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سخن سردبير

دكتر مظفر نامدار1
جهان در چرخه دگرگونى ها 

ــت و گويى به عصرى نو در سياست هاى جهانى  ــتن تحوالت جديدى اس جهان آبس
ــويم. ارزش هاى عام غربى كه مى گفتند غير قابل ترديد و تغيير هستند،  نزديك مى ش
ــگ و اقتصاد پا در  ــت، فرهن در موقعيت متزلزلى قرار گرفته اند و مردم در حوزه سياس
كسب اولويت هاى جديد مى گذارند و نسبت به وضع موجود ترديد كرده و موضعى كامًال 
تهاجمى به اين اوضاع اتخاذ كرده اند. اين ترديد كه در اواخر قرن بيستم با انقالب اسالمى 
آغاز شد اكنون دامنه آن نه تنها جهان اسالم بلكه مناطق امن نظام سرمايه دارى در اروپا 
ــالمى در تونس، مصر،  ــت. جنبش هاى بيدارى اس و امريكا را نيز دچار بحران كرده اس
ليبى، بحرين، عربستان، اردن و ديگر كشورهايى كه هنوز با حمايت هاى غرب بر اساس 
ــيرازه اين رژيم ها را سست نموده است.  نظام قبيله اى و شيخوخيت اداره مى شوند، ش
جنبش مردمى تسخير وال استريت، نماد جهانى نظام سرمايه دارى در قلب امريكا اذهان 
جهانيان را به خود مشغول كرده است و گسترش دامنه اين جنبش در انگليس، فرانسه، 
ــيدگى نظام سرمايه دارى و  ايتاليا، يونان و بعضى از كشورهاى ديگر نشان دهنده پوس

1. سردبير و عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

سياست هاى رسمى و استراتژيك امريكا و اروپا 
عليه انقالب اسالمى 

«بازخوانى راهبرد تقويت مشروعيت و قدرت دوگانه عليه ايران و جهان اسالم»



10
دوره سوم سال نهم شماره 29 پاييز90
سخن سردبير

فلسفه ليبرال- دموكراسى است. 
ــارت ترديد در گفتمان هاى  ــانى كه هنوز جس پذيرش اين تحوالت اگرچه براى كس
ــخت است اما براى ما  ــفه هاى غربى را ندارند بسيار س رسمى ولى رنگ  و رو رفته فلس
ــت با اين ترديدها درگير مى باشيم دشوار نيست.  ــلمان ها كه نزديك به دو قرن اس مس
اكنون درك سخنان عميق و دقيق معمار كبير انقالب اسالمى خطاب به گورباچف كه 

فرمود: 
... البته ممكن است از شيوه هاى ناصحيح و عملكرد غلط قدرتمندان 
ــبز دنياى غرب رخ بنمايد،  ــم در زمينه اقتصاد، باغ س پيشين كمونيس
ــما اگر بخواهيد در اين  مقطع تنها  ولى حقيقت جاى ديگرى است. ش
گره هاى كور اقتصادى سوسياليسم و كمونيسم را با پناه بردن به كانون 
ــه خويش را دوا  ــا دردى از جامع ــرمايه دارى غرب حل كنيد، نه تنه س
نكرده ايد، كه ديگران بايد بيايند و اشتباهات شما را جبران كنند؛ چراكه 
ــت  ــم در روش هاى اقتصادى و اجتماعى به بن بس امروز اگر ماركسيس
رسيده است، دنياى غرب هم در همين مسائل، البته به شكل ديگر، و نيز 

در مسائل ديگر گرفتار حادثه است...1 
ــتن آن بود، رخ  ــرمايه دارى آبس ــه نظام س ــت. حوادثى ك ــوار نيس ديگر چندان دش
ــم، سوسياليسم و  ــئله كه الزامات سكوالريسم، ليبراليس ــت. اكنون اين مس نموده اس
دموكراسى هاى متصل به آنها با بسيارى از عاليق و ساليق بنيادين انسان ها در تعارض 

