنديار شهابی، ساختار يك تعصب؛ تأماتی در بهائی ســتيزی سكوالر در ايران، بهائيان ايران، 
پژوهش های تاريخی- جامعه شناختی، فريدون وهمن )به كوشش(، ترجمه حوری رحمانی و عرفان ثابتی، سوئد، 

باران، 1390/ 2011م، ص317. 
4. Rodney Clarken
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كه بهائيان اقليت دينی هســتند كه از آغاز پيدايش بهائيت، توسط مقامات مذهبی و 
دولتی ايران مورد قتل عام قرار گرفته اند. بين سال های 1387 تا 1389ش، سه مقاله 
در ارتباط با بهائيت از وی منتشر شده كه در آن راهكارهای مقابله با ممنوعيت آموزش 

بهائيان در ايران آمده است. 
از همكاران رودی كاركن، نادر ســعيدی اســت كه دارای تحصيات كارشناسی 
ارشد در رشته اقتصاد از دانشگاه »شــيراز« و دكترا در رشته جامعه شناسی از دانشگاه 
»ويسكانسين مديسون« و استاد دروس جامعه شناســی در دانشگاه های »ويرجينيا«، 
»واندربيلت« و »كارلتون« است. وی از سال 1391ش، در مطالعات بهائی دكتر كاركن به 
عنوان دستيار مشاركت داشته و خود نيز آثاری در زمينه مطالعات بهائی همچون دروازه 
قلب: شناخت آثار حضرت باب و آرم ها و تمدن: روح، تاريخ و سفارش در آثار بهاءاهلل دارد. 

احسان يارشاطر
احسان يارشاطر در ســال 1299ش، در همدان به دنيا آمد. پدر وی هاشم يارشاطر 
از بازرگانان اهل كاشان بود كه به تدريس زبان عربی و اسپرانتو نيز می پرداخت. او در 
سنين كودكي والدين خود را از دســت داد و به تهران آمد. او تحصيات ابتدايی را در 
مدارس شهر همدان، كرمانشاه و تهران به پايان برد و در سال 1319ش، در دانشسرای 
تهران در رشته زبان و ادبيات فارسی، مدرك ليســانس گرفت.1 چند سال بعد با ارايه 
رساله خود با عنوان »شعر فارسی در نيمه دوم قرن نهم« موفق به دريافت مدرك دكترا 
از دانشگاه تهران شد2 و به عنوان اســتاديار به تدريس در گروه زبان و ادبيات فارسی 
دانشكده الهيات تهران پرداخت. در سال 1326ش، با دريافت بورس تحصيلی از سوی 
بريتيش كاونسل،3 بخش فرهنگی سفارت انگليس در ايران برای مطالعه در رشته تعليم 
و تربيت به انگلستان رفت و پس از آشنايی با پروفسور دبليو بی هينگ4 مطالعات خود را 
در زمينه زبان ها و فرهنگ ايران باستان در مدرسه علوم شرقی لندن آغاز كرد و در سال 
1331ش، پس از دريافت مدرك كارشناسی ارشد از اين مركز به ايران بازگشت و سمت 
دانشياری ابراهيم پورداود را در دانشگاه ادبيات تهران بر عهده گرفت. پس از بازنشسته 

شدن پورداود، جانشين وی در سمت استاد كرسی»فرهنگ ايران و باستان« شد.5 
يارشاطر در سال 1335ش، مؤسسه ای ســلطنتی به نام »بنياد ترجمه و نشر كتاب« 

1. فريدون وهمن، »اسطوره ای به نام احسان يارشاطر«، پيام بهائی، ش365، آوريل 2010، ص24-25. 
2. دانشنامه نخبگان، تهران، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقيقات بين المللی ابرار معاصر ايران، 1383، ج1، 

ص153. 
3. Biritish Council
4. w.b.henning

5. همان، ص154. 
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را با همكاری سيد حسن تقی زاده و اسداهلل علم راه اندازی كرد و در همان سال انجمن 
كتاب را به همراه ايرج افشار تأسيس نمود. در سال 1337ش، به دعوت دانشگاه كلمبيا 
برای تدريس در رشته ايران شناسی به امريكا رفت و به سرپرستی وی، »مركز تحقيقات 
ايران شناسی« در اين دانشگاه ايجاد شــد. در اين مركز مجموعه های مختلفی نظير: 
مجموعه ميراث ايران در 36 جلد، مجموعه پژوهش های ايران شناســی در 14 جلد، 
مجموعه ادبيات ايران نوين در 9 جلد و مجموعه سخنرانی های ايجاد شده در دانشگاه 
كلمبيا درباره  مطالعات ايران در 7 جلد زير نظر يارشاطر منتشر شده است. همچنين 
وی به دعوت دانشگاه كمبريج و با مشاركت برخی از ايران شناسان انتشار كتاب تاريخ 

ايران از پايان حكومت هخامنشيان تا پايان دوره ساسانی را سرپرستی كرد.1 
دانشنامه ايرانيكا نيز يكی از بزرگ ترين پروژه های ايرانشناسی است كه به سرپرستی 
احسان يارشاطر درباره فرهنگ و تاريخ ايران و به زبان انگليسی با حمايت مالی دانشگاه 
كلمبيا و بنياد علوم انســانی امريكا نوشته می شــود. جلد اول اين مجموعه در سال 
1361ش، به چاپ رسيده است و تاكنون 15 جلد از آن منتشر شده است. پژوهشگران و 
محققان بهائی نظير فريدون وهمن، عباس امانت و مهرداد امانت با وی در اين دانشنامه 

همكاری می كنند. 
يارشاطر يكی از اعضای فراماسونری در ايران و عضو لژ فراماسونری مهر بود. وی يكی 
از اعضای تشكيات بهائيت است. او در آثارش، بهائيت را در شمار اديان الهی و باب و 
بهاء را در زمره  پيامبران قرار می دهد و در هر جا كه فرصت بيابد، در اطراف اين فرقه و 
سران وابسته به آن تبليغ می كند. برای نمونه بخش انقاب مشروطه ايرانيكا، شديداً به 
تثبيت نقش بابيه و بهائيه در جريان نهضت مشروطه تأكيد دارد و طيف های اسام گرا، 

مذهبی ها و روحانيون جنبش مشروطه را مورد انتقاد قرار داده است. 
عباس امانت

عباس امانت در سال 1326ش، در ايران متولد شد. پدرش موسي امانت از يهودی های 
بهائی شده كاشان است كه با موقعيت مالی مناسب به تبليغ اين تشكيات مي پرداخت 

و به عنوان عضو فعال جامعه بهائی در تهران از او ياد مي شود.2 
عباس امانت در سال 1349ش، پس از اخذ ليسانس علوم اجتماعی از دانشكده ادبيات 
دانشگاه تهران، به انگلستان رفت و در سال 1359ش، موفق به اخذ دكتری تاريخ ايران 

از »دانشگاه آكسفورد« شد. وی استاد »دانشگاه ييل« و ساكن امريكاست. 

1. فريدون وهمن، »اسطوره ای به نام احسان يارشاطر«، پيام بهائی، ش365، آوريل 2010، ص24-25. 
2. موسي امانت، بهائيان كاشان، مادريد اسپانيا، بنياد فرهنگي نَِحل، 2012م، ص ث. 
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امانت از همكاران ارشــد »احســان يارشاطر« 
و از چهره های فرهنگی وابســته به تشكيات 
بهائيت در تدوين دانشــنامه ايرانيــكا و عضو 
شورای سردبيری اين دايره المعارف در »دانشگاه 
كلمبيــا«ي امريكاســت كه زير نظر ســازمان 
 Persia ســيا فعاليت دارد. امانت ســردبيری

Observed را نيز بر عهده دارد.
امانت بهائی متعصبی اســت و هم اكنون در 

حوزه  مطالعــات خاورميانه و ايــران به  دليل پيونــد با البی بهائی- صهيونيســتی و 
نومحافظه كاران اياالت متحده )نئوكان ها( در دانشــگاه های آنجا از موقعيت ويژه ای 
برخوردار است. موقعيت نامبرده در اياالت متحده و كانادا به حدی است كه در موارد 
فراوان استخدام يا اخراج غير مستقيم اساتيد ايرانی مقيم امريكا، جذب و بورسيه كردن 
دانشجويان ايرانی، سياست گذاری برای تشكيل همايش ها و دعوت از دانشگاهيان و 
پژوهشگران برای شركت در همايش ها و در موارد خاص صدور مدرك تحصيات عاليه 

برای افراد به سفارش وی صورت می گيرد.1 
كتاب های اسام آخر زمانی و تشيع ايرانی )2009م(، رستاخيز و تجدد ساخت جنبش 
بابی در ايران )1989م(، ناصرالدين شاه و ســلطنت ايران )1997م(، انقاب مشروطه 
)1994م(، بريتانيا در ايران قاجار )2002م(، تاريخ نگاری ايــران از قاجار )2004م(، 
تاريخ نگاری ايران از پهلوی )2004م(، قبله عالم و از تهران تا عكا )2016م( از جمله آثار 
او هستند. امانت از سال 2004-1993م رئيس شورای مطالعات خاورميانه در دانشگاه 
ييل بوده است و در حال حاضر مدير مطالعات ايران در دانشگاه ييل مك ميان است. 

فريدون وهمن
فريدون وهمن در دانشكده ادبيات تهران با احسان يارشاطر آشنا و در بنگاه ترجمه 
و نشر كتاب مشغول به كار  شد. وی در ســال 1338ش، با معرفی نامه يارشاطر برای 
تحصيل به لندن رفت و در مدرسه  علوم شرقی وابسته به دانشگاه لندن زير نظر پروفسور 
مری بويس2 و پروفسور گرشويچ3 و ديگر اساتيد دانشگاه كوپنهاگن به تحصيل در رشته 

1. رك: »تاريخ نگاری وارونه«، ســالنامه جريان شناســی تاريخی، س1، تهران، مركز بررســی اسناد تاريخی، 
ص106-95. 