هستند، در صورت بندى هاى اصلى جنبش هاى اجتماعى جديد نمود يافته است. 
اما در جهانى كه استكبار، استعمار و استبداد هنوز توانمند هستند اين ترديدها نيمى 
از معادله را تشكيل مى دهند. آغاز عصر جديد و اميدبخش را كه در آن عقالنيت، عدالت، 
آزادى و معنويت دغدغه اصلى جوامع انسانى باشد نه توليد و انباشت سالح هاى كشتار 
جمعى و تجاوز و تسخير سرزمين ها و ماجراجويى هاى استعمارى كه تماماً ميراث سه 
قرن گذشته مدرنيته و فلسفه آن بود، نمى توان صرفاً با ترديد در سكوالريسم، ليبراليسم 
و فلسفه هاى پشتيبان آنها تعريف كرد. اين ترديدها تنها سرآغاز ماجراست و وقتى منشأ 
دگرگونى هاى مباركى در جهان خواهد شد، كه به فهم نوينى از عالم و آدم مدد رساند. 

ــالم و ترديد در نظام هاى  ــالمى در جهان اس آنچه حقيقتاً در مورد پديده بيدارى اس
غربى در اروپا و امريكا تاريخى است اين است كه نياز به چنين تغيير و فهم نوين از سوى 

1. صحيفه امام، ج 21، ص221. 
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مردم درك شده است. در حقيقت يكى از بزرگترين دستاوردهاى انقالب كبير اسالمى 
ــت ضرورت اين دگرگونى و بيدارى را در  و انديشه هاى امام خمينى اين است كه توانس
كانون توجه جهانى قرار دهد. اينك كمتر جايى را مى توان سراغ گرفت كه خود را از اين 

دگرگونى ها و فهم نوين از تحوالتى كه در حال وقوع است، بى نياز بداند. 
وقتى معمار كبير انقالب اسالمى در سرآغاز اين انقالب فرمود انقالب اسالمى تمامى 
مناسبات جهان را بر هم خواهد زد، كمتر كسى مى توانست باور كند كه در طول يك دهه، 
قطب كمونيستى نظام جهانى كه هيچ گاه شكننده به نظر نمى رسيد فرو پاشد و در ظرف 
سه دهه قطب ليبراليستى ديگر جهان نيز از هم گسيخته شود و مدرنيته، مدرنيسم و 
مدرنيزاسيون نيز مورد ترديد قرار گيرد. انقالب اسالمى ساختار سخت، غير قابل ترديد 
و غير قابل تغيير جهان سكوالرزده و غرب گزيده را در تمامى وجوهات ايدئولوژيك چپ 
و راست، متزلزل كرد و تصوير خصم را كه يك قرن بود در تبليغ اسالم هراسى و در سه 
ــى را نيز بدان اضافه كرده بودند، از چهره اسالم و خاورميانه پاك  دهه اخير ايران هراس
ــى و اقتصادى را به مرجع اصلى يعنى  كرد و كانون فتنه افروزى ها و شرارت هاى سياس

غرب بازگرداند. 
ــكا ناجى آزادى، حقوق  ــاور نمى كند كه بريتانيا كبير و امري اكنون ديگر هيچ ملتى ب
ــرور و حقير اسراييل نيز به  بشر و يگانه منادى مردم ساالرى در جهان است و دولت ش
ــوزى توسط مدرن ها در اروپا  خون خواهى از يهوديان مظلومى! كه در كوره هاى آدم س
سوزانده شده اند! در خاورميانه تأسيس شده است! اكنون ديگر پرسش از هولوكاست و 
ماهيت و واقعيت هاى آن، كه روزگارى خط قرمز روشنفكران و تاريخ پژوهان بود و هيچ 
محققى جسارت طرح چنين پرسش هايى را نداشت، جرم نيست. اگرچه هنوز در اروپا 
ــارت مى خواهد و بايد براى آن هزينه پرداخت كرد ولى جايى  و امريكا اين پرسش جس
ــمى و  ــه محققان آزادند در آن به تمامى اين گفتمان هاى رس چون ايران وجود دارد ك
غير قابل ترديد، ترديد كنند. ملت هاى آزاد و بيدار جهان در پرتو آگاهى بخشى انقالب 
اسالمى، ديگر به هيچ يك از اين افسانه ها كه ساخته دست استعمارگران براى تجاوز به 

سرزمين هاى ديگر به خصوص خاورميانه اسالمى بود، اعتقادى ندارند. 
اين كه امپراتورى هاى بزرگ در حال سقوط هستند و زرادخانه هاى غول آساى اتمى 
ــاخته اند مى توان از بين برد و تمامى انحصارات  را كه استعمارگران براى نابودى بشر س
ــه در پايه ريزى  ــرار داد و اين ك ــورد تهاجم ق ــى، اقتصادى و فرهنگى آنها را م سياس
جنبش هاى رهايى بخش به سكوالريسم، سوسياليسم و ليبراليسم و فلسفه هاى ساخته 
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و پرداخته آنها مى توان نه گفت، ديگر ناممكن به نظر نمى رسند. نشانه هاى زيادى حاكى 
از آن است كه ديگر اروپا و امريكا قادر نيستند براى هميشه نقش خود را به عنوان رهبران 
ــر را به  ــى و حقوق بش دنياى آزاد حتى در ميان ملت هاى خود حفظ كنند و دموكراس
ضرب چماق و اسلحه به ملت هاى ديگر تحميل كنند و به خود اجازه دهند به نام صدور 

دموكراسى و آزادى سرزمين هاى ديگر را اشغال نمايند.
ــت؛ براى همين  ــده اس ــفه در غرب نحيف و الغر و تبديل به بازى هاى زبانى ش فلس
ايدئولوژى ها كه تصويرهاى آرمانى برآمده از اين فلسفه براى توجيه وضع موجود هستند 
استعدادى براى نقد وضع موجود و تغيير آن ندارند. در فلسفه غرب آرمان ها مرده اند و 
اين فلسفه هيچ تجربه جديدى را برنمى تابد. ادبيات تغيير وضع موجود را نبايد با الزامات 
ــفه غربى، ادبياتى براى تغيير وضع موجود  تأسيس نظام مطلوب اشتباه گرفت. در فلس
وجود ندارد و هر چه هست الزامات حفظ نظام مطلوب به زعم سياستمداران است. نظامى 

كه در آن تمامى امتيازات متعلق به طبقه برتر يعنى ابرانسان هاست! 
ــم و غرب گرايى در ايران و جهان اسالم نيز ديگر رمقى  ــى از غرب، سكوالريس به تأس
ــعارهاى شبه روشنفكران  براى نقد و تغيير وضع موجود ندارند. بى اعتنايى مردم به ش
ــام در انتخابات 1383 و 1388 پس از  طرفدار مدرنيته و پيروزى مطلق آرمان هاى ام
ــالمى و امام خمينى در  ــكوالرهاى غرب گرا عليه انقالب اس دو دهه تهاجم سنگين س
قالب هاى سازندگى، تقدم توسعه بر عدالت، اصالح طلبى، دوم خرداد، جامعه مدنى، غلبه 
جمهوريت بر اسالميت و در نهايت فتنه سبز و از همه مهم تر، در حوزه بيدارى اسالمى 
پيروزى قاطع اسالم گرايان در انتخابات تونس و مصر و شكست مفتضحانه ليبرال هاى 
طرفدار غرب نشان مى دهد بى اعتبارى جهانى سكوالريسم، غرب گرايى و مدرنيته يك 
ــا، امريكاى التين و حتى در  ــالمى بلكه در آفريق نهضت فراگير نه تنها در خاورميانه اس

اروپاست. 
اكنون سه وظيفه استراتژيك امريكا كه پس از فروپاشى اردوگاه كمونيسم در جهان، 
به عنوان پدرخوانده اردوگاه ليبراليسم و دموكراسى ليبرال به عهده گرفته بود حتى در 

درون خود امريكا مورد ترديد و انكار قرار گرفته است: 
1. ژاندارم جهانى
2. بانكدار جهانى