2 .Mary Boyce
3. Gershevitch

تورج امينی از دیگر تاریخ نویسان 
در  زیادی  آثار  که  است  بهائی 
پاسخگویی به مقاالت ضد بهائی به 
ویژه نشریه ایام ویژه بهائيت و نشریه 
مطالعات تاریخ معاصر دارد؛ به باور 
وي »باید تاریخ نگاری ایران را از نو 
آغاز کرد. باید از ابتدا همه چيز را 

دوباره خواند و دوباره نوشت.«
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زبان شناسی ايرانی پرداخت.1 
وی استاد ايران شناسی دانشگاه كوپنهاگن در رشته  زبان ها و اديان باستانی ايران با 
بيش از چهل سال سابقه  تدريس و پژوهش اســت و از اعضای تشكيات بهائيت بوده 
كه تاكنون چندين كتاب و مقالــه در ايرانيكا راجع به بهائيت و اديان ايرانی منتشــر 
كرده است. از آثار او می توان به كتاب هايی همانند دين زرتشتی، فرهنگ مردم كرمان 
 Dialects west و واژه نامه  پهلوی به فارســی ارتای ويراز نامك و كتاب ســه جلدی
Iranian در مورد لهجه های غربی ايران و يكصد و شصت ســال مبارزه با آيين بهائی 
اشاره كرد. همچنين از وی مقاالت متعددی در دانشنامه بزرگ دانمارك، مجات سخن، 
راهنمای كتاب، ايرا  ن شناسی، ايران نامه منتشر شده است. تازه ترين اثر وهمن كتاب از 
تهران تا عكا است كه با همكاری عباس امانت در سال 1395ش، به چاپ رسانده است. 
فريدون وهمن از مؤسسان و در حال حاضر رئيس انجمن فرهنگی ايران و دانمارك 
است كه پيش از انقاب اسامی برای معرفی فرهنگ ايران به مردم دانمارك تشكيل 

شد. 
موژان مؤمن

موژان مؤمن2 متولد ايران و بزرگ شده انگلستان است. ويكی پديا وی را يك »دانشور و 
پژوهنده مستقل با زمينه تحقيقاتی مذهب شيعه و بهائيت« معرفی می كند كه در رشته 
پزشكی و در دانشگاه كمبريج انگلستان تحصيل كرده و همكار انجمن سلطنتی آسيايی 
انگلستان است. او و همسرش3 هر دو بهائی بوده و عاوه بر امور عادی، به تبليغ بهائيت 
در انگليس و ديگر كشورهای جهان می پردازند. وي از همكاران حسن موقر باليوزي از 

محققان بهائی بوده است. 
مؤمن مقاالت بســياری در معرفی موضوعــات مرتبط با بهائيت بــا عناويني نظير 
»ظهورالحق«، »ميرزا ابوالفضل گلپايگاني«، »علي اكبر شهميرزادي«، »بدشت« و »فستيوال 
بهائی« در دانشــنامه ايرانيكا4 دارد و كتبي نيز در ارتباط با بهائيت همانند گفتار كوتاه 
درباره ديانت بهائی، مطالعه معارف بهائی نوشته است. وي نقش پررنگی در دايره المعارف 
جهان نوين اسامی5 در آكســفورد داشــته و كتاب هايي نيز درباره دين اسام تأليف 
كرده است. كتاب وي با عنوان مقدمه ای بر اســام شيعی6 منبعی قابل توجه در غرب 

1. فريدون وهمن، »اسطوره ای به نام احسان يارشاطر«، همان، ص25. 
2. Moojan Momen
3. Wendi Momen
4. Encyclopedia Iranica
5. Encyclopedia of the Modern Islamic World
6. An Introduction to Shi’i Islam
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برای شناخت شيعه است. اين كتاب سراسر توهين و حاوی جعليات تاريخي و اتهامات 
بي اساس به پيامبر اسام)ص( و امامان معصوم)ع( بوده و نشانه بارز دشمني بهائيان با 

دين اسام است. براي نمونه در مورد ورود دين اسام به ايران در اين كتاب آمده: 
اسام در ايران زاده نشده، بلكه به زور شمشير به ايرانيان تحميل شده 
است. اسام براي مردم عربستان آورده شده و ارتباطي با ساير مردمان 

جهان ندارد.1 

کالم آخر
تاريخ سازي جريان بهائيت در ايران داستان پيچيده اي دارد. بدون شك هر تاريخ پژوه 
باانصافی با ســير در منابع اوليه بابيه و بهائيه، نمی تواند تاش مستشرقان غربی نظير 
كنت دوگوبينو و ادوارد براون را در تاريخ نگاری اين دو جريان ناديده بگيرد. امروزه نيز 
اين امر با كمك و هدايت غرب به عرصه اي عليه نظام اســامي و ارزش هاي آن تبديل 

شده است. 
تاريخ نويســان بهائی با تحريف تاريخ به دنبال ارايه چهره  مترقي از اين تشكيات به 
عنوان يك جريان فكري اثرگذار در ايران هســتند. پرو ژه تحريف تاريخ كه از مدت ها 
قبل در دستور كار نويسندگان بهائی قرار گرفته است، در آينده نيز براي ضربه زدن به 
ارزش هاي اسامي و ملت مسلمان ايران ادامه پيدا خواهد كرد. لذا در چنين شرايطي 
شخصيت ها و مراكز تاريخ نگاری در داخل كشور مسئوليت سنگيني دارند تا در مواجهه 

با تحريف شخصيت هاي تاريخي و وارونه نگاري تاريخي به بيان حقايق بپردازند. 

1. موژان مؤمن، مقدمه اي بر مذهب شيعه اسامي، امريكا، دانشگاه ييل، بي تا. 
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روایت منتشرنشده قيام 15 خرداد1342 
از آيت اهلل شهيد سيد مصطفی خمينی

مقدمه
متن حاضر بخشــی از يادداشت های آيت اهلل شهيد حاج ســيد مصطفی خمينی در 
خصوص قيام خودجوش ملت ايران در 15 خرداد 1342ش اســت كه برای اولين بار 
منتشر می شود. اين يادداشت ها برگرفته از نوشته هايی است كه مرحوم سيد مصطفی 
خمينی درباره زندگی حضرات معصومين صلوات اهلل عليهم اجمعين نوشته است. آن 

شهيد مظلوم در ابتدای اين نوشته ها می نويسد: 
روز چهارشنبه هجدهم ماه شوال المكرم به خاطرم افتاد كه بقيه كتابی 
كه در شئون اهل حق بنا داشتم بنگارم مشغول شوم... مدت كوتاهی 
اين قصه به تأخير افتاد به خاطر تبعيد شدن به تركيه و از آنجا به عراق 
و اكنون در نجف هســتم و فرصتی است اميدوارم كه موفق شوم و اين 
موضوع را خاتمه دهم. )ذيقعده الحرام سنه 1385 مطابق سال 1344 

سيد مصطفی خمينی( 
نويسنده در اين يادداشت ها هر جا كه مناســب می ديد در تبيين وقايع صدر اسام، 
گريزی نيز به مســائل دوران معاصر به خصوص مســائل ايران می زد و از اين فضا در 
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نقد رژيم جبار پهلوی و قيام مردم ايران باألخص قيام خونبار پانزده خرداد ســال 42 
اســتفاده می كرد. يادداشــت های مربوط به قيام پانزده خرداد در تبيين زندگی امام 
حســن مجتبی)ع( و علل تفاوت رفتار آن حضرت در برخورد با معاويــه با رفتار پدر 
بزرگوارشان حضرت علی بن ابی طالب)ع( و تشــريح تحرك و سكوت علما در بعضی از 
دوران ها در مقابل حكام جور و ظلم به تأسی و تمسك به صلح و جنگ امامين همامين 
عليهما السام بدون توجه به مقتضيات زمان نوشته شده است. اين يادداشت ها از آن 
جهت اهميت دارد كه توسط شخصيتی كه خود بخش جدايی ناپذير و صادق ترين راوی 

اين قيام است به نگارش درآمده است. 
دست نوشته های اين متن به عنوان بخشی از اسناد نهضت امام خمينی، در مجموعه 
اسناد بنياد تاريخ  پژوهی و دانشنامه انقاب اسامی قرار دارد و به داليلی امكان انتشار 
آن تا به امروز فراهم نشد. در اين يادداشت ها به دليل شرايط خاص آن دوران، از بعضی از 
شخصيت های تاريخ معاصر به خاطر موضع گيری های متزلزلی كه نسبت به قيام پانزده 
خرداد و مقابله با رژيم فاسد و سفاك پهلوی اتخاذ كرده اند و آن را تشبيه به صلح امام 
حسن)ع( نمودند، به نيكی ياد نشده است. بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقاب اسامی 
با توجه به شرايط حساس فعلی و ضرورت حفظ وحدت امت اسامی از ذكر نام اين افراد 
خودداری كرده است و يقين دارد كه اين روش مرضی رضای خدا و روح پرفتوح خمينی 
كبير و شهيد مظلوم سيد مصطفی خمينی است. اميدواريم اين يادداشت ها گوشه ای 
هر چند اجمالی از فداكاری های ملت ايران، به خصوص زنان مؤمن و مسلمان اين مرز 
و بوم را در دفاع از استقال، آزادی و نهضت پرشــكوه خمينی كبير منعكس كند و به 
فهم عميق و دقيق انقاب اسامی و شرايط سخت مبارزه در آن دوران و شناخت عمق 

سفاكی رژيم پهلوی ياری رساند. 
فصلنامه پانزده خرداد
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دفع بعضی شبهات از تاریخ
حمله دربار و مبارزه روحانيت

... عجيب آنســت كه علما اعصار و امطار، كم و بيش كه متحرك بودند و يا ســكوت 
می كردند غالباً تمسك می جويند به صلح و جهاد امامين همامين عليهما السام بدون 
آن كه زمان خودشان را در نظر بگيرند و از باب مثال بايد به عرض خوانندگان محترم 
برسانم كه در زمان ما بين دولت و سلطان ايران و روحانيت كه در رأسشان پدر بزرگوار 
نگارنده بود اختافاتی شديد اتفاق افتاد. ابتدا بر ســر مسئله شركت زنان در كارهای 
مملكتی و دخالت آنان در مجلس شوری و سنا و الغاء قيد اسام از صفحه قانون عرفی 
ايران و همچنين الغاء قســم خوردن به كتاب مجيد و تبديل آن به كتاب آسمانی كه 
مقصود اعم از كتب حقه و غير حقه باشد. و بعضی امور ديگر بود و اين نزاع و اختاف باال 