3. موعظه گر جهانى
استراتژيست هايى مثل برژينسكى كه در دوره حكومت كارتر مشاور امنيت ملى 
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رئيس جمهور امريكا بود و ضرب شست هاى انقالب اسالمى به منافع امريكا در ايران 
و منطقه را از نزديك لمس كرده بود، در كتاب خارج از كنترل خود در آغاز انقالب 

اسالمى مى نويسد: 
امريكا براى ژاندارم جهانى شدن نياز به مشروعيت، براى بانكدار جهانى 
شدن نياز به نقدينگى و براى موعظه گر جهانى شدن بايد عارى از فساد و 
آلودگى باشد...1 اما جامعه اى كه در آن لذت طلبى همراه با نسبى گرايى 
ــت و هيچ گونه اصول ثابت اجتماعى را  راهنماى اصلى زندگى مردم اس
ــاى مطلق اعتقاد ندارد بلكه در  ارايه نمى دهد و به هيچ يك از ويژگى ه
عوض رضايت فردى را هدف قرار مى دهد، جامعه اى است كه در معرض 

تهديد و فساد و زوال قرار دارد.2 
جنبش 99درصدى وال استريت، بيانگر آن است كه اين جامعه همان طورى كه 
پيش بينى مى شد در معرض تهديد، فساد و زوال قرار گرفته است. امريكا در آستانه 
انقالب اسالمى گرفتار بيست معضل اساسى بود و در طول اين سى سال تالش 
كرد تمامى اين معضالت را با متهم كردن كشورهايى مثل ايران به بيرون از جامعه 
خود منتقل كند. برژينسكى در كتاب خارج از كنترل اين بيست معضل را چنين 

برمى شمارد: 
ــطح پس انداز و  ــارى 3. كاهش س ــه تج ــرى موازن ــى 2. كس 1. بده
ــطح رشد  ــرمايه گذارى 4. فقدان قدرت رقابت صنعتى 5. كاهش س س
ــى 7. كيفيت ضعيف آموزش  ــب بيمه هاى درمان توليد 6. وضع نامناس
ــالوده هاى اجتماعى و ارزش هاى مدنى 9. حرص  ــطه 8. زوال ش متوس
ــى از نظام قضايى 11. ريشه  و طمع طبقه ثروتمند 10. نارضايتى ناش
ــترش جنايت و خشونت  ــكل فقر و تبعيض نژادى 12. گس دواندن مش
ــد روحيه نااميدى اجتماعى 15.  13. گسترش فرهنگ اعتياد 14. رش
ــاد اخالقى 17. روحيه  ــترش فس ــى 16. تبليغ گس بى بندوبارى جنس
ــى بالقوه  ــور چند فرهنگ ــار جامعه 18. ظه ــان اقش بى تفاوتى در مي
ــت در نظام سياسى 20. گسترش فزاينده  تفرقه افكن 19. ظهور بن بس

احساس پوچى معنوى.3 
1. رك: زيبيگنيو برژينسكى، خارج از كنترل، ترجمه عبدالرحيم نوه ابراهيم، تهران، اطالعات، 1372، ص167. 

2. همان، ص129. 
3. همان، ص118-122. 
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ــتعدادى براى  ــت امكان ندارد اس ــورى كه گرفتار چنين معضالت سنگينى اس كش
ژاندارمى، بانكدارى و موعظه گرى جهانى داشته باشد. معضالت مذكور نشان مى دهد كه 
گرفتارى هاى امريكا در سه مقوله گسترده اقتصادى، اجتماعى و حتى متافيزيكى منتشر 
شده است و ديگر جايى براى رهبرى جهانى اين ابرقدرت پوشالى باقى نگذاشته است. 
ــادى را هدف قرار مى دهد.  ــتقيماً توان امريكا براى مقابله با رقباى اقتص مقوله اول مس
مقوله دوم به شرايط كيفيت زندگى در جامعه امريكايى مى پردازد و مقوله سوم ارزش ها، 
انتظارات و اعتقاداتى را در بر مى گيرد كه در مجموع معرف ويژگى، سرشت و ماهيت اين 