گرفت ولی بحمداهلل روحانيت غلبه كرد و در سال 1383ق خاتمه يافت. 
سپس مبارزه ای عميق بين شاه مملكت و روحانيت بر سر تغيير قانون عرفی و ارتكاب 
منكرات قطعی پيش آمد و نظر به اين كه پدرم می دانست كه در اين قصه شاه دخالت 
دارد و بايد قوا را محكم كرد و صفوف را فشــرده تر نمود... شاه مردی خبيث و لجوج و 
خودخواه بود و فكر نمی كرد كه بعد از مرحوم بروجردی قدس سره ديگر در ايران مردی 
باشد كه بتواند در مقابل خواســته او كلمه ای بگويد. بعد از آن كه ديد چنين نيست به 
فكر كوبيدن عملی قم افتاد و ابتدا حمله ای شديد به مدرسه فيضيه نمودند و تا آنجا كه 
ممكن بود قشون چنگيزی دمار از روزگار چندين صد نفر از شاگردان حضرت صادق)ع( 
در روز وفات آن حضرت كشــيدند. گرفتند و زدند و بردند و سوزاندند و غارت نمودند 
و بيماران حادثه شوم 25 شوال را كه مطابق با دومين روز فروردين سال 1342 بود از 
بيمارســتان بيرون كردند و آنچه كه نبايد دشمن با دشمن در سخت ترين جنگ های 

جهانی كند اينان با ملت خود و طبقه روحانيت كشور كردند.
از اين هنگام وظيفه روحانيت دو قسمت می شــد: يك طايفه عقب نشينی كردند... 
و يك طايفه كه در رأس آنان پدر من بود ايســتادگی به خرج دادند و كار باال گرفت و 
اعاميه های ايشان شديد شد و در نتيجه مقاومت ملت ايران كه از اين خانواده )خانواده 
شاه( نهايت نفرت را داشته و دارند به ايشان گرويدند و از خارج و داخل او را تأييد كردند 
و در نتيجه شخصيت ايشان تا حدودی بارز گشت. او مردی بود جامع از جهت شجاعت 

و از حيث عقل و از جهت علم و عمل. 
و گويا كه ملت ايران كه در سنوات اخير سه نفر از بزرگان خود را از دست داده بودند كه 
مجموع آنان دارای اين اوصاف بودند يك مرتبه متوجه شدند كه مردی به نام خمينی 
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دارای اين سه وصف است و آنچه كه از دست رفته بود باز بجوی برگشت به نحو احسن 
و بهتر.

از اين روی تمام فداكاری خــود را ممحض در آن كردند و در ايــن هنگام نطق ها و 
خطابه های آتشی ايشان كه صريحاً عليه آن مرد ]شاه[ بود ابراز گشت و او خوب فهميد 
كه بعد از خطابه مدرسه فيضيه كه در روز عاشورای سال 1383 مطابق با 15 خرداد ماه 
سال 1342 در مقابل ده ها هزار نفر جمعيت قم و مسافرين صورت گرفت ديگر نمی تواند 
زندگی كند و چارگی جز قيام مسلحانه عليه ملت نيست و در نتيجه روز 12 محرم همان 
سال ]1342ش[ قبل از طلوع فجر به منزل شخص ايشان ]امام خمينی[ با قوای مسلح 
حمله كردند و حضرتش را به جانب تهران و زندان بردنــد و از اينكه موافقت كنند كه 
نماز صبح ]به جا آورد[ خودداری كردند دنبال اين قضيه كه من خودم شاهد بودم و در 
مقابل من ايشان را با فولكسی به درب مريضخانه قم بردند و از آنجا با يك ماشين آخرين 
سيستم به تهران منتقل نمودند اهالی شهرستان قم كه از خواب بيدار شدند قضيه را 
فهميدند و از سوابق ايشان و كارهای آن مرد به مقدار كافی مطلع بودند به منزل ايشان 

آمدند و من با جمعی از آنان به صحن قم رفتيم و جمعيت تدريجاً جمع شدند. 
و اينجانب... به فراز منبر رفتم... و روز عجيب بود، روزی بســيار شگفت انگيز بود هر 
مردی انگار بهترين عزيز خود را از دست داده بود هر زنی گويی بهترين جوان ناكام خود 

را در شعله آتش می ديد.
نمی توانم بگويم كه چه روزی بود. تمام دكاكين بســته، مردم گرســنه هوای گرم 
تابستان، چنان جمعيت در هم فشرده شدند كه من فكر كردم االن ممكن است چند 
صد نفر تلف شوند. از اين رو جمعيت را به خارج صحن سوق دادم كه از جهتی از خطر 
نجات پيدا كنند و از جهتی بر ابهت قضيه افزوده شود و بلكه دست ظالم كوتاه گردد. 
غافل از آن كه قوای مسلح در نزديكی قم در كمين جمعيت است. جمعيت هم كه نهايت 
عصبانيت را دارد و هر چيزی كه از مظاهر دولت است او را از بين می بردند تا آنجا كه به 
اتومبيل های حامل سرباز مسلح حمله بردند و آنان هم كه در اين موضع دستور داشتند 
شليك كنند چنان كردند كه شايسته نبود صدای تير از طرفی در هوای قم طنين انداز 
بود. جمعيت های مختلف از هر گوشه قم به طرف صحن آمده بودند و دسته ای هم از 
زنان محترم قمی كــه واقعاً... اين نهضت را كمك نمودند و بــه آن آبرو دادند در ميان 
مردم شاهد شيربچه های كوچك شيرخوار ]بودم كه[ روی دست به طرف آستانه قدس 
معصومی می روند ســاعت های متوالی روحانيون قم و مراجع تقليد در پايين منبر من 
بودند و صدای تير از هر طرف به گوش می رســيد در اين اثنا بود كه جنازه ای بر دوش 
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مردم به نام سيد حسين روزنامه فروش وارد صحن شد و به پای منبر آوردند. اعام قم 
نمی دانستند كه چه بايد بكنند، بگويند مردم متفرق شوند ديگر بعداً نمی توانند زندگی 
كنند از اين رو من به خاطرم آمد كه مردم را به خاطر جهاتی كه در دستم بود متفرق 
كنم دعوت عمومی به عمل آوردم از مردم كه برای ساعت پنج بعد از ظهر مراجعت كنند 
به آستانه قدس معصومی و مراجع هم آنجا جمع می شوند تا تصميم قطعی گرفته شود. 
اين مطلب را نگارنده به مردم اباغ كردم و ضمن چند دقيقه صحبت اعام داشتم كه اين 
موضوع يك مطلب همگانی است. و نظر به اينكه محتاج به تأمل است بايد ملت مراجعت 
كنند. اين بود كه بعد از مراجعت ملت ]نظاميان[ آستانه را محاصره كردند و تا ده روز 
قم به صورت يك شهر نيمه ورشكسته و از جنگ فارغ شده در آمده بود. خدای می داند 
كه در روز ششم يا هفتم بود كه از كنار شهر قم عبور كردم چشمم افتاد به آن كاميون ها 
كه مورد حمله ملت غيور شهر قم بود، گوئی كه اينها از جنگ با متفقين برگشته بودند. 
هم آغاز با اين ســر و صدا كه در قم از اول آفتاب پيدا شــد در تهران قريب دو يا سه 
ســاعت بعد از آن بود كه صدايی چند صد برابر اين صدا به گوش می رسيد و همگی با 
يك جنبش همه جانبه می گفتند: يا مرگ يا خمينی؛ مسلسل های بيگانگان كه از پول 
اين ملت تهيه شده بود به روی اين ملت بستند و گفته شد كه قريب 15 هزار نفر را در 
مدت بسيار كوتاهی از بين بردند و مطابق نقل صحيح در ميدان سپه توپ می انداختند 

و خدای می داند كه قوای دشمن ملت تا چه حد بی شرمی كرد. 
ابتدا دستور شليك نداشتند و بعد از آن كه ديدند كار ملت باال گرفته است و در نزديكی 
بی سيم رسيدند دستور زدن به هدف توسط رئيس پليس وقت به نام سرهنگ وثيق اباغ 
شد. ولی اين دستور همراه با آن بود كه به قسمت پايين تنه بزنند ولی باز خطر نزديك تر 
شد از اين جهت توسط بی سيم شخص شاه خائن لعنه اهلل تعالی به شماره 27/25 كه رمز 
مخصوص آن وقت بود فرمان صادر كردند و مردم بی گناه شهر تهران را به آتش كشيدند. 
اين خبر تا عصر روز پانزدهم خرداد يعنی دوازدهم محرم به گوش می رسيد. فردای آن 
روز هم صدايی از گوشه و كنار به پا خواست ولی ديری نپايد كه باز در هم شكسته شد. 
تهران تحقيقاً تعطيل بود اطراف تهران تعطيل بود، از ورامين جماعتی با اسلحه سرد 
حمله به تهران  كردند. در اواســط راه مصادف شدند با قوای مسلح، همگی را كشتند و 
يكی از دوستان موثق به من كه از مشهد در آن ساعت رسيده بود می گفت گويا تپه ای 
از كشته مردم ساخته اند و از كنار آن مسير خون جاری به چشم می خورد همراه با اين 
سر و صدا كه در تهران و قم و ورامين بود در ساير شهرستان ها خصوصاً شيراز كه آقای 
محاتی را از آنجا روز شانزدهم گرفتند و در مشهد آقای قمی را بازداشت كرده بودند 
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نقل شده ولی كشتاری در آنجا، به طور مسلم معلوم نگشت. 
راديوهای داخلی و خارجی قصه گرفتاری آقای خمينی را اعام كردند در نتيجه مراكز 
شيعه نشين خصوصاً عراق و نجف و كربا از اين قضايا مطلع و جنب و جوشی راه افتاد و 
فعاليت هايی با دقت و عقل در كار بود كه البته پرواضح است كه در اين مواقف اين گونه 
كوشش ها به جايی نمی رسد ايشان را ابتدا به دانشكده افسری و عصر آن روز به قصر و 

بعد از 19 روز به عشرت آباد نقل دادند. 
مراجع قم به تهران آمدند و بعضی از آنان هم در قــم بودند و همگی به فعاليت ادامه 

می دادند كه باشد آقای خمينی مراجعت كنند...
آقای خمينی را در حبس و بعد از حبس در محاصره تا ده ماه نگه داشــتند و بعد از 
گذشتن دولت علم و آمدن دولت منصور ايشــان را به خاطر اين كه ملت آسوده نبود و 
كاری در اين فرض نمی توانستند بكنند و فشار جوانان آزادمنش خارج و مسلمانانی كه 
در كشــورهای دور و نزديك زندگی می كردند موجب شد كه دوباره ايشان را به قم در 

تاريكی شب برگردانند. 
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زندگی و مبارزات سياسی آیت اهلل سيد عبدالعلی آیت اللهی

کلثوم کريم پور1
مقدمه

روحانيت شيعه از ديرباز محوريت اصلی بسياری از تحوالت فكری، فرهنگی و سياسی 
در ايران را عهده دار بوده اند. ويژگی دين باوری مردم ايــران و قدرت علما و روحانيان 
كه برگرفته از تعليمات شيعه می باشد، باعث شده است مردم در تمامی مسائل از آنها 
تبعيت كنند. اولين نشــانه های جدی حضور فعال روحانيان در عرصه سياسی تاريخ 
معاصر ايران را می توان به خوبی در وقايعی چون جنگ های ايران و روس و حكم جهاد 
علما عليه استعمار روس، اقدام حاج ما علی كنی به صدور حكم تكفير فراماسون ها و 
مقابله با قرارداد ننگين رويتر، قضيه تحريم تنباكو و وقايع منجر به نهضت مشروطيت 
مشاهده كرد. هر چند حكومت پهلوی در طول عمر خود كوشيد از نفوذ علما و روحانيت 
شــيعه در ميان مردم بكاهد و از فعاليت های آنها جلوگيری كند، اما اين تاش ثمری 
نداشت و نهايتاً انقاب اسامی نشان داد كه حكومت پهلوی در اين عرصه كامًا ناموفق 
بوده است. آنچه مسلم است اين اســت كه نهاد روحانيت در تاريخ ايران ريشه دارد و 

1. دانشجوی دكترای تاريخ )گرايش ايران دوره اسامی(
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همواره عاملی نيرومند در تعيين خط مشی داخلی و خارجی دولت بوده و اين حضور 
دائمی و انكارناپذير، در ميان گروه های مردم باعث شده است در مواقع حساس، اين قشر 

بتواند با جهت گيری صحيح حركت كند. 
در شهرستان الرستان با توجه به روحيه مذهبی و ظلم ستيزی مردم، نقش روحانيت 
در تعيين خط مشی و همچنين نفوذ اين قشر در ميان مردم بسيار پررنگ و چشم گير 
اســت و همواره ملجأ و پناهگاه مردم در برابر ظلم و ســتم حكام و مزدوران بوده اند. 
آنان عادل ترين قاضيان و بهترين حكم دهندگان در ميــان مردم اين منطقه بوده اند. 
از برجســته ترين عالمان و روحانيون اين خطه می توان به بزرگانی چون آيت اهلل سيد 
عبدالحسين موسوی الری،1 آيت اهلل سيد محمد آيت اللهی2 و آيت اهلل سيد عبدالعلی 
آيت اللهی اشــاره كرد. در اين مبحث به زندگينامه و مبارزات آيت اهلل سيد عبدالعلی 
آيت اللهی در مقابل حكومت پهلوی و همراهی ايشان با نهضت امام خمينی پرداخته 

خواهد شد. 

1. آيت اهلل حاج سيد عبدالحسين الری در شب جمعه، سوم ماه صفر سال 1264ق، در نجف اشرف ديده به جهان 
گشود. پدر ايشان سيد عبدالرحيم از روحانيون نجف بود و مادر وی دختر آقا سيد محمد دزفولی، از علمای اواخر 
دوره قاجار كه به همدان مهاجرت نموده و در آنجا مرجعيت دينی مردم را بر عهده داشته است، می باشد. خانواده 
ايشان از علما و روحانيون دزفولی االصل ساكن نجف اشرف بودند كه قرن ها پيش به عراق مهاجرت كردند. نسب 
ايشان به عارف نامی قرن نهم، ركن الدين دزفولی می رسد. شجره طيبه نسب او با نوزده نسل، به امام موسی كاظم 
می رسد. سيد، تا سن هفت سالگی تحصيات ابتدايی خود را در »مكتب« به فاصله كوتاهی به پايان برد و از آنجا 
به مدارس علوم دينی وارد گرديد و دوران تحصيات عالی اســامی را نزد علمای بزرگ شيعه، در نجف اشرف، 
گذراند و در سن بيست و دو سالگی به »درجه اجتهاد« نايل شد. وی با ورود به حوزه علميه نجف، در محضر پنج 
تن از اســتادان معروف آن زمان، مدارج علمی را طی نمود كه از آن جمله می توان از آيت اهلل سيد محمدحسن 
شيرازی، معروف به ميرزای شيرازی، آيت اهلل محمدحسين بن هاشم الكاظمی، آيت اهلل فاضل ايروانی و آيت اهلل 
شيخ حسينقلی همدانی معروف به آخوند همدانی و شــيخ لطف اهلل مازندرانی نام برد. ايشان در سال 1309ق 
به درخواست مردم الرســتان و به دستور آيت اهلل ميرزای شــيرازی به منظور راهنمايی و رهبری امور شرعی و 
اجتماعی مردم وارد الر شد. )رك: محمدباقر وثوقی، آيت اهلل سيد عبدالحسين الری و جنبش مشروطه خواهی، 
ص37؛ عبدالحميد مهاجري، شجره طيبه، شيراز، چاپخانه نور، 1370ق، ص4؛ محمدحسين ركن زاده آدميت، 
دانشمندان و سخن سرايان فارس، تهران، كتابفروشي خيام، بي تا، ج4، ص578؛ سيد محمدتقي آيت اللهي، واليت 
فقيه زيربنای فكری مشروطه مشروعه )سيري در افكار و مبارزات ســيد عبدالحسين الري(، تهران، اميركبير، 

1363، ص19.( 
2. سيد عبدالمحمد آيت اللهی )1302-1393ق/ 1352ش(، فرزند ارشد آيت اهلل سيد عبدالحسين الری، در 
سال 1302ق، در نجف اشرف متولد شد و در سال 1309ق، به همراه پدر عازم الر شده و نزد ايشان به تحصيل 
علوم دينی مبادرت ورزيد. با اتمام تحصيات علوم مقدماتی فقه و اصول در سن بيست سالگی به نجف رفت و نزد 
آخوند خراسانی )1255-1329ق( و سيد محمد كاظم يزدی )1247-1337ق(، به ادامه تحصيل پرداخت و در 
24 سالگی رتبه اجتهاد يافت. سپس به الر بازگشت. از شاگردان او می توان از سيد علی اكبر آيت اللهی )1314-

1385ق(، ســيد علی اصغر ركنی الری )1327- 1374ق(- برادران كوچكتر وی- و ميرزا علی اكبر طبيان، نام 
برد. پس از ارتحال پدرش آيت اهلل سيد عبدالحســين الری، اهالی فارس و به خصوص مردم الرستان ايشان را 
به مرجعيت تقليد برگزيدند. )رك: محمدباقر وثوقی، زندگی و مبارزات آيت اهلل حاج سيد عبدالعلی آيت اللهی، 
تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1386، ص22؛ فرهاد آبادانی و صادق آيينه وند )به كوشش(، فرهنگ ناموران 
معاصر ايران، تهران، سوره مهر، ج1، 1381، ص380؛ شكراهلل جهان مهين، حضرت آيت اهلل العظمی حاج سيد 

عبدالحسين آيت اللهی نجفی الری جهرمی)ره(، جهرم، اسوه صالحان، 1388، ص19.(
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از تولد تا جوانی 
آيت اهلل ســيد عبدالعلی آيت اللهی فرزند آيت اهلل ســيد عبدالمحمد فرزند آيت اهلل 
العظمی حاج ســيد عبدالحسين الری در 26 جمادی االول ســال 1339، )16بهمن 
1299 ش(، در شهر جهرم متولد شد و در سن هفت سالگی به مكتب خانه رفت. در سال 
1348ق كه پدر ايشان به دليل مبارزه با رضاشاه به شيراز تبعيد و زندانی شد، خانواده 
ايشان نيز پس از چند روز محاصره نظامی و اشــغال منزل و غارت بسياری از اموال و 
اثاثيه منزل به جهرم و سپس شيراز منتقل شدند. تحصيات ابتدايی خود را در شيراز 
در مكتب خانه ای متعلق به شيخ محمد مكتب دار1 و مدتی نيز در مدارس جديد به پايان 
رساند و در آنجا قرآن، رساله مختصر اصول دين، حليه المتقين، معراج السعاده، گلستان 
سعدی، تاريخ ايران، جامع عباسی، امثله، شرح امثله را خواند.2 سپس در مدارس قديمی 
شيراز به ويژه مدرسه خان در سن پانزده سالگی مشغول تحصيل عربی شد و مقدمات و 
سطوح را در شيراز و در دوران خفقان پهلوی، صرف و نحو و منطق و معانی بيان و فقه و 
اصول مقدماتی را گذراند و همچنين شرح تجريد و شرح منظومه و مقدار زيادی از شرح 
اشارات را نزد آقا ما احمد دارابی خواند.3 مقدمه فصوص ابن عربی و رسائل و مكاسب 
شيخ انصاری و كفايه را در محضر آيت اهلل حاج سيد نورالدين تحصيل كرد و همچنين 
فقه و اصول و مقداری هم شوارق و اسفار را از سال 1320 تا 1327ش در كاس درس 
آيت اهلل حاج شيخ ابوالحسن حدائق و بخشی از مصباح الفقيه را نزد حاج آقا رضا همدانی 
به عنوان درس خارج و همچنين اســفار را محضر آقا ميــرزا محمدعلی حكيم نمازی 
خواند؛4 و در سن 25 سالگی به درجه اجتهاد نائل شد و استعداد و توانايی و مقام اخاقی 

و قدرت علمی ايشان بر همگان معلوم گرديد و در مدرسه خان به تدريس پرداخت.5 
آيت اللهی در زمان تحصيل در شــيراز به عضويت »حزب برادران« درآمد و از اعضای 
فعال اين حزب گرديد و با آيت اهلل سيد نورالدين حسينی ارتباط نزديكی برقرار كرد. 

ايشان در خاطرات خويش در اين باره می گويد: 
... در حزب برادران مرحوم آيت اهلل حاج سيد نورالدين كه حزب دينی 
بود و عده ای از علما و حجج اسام شيراز در آن شركت داشتند حقير هم 

1. از مجاهدين مشروطيت و از ياران آيت اهلل سيد عبدالحسين الری. 
http://ayatollahilari.com  2. خاطرات خودنگاشت آيت اهلل سيد عبدالعلی آيت اللهی؛

3. مرحوم ما احمد دارابی كه تا اشارات و اســفار را درس می گفت از دانشمندان فارس و شاگرد مرحوم حاج 
شيخ احمد شانه ساز بود و احتماالً شاگرد آقا ما عباس دارابی هم بوده كه وی از شاگردان با واسطه حكيم عظيم 

حاج ما هادی سبزواری هم بود. 
4. خاطرات خودنگاشت آيت اهلل آيت اللهی، همان. 