قدرت رو به زوال مى باشد.1
ــخير وال استريت به واقعيت  اكنون رؤياى زوال اين امپراتورى فرسوده با جنبش تس
ــكل امريكا در اعمال قدرت مؤثر جهانى در نظم جديدى است  نزديك شده است. مش
كه در حال شكل گيرى است. روند تسلط ثروت اندوزى بر فرهنگ غرب از نظر سياسى 
حداقل اين حقيقت را آشكار كرده است كه غرب بصيرت زندگى و مجموعه اى از ارزش ها 
ــى، فرهنگى و دينى جهان معاصر را  ــب با بيدارى سياس و حتى الگوهاى زندگى مناس
ــت. تاريخ به ما آموخته است  ــته از دست داده اس با توجه به جنون سياسى قرن گذش
ــد مگر اين كه آرمانى جهانى بر پايه  ــيطره يك ابرقدرت نمى تواند هميشگى باش كه س
عدالت خواهى، خيرانديشى و حق طلبى داشته باشد در حالي كه چنين آرمانى هيچ گاه 

در فلسفه مدرن غرب و بازى هاى زبانى آن تجلى نداشته است. 
ــم تبديل به يك  ــعار مبارزه با توتاليتاريس ــرآغاز قرن بيستم با ش امريكايى كه در س
ابرقدرت شد اكنون در آغاز قرن بيست ويكم خود به يك نظام توتاليتر تمام عيار تبديل 
شده است كه نه تنها براى ملت خود بلكه براى ملت هاى ديگر از سياست اعمال قدرت، 

تهديد، ارعاب و اعمال زور استفاده مى كند. 
ملت ما، نظام جمهورى اسالمى و تمامى كسانى كه دل در گرو انقالب اسالمى دارند در 
چنين فضايى كه يك ابرقدرت فرسوده و گرفتار، مهار خود را از دست داده است و به هر 
چيزى كه در سر راه او قرار گرفته باشد ديوانه وار حمله مى كند بايد از هوشمندى بااليى 
ــرايطى نبايد اجازه دهيم عده اى ما را به گونه اى به خود  ــند. در چنين ش برخوردار باش
مشغول كنند كه از اين تحوالت غافل شويم. متفكران ما بايد بين طبيعت بنيادين خوى 
ــى غرب و تظاهرات خاص آن كه عموماً در شعارهاى آزادى،  ــفه سياس استكبارى فلس
ــوند. طبيعت بنيادين خوى  دموكراسى و حقوق بشر نشان داده مى شود تميز قايل ش

1. همان، ص 122-123. 
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استكبارى فلسفه سياسى غرب، سكوالريسم، لذت طلبى و فردگرايى از طريق سياست 
اعمال قدرت به عنوان جوهر علم سياست مدرن است. مادامى كه اين طبيعت در مبانى 
نظام هاى سياسى غرب با گرايش هاى چپ، راست، سوسياليسم، ليبراليسم و غيره ريشه 

دارد استكبار در اشكال متفاوت بازسازى مى شود. 
ــناخت دقيق همين  ــاس ش ــالمى حضرت امام خمينى بر اس معمار انقالب كبير اس
خصلت هاى بنيادين فلسفه سياسى غرب بود كه در همان ابتداى نهضت در سال 1343 

فرمودند: 
ــوروى از هر دو  ــكا بدتر، ش ــر، انگليس از امري ــكا از انگليس بدت امري
ــروكار ما با اين  ــم پليدتر، اما امروز س ــه از هم بدتر، همه از ه بدتر، هم
خبيث هاست! با امريكاست. رئيس جمهور امريكا بداند- بداند اين معنا 
ــت پيش ملت ما. امروز منفورترين افراد  را- كه منفورترين افراد دنياس

بشر است پيش ملت ما...1 
ــى غرب كه در نظام هاى آنها متجلى است  در منظر امام شقوق متفاوت فلسفه سياس
ــاى بنيادين تفاوتى با هم ندارند؛ اگرچه به ظاهر  به دليل برخوردارى از همان خصلت ه
ــتعمار، توليد  ــت. عواملى كه جنگ، تجاوز، اس ــى آنها متفاوت اس مدل هاى دموكراس
ــا، بيمارى هاى العالج و  ــتار جمعى، بحران هاى اقتصادى، فقر و فحش سالح هاى كش
ــت خصلت ذاتى خوى  ــان ها را در معرض خطر قرار داده اس نابودى محيط زيست انس
استكبارى و توتاليتر فلسفه سياسى غرب هستند. به همين اعتبار وقتى در اول انقالب 
خبرنگار ايتاليايى اوريانا فاالچى از امام سؤال كرد: «شما خطر فاشيسم را در ايران امروز 