5. محمدباقر وثوقی، زندگانی و مبارزات آيت اهلل سيد عبدالعلی آيت اللهی، همان، ص25-26.
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در آن حزب شركت و عضويت داشتم و آن مرحوم نسبت به حقير عاقه 
زيادی داشت و جماتی نسبت به اين ناچيز فرموده بود كه بنده خود را 
الئق نمی دانم و عاقه حقير هم نسبت به معظم له در شيراز معروف بود.1

در سال 1366 قمری )1325ش( در كاس درس آيت اهلل العظمی بروجردی و آيت اهلل 
سيد صدرالدين صدر و آيت اهلل سيد محمدتقی خوانساری حاضر شد و حدود پنج سال 
در قم از محضر درس ايشان بهره برد و در همان سال ايام تعطيلی در سفر مشهد با امام 

خمينی و آيت اهلل ميرزا مهدی آشتيانی ديدار كرد.2
پس از بازگشت از مشــهد به تهران عزيمت كرد. در اين ايام كه ماه رمضان در منزل 
آيت اهلل كاشانی مراسم و جلسات دينی و مبارزه با دولت برگزار می شد، آيت اللهی نيز 
هر شب در اين مراسم شركت می كرد كه تا عيد فطر ادامه داشت و نماز عيد را به امامت 
آيت اهلل كاشانی در خيابان خراسان تهران به جا آورد.3 خود ايشان در اين باره می گويد: 
در همان سنه 1366ق، ايام تعطيلی به مشهد مقدس مشرف شدم... 
سپس از مشهد مقدس عازم تهران شــدم. ماه رمضان بود و در منزل 
مرحوم آيت اهلل مجاهد حاج سيد ابوالقاســم كاشانی شب ها تا حدود 
سحر جلسه دينی و مبارزه با دولت برقرار بود و حقير هم هر شب حاضر 
می شدم تا روز عيد فطر با معظم له در خيابان خراسان نماز عيد برگزار 
شد و در مقابل نظامی های مسلح كه با تانك و خودرو ايستاده بودند اين 

نماز باشكوه برگزار گرديد.4 
ايشان در سال 1327ش به قصد تشرف به نجف اشــرف به الر وارد شد و حدود يك 
سال در الر نزد عمويش آيت اهلل سيد علی اصغر آيت اللهی توقف كرده و پس از ازدواج با 
دختر ايشان به قم عزيمت نمود. پس از پنج سال تحصيل در قم راهی نجف اشرف شد 
و از درس خارج آيات عظام حاج سيد عبدالهادی شيرازی و حاج سيد محسن حكيم و 
برخی از بزرگان ديگر به مدت يك سال استفاده كرد و در بهره مندی از درس آيات عظام 
با آيت اهلل سيستانی هم درس و همچنين با آيت اهلل ســيد موسی صدر و آيت اهلل سيد 

محمدباقر صدر هم مباحثه بوده است.5

1. خاطرات خودنگاشت، همان.
2. دست نوشته ايشان در انتهای تحقيق آورده شده است. )سند شماره 5(

3. همان. 
4. سند شماره 5.

5. همان.
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راهپيمايی مردم الر به پيشگامی آيت اهلل آيت اللهی و روحانيون منطقه

مبارزات در دهه بيست و سی شمسی
آيت اللهی در سال 1328ش كه دوره شانزدهم انتخابات مجلس شورای ملی در الر 
آغاز شده بود و دولت تصميم داشت عبدالرحمن فرامرزی، كانديدای انتخابی خود را بر 
مردم تحميل نمايد، با ايراد سخنرانی های شورآفرين انقابی خود به روشنگری مفاسد 
حكومت پهلوی اقدام كرد تا آنجا كه در سخنرانی خود در مسجد جامع الر تصريح كرد 
هيئت دولت يا كافرند يا فاســق و فاجر و در هر حال هر كس قدرت داشته باشد بايد با 
آنها مقابله به سيف و شمشير كند.1 ايراد چنين سخنرانی درباره دولت و مأمورين در آن 
زمان بی سابقه بود. ايشان همانند جدشان آيت اهلل سيد عبدالحسين، قصد مماشات با 
ظلم و ستم دولتيان را نداشت و در سخنرانی های ديگر نيز با شجاعت، مشروعيت هيئت 
حاكمه را زير سؤال برده و مردم را به قيام مسلحانه عليه آن تشجيع و تشويق می نمود و 

اين سخنرانی نقطه عطفی در آغاز مبارزات سياسی ايشان عليه رژيم بوده است.2

1. سند شماره 5.
2. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی، مصاحبه با حسين آيت اللهی، جلسه اول، ش ب 14294. 
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موضع گيری نسبت به برنامه »جدایی دین از سياست« احمد قوام السلطنه
در ارديبهشــت 1331ش، زمانی كه احمد قوام السلطنه، نخســت وزير وقت ايران با 
پخش اطاعيه ای نغمه جدايی دين از سياست را سر داد و نوشت: »من به همان اندازه كه 
از عوام فريبی در امور سياسی بيزارم، در مسائل مذهبی نيز از ريا و چاپلوسی منزجرم... 
من در عين احترام به تعاليم مقدسه اسام، ديانت را از سياست دور نگه خواهم داشت و 
از نشر خرافات و عقايد قهقرايی جلوگيری خواهم نمود«؛ آيت اهلل كاشانی نيز در جوابی 
دندان شكن گفت: »احمد قوام بايد بداند كه... نبايد رسماً اختناق افكار و عقايد را اعام 
و مردم را به اعدام دسته جمعی تهديد نمايد. من صريحاً می گويم كه بر عموم برادران 

مسلمان الزم است كه در راه اين جهاد اكبر كمر همت ببندند.« 
در اين زمان آيت اهلل آيت اللهی، نامه ای به آيت اهلل كاشانی نوشت و انديشه باطل احمد 

قوام را به چالش كشيد. در قسمتی از نامه ايشان آمده است: 
با اينكه مطلب اين گونه روشن است چگونه و با چه جرئت نو رسيده 
جنايتكار و منظور نخســت وزير احمد قوام كه سابقه خيانت او بر ملت 
پوشيده نيست با كله مخمور و مغزی خمار كه در سراشيبی دوزخ در 
شرف سقوط است و با زور سرنيزه حكومت نظامی می خواهند او را بر 
مردم تحميل نماينــد، در طی اعاميه خود صريحــاً اظهار می دارد و 
دســتگاه تبليغات پخش می كند جمله: )من با اين كه به مبانی اسام 
معتقدم بايد سياســت از روحانيت جدا باشــد( مگر اين پير خرافاتی 
نمی داند كه اين ملت همان ملتی اســت كه تحت سرپرستی قائدين 
عظيم الشأن مانند حضرت آيت اهلل،1 عفريتی پليد مانند هژير و رزم آرا 
را به خاك و خون كشــيد. مگر اين عنصر پليد كه سال های دراز قبله 
حقيقی و كعبه مرادش بريتانيا بــود نمی داند كه خدايان بريتانيايی و 
صنم های لندنی نيروی خدايی خويش را از دست داده و فرمانروايی آنان 
خاتمه يافته، از او و امثال او پشتيبانی نمی توانند نمود. ديگر سپری شد 
آن روز كه احمد قوام و هم كيشان او حكومت كنند بر ملتی كه رهبری و 
مجاهدت و استقامت رهبران روحانی و حقيقی خود به پنجه های قوی 
و نيرومند، دولت قوی پنجه انگليس را كه ســال های دراز مانند درنده 
خون آشام پنجه های خود را در اعماق آب و خاك و شئون اجتماعی و 
دينی اين مردم فرو برده و ريشه دوانيده بود از بيخ و بن بركنده و با اين 

1. منظور آيت اهلل كاشانی است. 
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عمل شجاعانه خود برای هميشه در برابر دنيا و تاريخ اسام و مسلمانانی 
را سربلند و سرافراز نمود و بهترين درس مردانگی و شجاعت و دليری را 

برای نسل آينده خود به يادگار گذاشت.

سند شماره 1: نامه آيت اهلل آيت اللهی به آيت اهلل کاشانی مبنی بر اعتراض به اقدام 
احمد قوام در پخش اعالميه جدايی دين از سياست
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پس از وفــات آيت اهلل ســيد علی اصغر 
ارديبهشــت   28 در  موســوی الری 
1334ه ش، الرســتان از وجود عالمی كه 
ملجأ و پناه مردم باشــد خالی شــد. خأل 
حضور روحانی برای مردم الرستان بسيار 
سخت بود. بنابراين پيگيری های مستمر 
مردم الر، باعث شــد تا آيت اهلل بروجردی 
طی نامه ای موافقت خــود را جهت اعزام 
آيت اهلل ســيد عبدالعلی آيت اللهی به الر 
اعام دارد. الزم به ذكر اســت كه ايشــان 
مدتی كوتاه به نجف مشــرف شده بود و با 
پيگيری  قشرهای مختلف مردم الر، در 28 
شــهريور 1334 برای هميشه به الرستان 

عزيمت كرد.1
آيت اهلل سيد عبدالعلی آيت اللهی روحانی 
بانفوذی در الرســتان محســوب می شد. 
ايشــان را می توان نماد تــام رهبری در 
الرستان دانست. در و ديوار الر مزين به تمثال ايشــان بوده و الری ها وی را با نام »آقا« 
می شناسند. او نيز همچون ديگر اعضای خاندان الری كمتر در پی شهرت بود و مقبوليت 
تامی در ميان اهالی الرستان داشت. مردم برای رسيدن به حاجات خود، قربانی هايی 
را نذر »آقا« می كردند. حتی سنی های منطقه نيز آقا سيد عبدالعلی را به عنوان شخصی 
معنوی شناخته و همواره رأی او را متابعت می نمودند. حسينيه اعظم الر كه به همت 
ايشان بنا شده است، امروز مركز ثقل مذهبی اين شهر محسوب می شود. آيت اهلل سيد 

1. محمدباقر وثوقی، همان، ص55-62. 

در اردیبهشت 1331ش، زمانی که 
احمد قوام السلطنه، نخست وزیر وقت 
ایران با پخش اطالعيه ای نغمه جدایی 
دین از سياست را سر داد و نوشت: »من 
به همان اندازه که از عوام فریبی در امور 
سياسی بيزارم، در مسائل مذهبی نيز از 
ریا و چاپلوسی منزجرم... من در عين 
احترام به تعاليم مقدسه اسالم، دیانت را 
از سياست دور نگه خواهم داشت و از 
نشر خرافات و عقاید قهقرایی جلوگيری 
خواهم نمود«؛ آیت اهلل کاشانی نيز در 
جوابی دندان شکن گفت: »احمد قوام 
باید بداند که... نباید رسمًا اختناق افکار 
و عقاید را اعالم و مردم را به اعدام 
دسته جمعی تهدید نماید. من صریحًا 
می گویم که بر عموم برادران مسلمان 
الزم است که در راه این جهاد اکبر کمر 

همت ببندند.«
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حسين آيت اللهی1 برادر ايشــان امام جمعه جهرم پس از انقاب اسامی بود كه او نيز 
مقبوليت زيادی در ميان مردم جهرم داشت. 

سيد عبدالعلی آيت اللهی به همراه پسر عموی خود سيد مجتبی موسوی الری همواره 
به عنوان دو قطب مذهبی و معنوی الرستان محسوب شده و مقبوليت زيادی نزد اهالی 
منطقه داشتند. سيد عبدالعلی نماز جمعه الر را می خواند و سيد مجتبی نمايندگی ولی 

فقيه در الر را بر عهده داشت. اين دو از حاميان اعتراضات مردمی در الر بودند. 
آيت اللهی در 1334/6/28 با اســتقبال پرشــور مردم، وارد الر شد و سكان هدايت 
جامعه الرستان را بر عهده گرفت. ايشــان تجربه حركت انقابی جدش، آيت اهلل سيد 
عبدالحسين الری كه قهرمانانه رو در روی نظام سلطنتی استبدادی ايستاد تا به هجرت 
و وفات منتهی شد و حركت شــجاعانه پدرش آيت اهلل ســيد عبدالمحمد آيت اللهی 
كه در برابــر قلدرمآبی های رضاخانی مقاومت كرد تا به شــيراز تبعيد شــد و نرمش 
سياست مدارانه عمويش آيت اهلل سيد علی اصغر موسوی را در كوله بار انديشه خويش 
1. آيت اهلل سيد حسين آيت اللهی )1310-1379ش(، فرزند سيد عبدالمحمد آيت اللهی؛ در شيراز زاده شد. 
پدرش از مراجع تقليد فارس و پدربزرگش، سيد عبدالحســين الری از شاگردان ميرزای شيرازی و از روحانيان 
مشروطه خواه فارس بود. وی تحصيات دينی خود را نزد پدرش آغاز نمود و پس از كسب علوم مقدماتی حوزوی 
به شيراز رفت و از محضر درس سيد محمدباقر آيت اللهی معروف به حاج عالم، سيد محمدكاظم آيت اللهی و شيخ 
ابوالحسن حدائقی بهره برد و دوره سطح را در نزد شيخ بهاءالدين محاتی به پايان رساند. چندی بعد به قم رفته 
و از حوزه درس سيد محمدباقر سلطانی طباطبايی استفاده نمود و سال ها در اصول، شاگردی امام را نمود. پس 
از مدتی در درس خارج فقه حاج آقا حسين بروجردی حاضر شد. وی پس از چند سال تحصيل در حوزه علميه 
قم به درخواست مردم جهرم به آنجا رفته و در سال 1340ش، با اجازه پدرش به اقامه نماز جمعه در همان شهر 
پرداخت. سيد حسين آيت اللهی در ســال 1341ش به اتفاق روحانيون فارس با امضای اعاميه ای به حمايت از 
امام خمينی و مخالفت با اليحه انجمن های ايالتی و واليتی دست زد و با اعتراض به اجرای قانون اصاحات ارضی، 
فعاليت های سياسی خود را ادامه داد. در پی همين فعاليت ها در 15خرداد 1342 دستگير و به زندان اوين تهران 
منتقل گرديد. اما چند ماه بعد آزاد شد و فعاليت های خود را از سر گرفت، تا جايی كه در دی ماه 1342 كميسيون 
امنيت شهرستان جهرم برای دستگيری و تبعيد وی تشكيل جلسه داد. اما بدون نتيجه مورد نظر، پايان يافت و 
تنها به تذكر و اخطار به وی اكتفا نمود. با اين حال او بی توجه به تذكرات و اخطارها در ادامه فعاليت های سياسی 
به تهيه 3 طومار در حمايت از مراجع تقليد به ويژه امام خمينی برآمد كه توسط شهربانی جمع آوری گرديد. اين 
اقدامات باعث شد كه در اول ارديبهشت 1343 دستور دستگيری وی صادر شود. اين دستور فردای آن روز اجرا 
شد و آيت اللهی در جهرم دستگير شــد و به تهران منتقل گرديد. اما در كمتر از دو ماه، در 28 تير 1343 به قيد 
عدم خروج از حوزه قضايی تهران و ضمانت يك صد هزار ريال، از زندان آزاد شد و در نهايت در آبان ماه همان سال 
به جهرم بازگشت. در سال 1351ش، پس از زلزله ای كه در مازندران رخ داد آيت اللهی گروهی را به نام »سربازان 
خمينی«، برای جمع آوری كمك های مردمی به ياری زلزله زدگان تشكيل داد كه البته عده ای از آنها نيز دستگير 
شدند. او كه سال ها به فعاليت سياســی خود ادامه داده بود در مراسم بزرگداشت فوت پدرش در آبان ماه 1352 
اقدام به سخنرانی ضد حكومتی بر ضد حكومت پهلوی نمود و مقلدان وی را به تقليد از امام خمينی ترغيب كرد. 
همين امر سبب شد تا بار ديگر دستگير و روانه زندان شود و چند ماه بعد نيز آزاد گردد. وی كه در آذر 1353 از 
جانب امام خمينی عهده دار امور حسبيه و شرعيه گرديده بود تا پيروزی انقاب اسامی و مبارزه عليه رژيم پهلوی 
ادامه داد و پس از آن در اول مهر 1358 از طرف امام خمينی به امامت جمعه جهرم منصوب شد و بعدها نيز آيت اهلل 
خامنه ای اين حكم را تنفيذ نمود. سيد حسين آيت اللهی كه ســال ها عهده دار اقامه نماز جمعه در جهرم بود در 
25 دی ماه 1379 دار فانی را وداع گفت. رك: فرهاد آبادانی و صــادق آيينه وند، همان، ص381. همچنين رك: 
سند شماره 4. با تشكر فراوان از استاد گرامی  دكتر محمدباقر وثوقی كه اين اسناد را در اختيار نگارنده قرار دادند. 
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داشته و با توجه به سپری نمودن پاره ای از 
دوران جوانی در الرســتان و سخنرانی های 
مختلف بهتر از هر جامعه شناســی طبيعت 

مردم جامعه خويش را شناخت. 

مبارزات بعد از قيام 15خرداد42
با آغاز قيام امام خمينی در ســال 1341، 
آيت اللهی نيز در الر به تبليغ نهضت، امر به 
توزيع اعاميه ها در الر و اطراف و قرائت آنها 
بر منابر اقدام كــرد و در اين رابطه با علمای 
منطقه به خصوص آيت اهلل محاتی و آيت اهلل 

دستغيب در تماس بود. 
در اوج قيام پانزدهم خــرداد 1342 برای 
اعام همبســتگی با نهضت عاوه بر اقدام 
عملی، با ســرودن چكامه بسيار بلند و زيبا، مشــكاتی كه برای علما و مردم از جمله 
دستگيری برادر خودشان آيت اهلل سيد حسين آيت اللهی پيش آمده بود در جهت تهييج 

مردم به قيام اقدام كرده و از برادر خود حمايت نمود.1
آيت اهلل آيت اللهی با امام خمينی در مورد مســائل مختلف با هم ارتباط داشــتند. 
مكاتباتی وجود دارد كه نشــان دهنده ارتباط مداوم آنها با يكديگر بوده اســت و امام 
خمينی از اعتماد خاصی كه به ايشان داشت درخواست تشكيل جلساتی از علمای اعام 

الرستان در شب های يكشنبه داد. 

1. سند شماره 5. 

آیت اهلل آیت اللهی با امام خمينی در مورد 
مسائل مختلف با هم ارتباط داشتند. 
مکاتباتی وجود دارد که نشان دهنده 
ارتباط مداوم آنها با یکدیگر بوده است و 
امام خمينی از اعتماد خاصی که به ایشان 
جلساتی  تشکيل  درخواست  داشت 
از علمای اعالم الرستان در شب های 
یکشنبه داد. برخی مکاتبات دیگر نيز 
بيانگر روابط صميمی و ارسال هدایایی 
برای یکدیگر می باشد؛ به گونه ای که 
امام خمينی از کمک و نظریات ایشان 
برای پيشبرد نهضت استفاده نموده است؛ 
همچنين نگرانی ایشان در خصوص 
برخی مسائل مهم از جمله خطر شيوع 
و گسترش فرقه ضاله حایز اهميت است
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سند شماره 2: نامه امام خمينی به آيت اهلل سيد عبدالعلی آيت اللهی مبنی بر اعالم 
وصول نامه ايشان و تشكر از هديه ارسالی. همچنين درخواست تشكيل جلسه ای از 

علمای اعالم الرستان در شب های يكشنبه 
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برخی مكاتبات ديگر نيز بيانگر روابط صميمی و ارسال هدايايی برای يكديگر می باشد؛ 
به گونه ای كه امام خمينی از كمك و نظريات ايشان برای پيشبرد نهضت استفاده نموده 

است. 

سند شماره 3: نامه امام خمينی به آيت اهلل سيد عبدالعلی آيت اللهی مبنی بر اعالم 
وصول نامه محبت آميز ايشان
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همچنين نگرانی ايشان در خصوص برخی مسائل مهم از جمله خطر شيوع و گسترش 
فرقه ضاله حايز اهميت است.

سند شماره 4: نامه امام خمينی به آيت اهلل سيد عبدالعلی آيت اللهی مبنی بر 
خطر نفوذ فرقه ضاله
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مهاجرت به تهران
پس از دســتگيری امام خمينی)ره( و قيام پانزده خــرداد 1342، آقای آيت اللهی، 
به دعوت علمای شيراز توسط حاج شــيخ علی خواه شــيرازی برای كمك به آزادی 
امام، تصميم به مهاجــرت به تهران گرفت. هنگام ورود به تهران، همراه با ســاير علما 
در مدرسه مروی تشــكيل جلسه داده و راجع به مســائل مختلف به بحث و گفت وگو 
پرداخت. مهم ترين جنبــه گردهمايی علما حمايت از زندانيــان و بحث و تبادل نظر 
درباره قيام مردم و روحانيت و چاره جويی برای آزاد كردن محبوسين بود. عاوه بر آن 
در اين جلسات دلجويی از خانواده های آســيب ديده، عيادت از مجروحان و برگزاری 
مجالس ختم برای شــهدای پانزده خرداد جزو برنامه های مهاجران بود. مدت اقامت 
علما در تهران تقريباً دو ماه به طول انجاميــد. در اين مدت مردم از طبقات مختلف به 
ديدار آنان می رفتند. سرانجام بر اثر فشار افكار عمومی و صدور اعاميه های پی در پی 
علما در بيست و نهم تير ماه روحانيونی كه از پانزده خرداد به بعد در تهران قم و ديگر 
شهرستان ها بازداشت شده بودند آزاد شدند. پس از آزادی امام)ره(، آيت اللهی به همراه 
ساير روحانيون به شيراز بازگشتند1 و در مورد چگونگی ادامه مبارزه به بحث و گفت وگو 

پرداختند. 