مى بينيد؟» امام قاطعانه پاسخ دادند: 
... هيچ، ابداً همچو خطرى نيست. مادامى كه اين ملت به اسالم توجه 
دارد و تابع اسالم است و ما حكومت اسالمى مى خواهيم درست كنيم، 
هيچ خوفى نيست. هيچ ديكتاتورى  نخواهد بود و هيچ خطرى براى اين 
مطالب نيست. ما وقتى خطردار هستيم كه كمونيسم بتواند به ما غلبه 
كند كه آن وقت اول گرفتارى و ديكتاتورى مى باشد يا رژيمى نظير رژيم 
شاه پيش بيايد. آن هم همان طور است و اما آن رژيمى كه ما مى خواهيم، 
آن رژيمى است كه ملت ما دنبالش هستند، ديكتاتورى در آن معصيت 
ــت پيش ملت ما؛ و هيچ  ــتى از معاصى بزرگ اس بزرگ است و فاشيس

1. صحيفه امام، ج1، ص420. 
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همچو خطرى نيست پيش ما... براى ملتى كه اسالم ندارد يا فرض كنيد 
كه تابع كمونيسم است، يا تابع اصول و مسالك ديگرى هست، البته اين 

خطر در آنها هست و مملكت ما هيچ خطرى به هيچ وجه ندارد...1 
در حقيقت امام در اينجا به طبيعت اختالف بنيادين معرفت سياسى در اسالم و معرفت 
سياسى در نظام هاى غير اسالمى مثل كمونيسم يا ليبراليسم يا مشروطه و امثال اينها 
نظر دارد. در نظام اسالمى به دليل اين كه يك نظام متن محور است امكان شكل گيرى 
ــم و ديكتاتورى وجود ندارد ولى در نظام هايى كه در آنها افراد محور هستند نه  فاشيس

متن، چنين خوفى وجود دارد. 
ــالمى در جهان اسالم  ــرمايه دارى در غرب و بيدارى اس با شروع جنبش هاى ضد س
ديگر هيچ كدام از تظاهرات خاص فلسفه سياسى غرب به مانند گذشته استعداد اين را 
ندارند كه خصلت هاى بنيادين اين فلسفه را مخفى نگه دارند. تضادهاى رو به  رشد اين 
فلسفه از يك طرف و بيدارى جهانى از طرف ديگر، دگرگونى هايى را سبب خواهد شد 
كه زمانى نامحتمل و حتى غيرممكن شمرده مى شد. اگرچه هنوز با قاطعيت نمى توان 
گفت كه سكوالريسم يا ليبراليسم و مشرب هاى متصل به آنها در شرف فروپاشى است 
اما مى توان با اطمينان ادعا كرد كه ديگر فلسفه نحيف و الغر غربى توان حمايت از نظام 
ــته به آن را ندارد. جهان در پرتو آگاهى بخشى انقالب  ــم وابس سرمايه دارى و ليبراليس
اسالمى به مرحله اى پا گذاشته است كه نتايج آن هر چه باشد براى اسالم و مسلمانان و 

ملت هايى كه مورد تجاوز تاريخى نظام سرمايه دارى بوده اند، خوشايند است. 
ــه و آلمان و ساير كشورهاى حامى  ــت كه امريكا، انگليس، فرانس بحث بر سر آن نيس
سرمايه دارى چقدر استعداد دارند كه خود را با اولويت هاى جديد وفق دهند؛ بحث آن 
است كه وزن انقالب اسالمى و نقش ايران در اين دگرگونى ها چگونه بايد ارزيابى شود. 
سياست اسالم هراسى و ايران هراسى امريكا و اروپا نشان مى دهد كه در اين دگرگونى ها 
ايران و اسالم در استراتژى مقابله غربى ها و غربگرايان در نوك پيكان تهاجم قرار دارند. 
همه اينها اثبات مى كند كه به رغم تبليغات دامنه دار غرب و غربگرايان داخلى در ايران 
و جهان اسالم انقالب اسالمى نمى تواند يك دگرگونى ارتجاعى و قرون وسطايى باشد؛ 
زيرا اين همه سرمايه گذارى براى يك انقالبى كه به زعم غرب ارتجاعى و قرون وسطايى 