اقدام به راه اندازی قيام عمومی عشایر الرستان عليه حکومت پهلوی
آيت اهلل آيت اللهی پس از بازگشــت به الر، درصدد راه اندازی قيام عمومی در منطقه 
الرستان عليه رژيم برآمد. وی كه خود را موظف به همراهی با قيام امام)ره( می دانست، 
تصميم گرفت قيام را با عشاير منطقه الرستان آغاز نمايد، لذا حاج شاه ميرزا دولخانی 
)رئيس طايفه دولخانی( را نزد خود فراخوانــد و جزئيات قيام را به وی اعام و امر كرد 
كه اين تصميم را به سران عشاير منطقه اباغ نمايد. در اين زمان اكثر عشاير در سراسر 
كشور حمايت و همراهی خود را از نهضت روحانيون و در رأس همه، امام خمينی ابراز 
داشتند. در گزارشی از ساواك به تاريخ 42/2/1 آمده است: »در دادگستری شايع گرديده 
كه حدود هفتاد نفر از سران معروف عشاير ايران در نقاط مختلف كشور از آقای خمينی 
پشتيبانی كرده اند.«2 ساواك از گسترش دامنه قيام به ساير شهرستان ها و نيز از پيوستن 
عشاير مسلح به نهضت، بيمناك بود. در منطقه الرستان حضور آيت اهلل آيت اللهی در 
گسترش نهضت روحانيون و نيز جذب عشاير به امام خمينی تأثير بسزايی داشت. در 

1. همان. 
2. سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد به روايت ساواك، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)س(، 

1386، ج1، ص272. 
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گزارش ساواك در تاريخ 42/2/29 آمده است: 
انتشار اعاميه مورخ 42/1/13 آيت اهلل خمينی )معروف به اعاميه 
شاه دوســتی يعنی غارتگری( خطاب به مجتهدان الر به وسيله سيد 
عبدالعلی موسوی مجتهد الر پخش نموده و تحريك دو طايفه لر و نفر 
به وسيله حاج شاه ميرزا دولخانی به دستور مجتهد مذكور و حاجی باقر 
حضوری واعظ الر صورت گرفته و ممكن اســت ناامنی در راه ها ايجاد 

نمايند.1 
ارتباط با سران عشاير به وسيله شاه ميرزا كريمی كه در آن ايام ساكن الر بود، انجام 

پذيرفت. محمد كريمی فرزند شاه ميرزا در اين باره می گويد: 
آيت اهلل آيت اللهی از مرحوم پدرم خواســته بود تــا بعضی نامه ها و 
اعاميه ها را به عشاير منطقه برساند و از آنان برای قيام عمومی دعوت 
به عمل آورد. پدرم نيز با راهدار دولخانی و اكبر فرجپور، دو نفر از سران 
طايفه ارتباط برقرار كرد و همچنين با يكی از سران طوايف ايزدخواست 
به نام باباخان قات نيز تماس گرفت و پيام آيت اهلل آيت اللهی را به ايشان 
رسانيد، طوايف دولخانی، ايزدخواستی و لر و نفر حاضر به همراهی با 

ايشان شدند.2

1. قيام پانزده خرداد به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، 1382، ج5، 
ص258-259. 

2. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی، مصاحبه با محمد كريمی، جلسه 16، ش ب 14297. 
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آيت اهلل آيت اللهی در اين مورد می گويد: 
در آن ايام همه عشاير الرســتان موافقت خود را اعام كردند و حتی 
آقای محمد قائدی )رئيس طايفه قائدی در بيخه جات المرد( نيز حاضر 
شدند با يكصد نفر چريك در اين قيام شركت كنند و بارها پيام فرستاد 
كه من و طايفه ام حاضرم عليه دولت قيام كنيم. در اين بين، عشــاير 
الرســتان مراوده هايی با حقير می نمودند و اظهار آمادگی می كردند، 
اما چون قيام عشاير مستلزم بودجه سنگين و تبعات طاقت فرسا بود و 
بعد از قيام كنترل آنان برای حقير نه تنها مشــكل بلكه برای حقير در 
آن وضع اختناق آور ناممكن بود، لذا يك نفر روحانی امين به نام جناب 
ثقه االسام آقا سيد عبدالرحيم طاهری پسر عموی پدرم كه حدود 70 
سال يا بيشتر، از عمر شريفش گذشته بود به حضور امام و بعضی ديگر 

از مراجع فرستادم و شرح حال را معروض داشتم.1
ســيد عبدالرحيم طاهری نماينده آيت اهلل آيت اللهی به محض دريافت پيام از سوی 
ايشان برای اباغ آن به مراجع راهی قم شد. ايشان پيام را به امام خمينی)ره( اباغ نمود 
و راجع به قيام از آنان كسب تكليف كرد. امام خمينی قيام در مقابل ظلم ظالم و ستم 
ستمكاران را بر عموم مسلمانان ايران واجب دانستند.2 آيت اهلل آيت اللهی در اين مورد 

می گويد: 
پس از بازگشت سيد عبدالرحيم طاهری از قم مطالبی كه در جواب 
استفسار گفته بودند را مخفيانه به اطاع بنده رسانيد كه حضرت امام 
فرموده بودند كه قيام در مقابل ظلم ظالم واجب است »و لو بلغ ما بلغ«. 

بنابر اين تصميم گرفته شد كه مردم را تهييج به قيام كنيم.3 
آيت اهلل آيت اللهی با توجه به شــناختی كه از موقعيت سياسی و اجتماعی الرستان 
داشت تصميم گرفت كه با متحد كردن عشاير الرســتان، قيام را نه در شهر، بلكه در 

مناطق عشايری جنوب فارس شكل دهد. 
اما حادثه ای غير مترقبه برنامه ها را بر هم زد و در اسفندماه 1342 افراد مسلح طوايف 
لر و نفر به فرماندهی زيادخان نفر كه پيام امام خمينی را شنيده و از ظلم و ستم مأموران 
نظامی به تنگ آمده بودند به پاسگاه  منطقه  صحرای باغ حمله كردند و با مسدود نمودن 
مسير ژاندارم ها و مأموران پاسگاه عمادده با آنها به صورت مسلحانه درگير شدند و پس 

1. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی، مصاحبه با آيت اهلل سيد عبدالعلی آيت اللهی، جلسه 8، ش ب 14298. 
2. مصاحبه با آيت اهلل سيد محمدحسين نسابه، مورخ 1391/9/8. 

3. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی، مصاحبه با آيت اهلل آيت اللهی، جلسه اول، 14294. 
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از كشــتن علی مفرادی- فرمانده پاســگاه- 
حسين دوستگر، عباس نشــمی و ناصر سوار 
اســلحه های آنها را به غنيمت بردند. با انتشار 
خبر اين درگيری و انعكاس وسيع آن در منطقه  
جنوب فارس، تيمسار سپهبد مالك )فرمانده  
ژاندارمری كل كشــور(، تيمســار سرلشكر 
اردوبادی را مأمور ختم اين ماجرا كرد. سرلشكر 
اردوبادی ابتدا معاون خود را- سرهنگ اشرفی- 
برای ختم غايله، به سوی الرستان روانه كرد؛ 
سپس با تهديد و فشارهای سياسی و روانی بر 

آيت اهلل آيت اللهی اجازه هيچ گونه رابطه ای با قيام كنندگان را به وی نداد. 
سرهنگ اشرفی كه توانايی مبارزه با عشاير را نداشت تصميم گرفت تا از راه نيرنگ و فريب 
وارد شود. از اين رو با سوءاستفاده از روحيه مذهبی آنان، قرآن به دست و عمامه بر سر، خود 
را نماينده امام)ره( معرفی كرده و در ميان آنان نفوذ كرد و با شناسايی كامل مقر زندگی 
آنان، شبانه به وسيله بمباران هوايی، سياه چادرهای آنان را هدف تير و خمپاره قرار داد و 
به جز تعداد اندكی كه موفق به فرار شده بودند تمامی افراد ايل را در سحرگاه هفتم محرم 

و در حالی كه برخی در حال اقامه نماز صبح بودند به شهادت رساند.1 

آيت اهلل آيت اللهی در ميان عشاير فارس

1. محمدباقر وثوقی، همان، ص97. 

آیت اهلل آیت اللهی پس از بازگشت به 
الر، درصدد راه اندازی قيام عمومی در 
منطقه الرستان عليه رژیم برآمد. وی 
که خود را موظف به همراهی با قيام 
امام)ره( می دانست، تصميم گرفت 
قيام را با عشایر منطقه الرستان آغاز 
نماید، لذا حاج شاه ميرزا دولخانی 
)رئيس طایفه دولخانی( را نزد خود 
فراخواند و جزئيات قيام را به وی 
اعالم و امر کرد که این تصميم را به 

سران عشایر منطقه ابالغ نماید
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برگزاری جشن به مناسبت آزادی امام خمينی)ره( از زندان 
آيت اهلل آيت اللهی پس از حادثه قتل عام عشاير توسط رژيم، شرايط سختی را گذراند 
و مدام تحت تعقيب ساواك قرار داشت و تمام اقدامات وی تحت كنترل بود. او همراه 
با آزادی امام خمينی)ره( در 15 فروردين 43 مردم الر را به جشن و سرور دعوت كرد 
و تصميم داشت مجلس جشــنی را به همين مناسبت برگزار كند اما مأموران دولت از 

اقدام وی جلوگيری كردند. در گزارش ساواك آمده است: 
شب و روز 43/1/28 به مناسبت ورود آقای خمينی به قم- بنا به تمايل 
روحانيون اين شهرستان مخصوصاً آقای سيد عبدالعلی موسوی مقرر 
بود مجالس جشــنی در مجالس و تكايا برقرار و تظاهراتی نيز در اين 
زمينه انجام پذيرد- كه مراتب به محض اطاع به آقای فرماندار در ميان 
گذارده شد و با مسالمت از برگزاری جشن و تظاهرات جلوگيری شد- 
ضمناً به قرار اطاع در روز عيد قربان كه طبقات مختلف اهالی در منزل 
روحانيون يا مساجد اجتماع می نمايند، ممكن است به همين مناسبت 
روحانيون و وعاظ از فرصت استفاده و تظاهرات يا الاقل سخنرانی هايی 
به مناســبت ورود آقای خمينی به قم ايراد نمايند- مراتب استحضاراً 

معروض تا هر گونه امر فرماييد اقدام شود.1 

اولين نماز جمعه مردم الر به امامت آيت اهلل آيت اللهی

1. سير مبارزات امام خمينی)س( به روايت اسناد شهربانی )آبان 1341- تير 1343(، تهران، مؤسسه تنظيم و 
نشر آثار امام خمينی)س(، 1383، ج1، ص343. 
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در آستانه انقاب اسامی، آيت اهلل آيت اللهی دوره ای ســخت و طوالنی از مبارزه را 
پشت سرگذارده بود. شرايط قيام های پيشين، خاطره تلخ سركوبی عشاير قيام كننده 
و فشارهای سياسی و اجتماعی آن از يك سو و تمايل حقيقی ايشان به شركت مؤثر در 
نهضت اسامی از سويی ديگر باعث شد تا در آستانه انقاب اسامی يعنی در سال های 
1356 و 1357ش، برای تصميم گيری شــرايط ويژه ای پيش روی ايشان قرار گيرد. 
آيت اهلل آيت اللهی برای تداوم نهضت های پيشين و شركت مؤثر در انقاب، خود را آماده 

ساخت. ايشان در بخشی از خاطرات خود می گويد: 
در جريان نهضت ]قيام[ 15خــرداد و پس از آن برای حقير، زحمات 
زياد و نگرانی های طاقت فرسايی پيش آمد و از طرف عده ای دشمن و 
دوست نادان مورد مامت و شماتت قرار گرفتم. پس از اين جريان كه 
اوضاع در اينجا آرام شده بود و مدتی ]از آن[ گذشته بود، داماد محترم 
حقير جناب حجت االسام والمسلمين آقای نســابه، دامت بركاته با 
مراوده و تماسی كه با طبقه جوان برقرار داشت آنان را پخته و مهيای 
مبارزه نمود و اين به وسيله جلســات متوالی و سخنرانی های آتشين 
مداوم بود و به اين طريق نهضت را ادامه داد. تا سنه 56 و 57 كه كم  كم 
جوان ها با حقير هم تماس گرفتند و مردم هم به ســر غيرت آمدند و 
راهپيمايی ها شروع شد و در يك راهپيمايی كه به منظور چهلم شهدای 
تبريز بود حقير و همراهان را به تير بســتند تا باألخره منتهی به ايام 
مبارك تشريف فرمايی امام از پاريس شد و مسافرت به تهران نموديم 
با عده كثير از اهالی الر و حدود ده دوازده روز در تهران توقف كرديم تا 
تشريف فرمايی امام مدظله و در تحصن دانشگاه هم شركت می نموديم 
و سپس مراجعت به الر نموديم و تاكنون در خدمت جمهوری اسامی 
هســتيم و در مقام ترويج و تبليغ خط واليت فقيه به وسيله خطبه و 
مباحثه می باشــم. و ضمناً اجازه هايی هم از بعضی مراجع عظام دارم 
كه برای تبرك نگاهداری می نمايم و اين اجازات تقريباً از ســی سال 
قبل بيشتر تا به حال است. والسام و رحمت اهلل- 14/شوال/1403- از 

الر- سيد عبدالعلی آيت اللهی- 64/5/3
آيت اهلل آيت اللهی سرانجام در تاريخ 19خرداد1391، پس از عمری مجاهدت و مبارزه 
عليه ظلم، پس از تحمل يك دوره بيماری در بيمارستان نمازی شيراز دار فانی را وداع 

گفت و در حسينيه اعظم الر به خاك سپرده شد.
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سند شماره 5: دست نوشته آيت اهلل سيد عبدالعلی آيت اللهی در مورد مبارزات 
ايشان عليه رژيم پهلوی از دهه بيست به بعد. همچنين بخشی از قصيده ای که ايشان 

در دهه چهل عليه ظلم و ستم خاندان پهلوی سروده است 
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بسمه تعالی
برگه درخواست اشتراک فصلنامه پانزده خرداد

خواننده گرامی
شما می توانيد برای دريافت اشتراك اين فصلنامه، برگه درخواست اشتراك را تكميل 
و به همراه اصل حواله بانكی به مبلغ 400000 ريال برای اشتراك يك ساله )واريزی به 
حساب جاری شماره 0100796004004 در بانك صادرات شعبه جماران- كد 1548 
به نام فصلنامه پانزده خرداد(، به نشانی: تهران، خيابان ديباجي جنوبي، خيابان شهيد 
تسليمي، كوچه زاور، كوچه گل )دست ر است(، كوچه دادآفرين، پاك6، صندوق پستی 

7385-19395 ارسال نماييد. 

نام مؤسسه:نام و نام خانوادگی: 

رشته تحصيلی:ميزان تحصيالت:

نشانی:

آدرس الكترونيك: 

شماره و تاريخ حواله بانكی: تلفن: 

شماره اشتراک قبلی: 

اساتيد و دانشــجويان محترم می توانند با ارســال مدارك خود از 50 % تخفيف حق 
اشتراك فصلنامه بهره مند شوند. 

نكات ضروری
1. كپی حواله بانكی را تا قطعی شدن اشتراك نزد خود نگه داريد. 

2. از ارسال وجه نقد خودداری فرماييد. 
3. در صورت تغيير نشانی، امور مشتركين را از نشانی جديد مطلع فرماييد. 

امور مشتركين





بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه 
انقالب اسالمي منتشر كرده است:



نامه ای كه شبيه به آن ظرف40 سال گذشته نوشته نشد...



هنضت امام خمیین 
چهار جلد

نویسنده :  سید حمید روحاین

قطع : وزیری  / قیمت دوره:  195000 تومان



نقدی بر مدخل خمیین روح هللا در 

دایره املعارف بزرگ اسالیم

نخستین پیش نویس قانون 

اسایس  جمهوری اسالیم ایران

نویسندگان : هسراب مقدیم هشیداین و 

میمث عبداللهی چیراین

قطع: وزیری / قیمت: 15000 تومان / تعداد صفحات: 213

رهربان بزرگ اتریخ اگر در آاثر مرجع دقیقًا و تحقیقًا معریف نشوند، 

اتریخ در ابزشنایس جایگاه و نقش آهنا دچار اشتباه خواهد شد؛ 

این کتاب هنییب است به نویسندگان این عرصه که متوجه 

اهمیت قلمی خود و فردی که در مورد آن یم نویسند، ابشند.

به کوشش : هسراب مقدیم هشیداین

قطع: رقعی / قیمت: 14000 تومان / تعداد صفحات: 208

اپیه ریزی حکومت مبتین بر اصول اسالیم و آموزه های شیعی 

منطبق اب رشایط روز پس از فرواپیش اپدشاهی 2500 ساله را 

در اولین قدم ابید در مسیر تدوین قانون اسایس آن شاهد 

ابشیم؛ این اثر در یپ روایت آن است. 



ازجوالنگاه اسرت ات وادی هصیون

نفوذ ارسائیل در عراق و أتثیر آن بر 

امنیت میل ایران

نویسنده : علیرضا سلطانشاهی

قطع : وزیری / قیمت : 3500 تومان / تعداد صفحات: 293

کارانمه یهود به عنوان یک قوم در طول اتریخ ایران در قالب 

نقد چند اثر مهم در این حوزه مورد بحث این کتاب است.

 نویسنده : علیرضا خرسوی

قطع : رقعی / قیمت : 15000 تومان / تعداد صفحات: 300

عراق ، کردها و ارسائیل منفصل  از هم، خود به خود در 

آسیای غریب ابر سیایس هر تحقییق را ابال یم برند . حال اگر 

این اسایم در کانوین به  انم کردستان به هم مرتبط شوند 

تحوالت مهمی را در منطقه رقم یم زنند که این اثر به دنبال 

رشح آن است.



شوریدیگ در تذبذب 

روزهای حماسه و نور
چهار جلد

نویسنده: سید حمید روحاین

قطع: وزیری / قیمت: 15000 تومان / تعداد صفحات: 251

برای یپ بردن به ماهیت سازماین به انم مجاهدین خلق که در 

تئوری و عمل خود را به انم سازمان منافقین هشره ساختند، 

مطالعه این کتاب توصیه یم شود.

هتیه و تنظیم : معصومه مرادپور آراین و 

عیل حسین احمدی

قطع : وزیری / قیمت دوره : 75000 تومان

اب تورق این کتاب یم توانید لحظه به لحظه از تحوالت 

سال های مهم انقالب مطلع شوید.



انقالب اسالیم ایران و گروه های 

تجزیه طلب

انقالب اسالیم در مراغه 

نویسندگان : دکرت منصور پور مؤذن و دکرت مسعود غالمیه

قطع : وزیری / قیمت : 15000 تومان / تعداد صفحات: 294

مراغه اولین آزمایشگاه طرح اصالحات اریض بود و همین 

دلیل قابل اعتنایی است که به سابقه این هشر  در جریان 

مبارزات مردیم و اقدامات هپلوی ات وقوع انقالب اسالیم از 

دریچه این کتاب نظری بیفکنیم.

نویسنده : اصغر حیدری

قطع : وزیری / قیمت : 35000 تومان / تعداد صفحات: 768

تنوع اقوام و طوایف در ایران ذیل چرت اسالم و ملیت ایراین،  

بدخواهان زیادی به ویژه  قدرت ها را به طمع انداخت ات اب ابزار 

تجزیه، قدرت غیر قابل انکار آن را از میان بردارند. این اثر به 

دنبال معریف مجریان خرد این طرح استعماری است.



تصور روییدن یک گل زیبا در لجزنار برای عده ای دشوار است. شاید اب مطالعه رسگذشت 

عیل هپلوی )اسالیم( به عنوان عضوی از خاندان هپلوی به این کالم الهی رهمنون شویم که 

امکان تولد از مردگان هم وجود دارد.

نویسنده: سید حمید روحاین

قطع: وزیری / قیمت: 15000 تومان / تعداد صفحات: 258

جواانن درابری و آرمانهشر