است هيچ معنايى ندارد مگر اين كه از ناحيه آن احساس خطر شود. 
ــدارد و مجموعه اى  ــچ جذابيتى براى جهان ن ــالمى هي اگر امام خمينى و انقالب اس

1. صحيفه امام، ج10، ص98-99. 
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ــازد  ــله اى از تصورات كهنه و رنگ و رو رفته نمى س از تصورات نوين را جايگزين سلس
فتنه افروزى، تحريم، تهديد و دروغ پردازى عليه آن چگونه قابل توجيه است؟ 

ــات در ايران  ــال بود كه مدرنيته به نام تجدد، تمدن و اصالح ــت س نزديك به دويس
ــاده لوحانه اى را نيز براى هميشه صادق  ــى را ممنوع كرده بود و هر پاسخ س هر پرسش
ــختى از مدرنيته و مدرن هاى اصالح طلب ارتداد محسوب  ــؤال س ــمردند. هر س مى ش
مى شد و كمترين جزاى آن از ميان بردن شخصيت هاى گران قدرى چون شيخ فضل اهللا 
ــلمان و مبارزى چون سعيدى ها، نواب ها،  نورى، سيد حسن مدرس و ده ها مجاهد مس
اندرزگوها، سبحانى ها و... بود كه جرم آنها ترديد در كارآمدى مدرنيته در ايران و جهان 
اسالم و مبارزه با نظام هاى استبدادى و عقب مانده اى بود كه با حمايت همين مدرن ها 
ــتند به شيوه اسالمى و  بر روى كار آمده بودند. جرم اين مجاهدان آن بود كه مى خواس
ــپردگان مستبد آنها در داخل، جرم  مسلمانى زندگى كنند و اين براى مدرنيته و سرس

سنگينى بود. 
ــراى به ظاهر  ــنفكران غربگ ــاك و ناجوانمردانه شبه روش مگر مي توان ائتالف خطرن
تجددطلب را با استبداد قاجارى و پهلوى، استعمار روس، انگليس و امريكا براى چپاول 
منافع ملى و نابودى فرهنگ بومى و از بين بردن عزت ملى در تاريخ معاصر ايران فراموش 
كرد؟ نزديك به يك صد سال بود كه اين ائتالف شوم تصور نادرستى را در فكر اجتماعى 
دامن زده بود كه در نظام هاى دوقطبى يا در نظام هاى قدرت دوگانه تنها انتخابى كه براى 

جنبش هاى مردمى وجود دارد تمايل به يك قطب از دو قطب موجود است. 
ــوم را كه در دوره  ــه دار و ش ــالمى ماهيت خيانت بار اين ائتالف ريش امام با انقالب اس
ــى از  ــردان را انگلوفيل (طرفدار انگليس) و بخش ــى از دولت م قاجاريه و پهلوى بخش
ــى ديگر را آلمانوفيل (طرفدار آلمان) و  كارگزاران را روسوفيل (طرفدار روسيه) و بخش
بعدها بخشى ديگر را امريكوفيل (طرفداران امريكا) كرده بود برمال كرد. بنابراين مقابله با 
ابهاماتى كه نيروهاى سرسپرده در اين ائتالف كه هنوز هم در عصر جمهورى اسالمى به 
اشكال ايدئولوژيك و حزبي مثل ملي- مذهبي، نهضت آزادي، حزب مشاركت، سازمان 
مجاهدين انقالب و غيره در كشور ما حضور دارند، يكى از وظايف اصلى نيروهاى انقالبى 
و طرفداران نظام واليت فقيه است. مقابله با اين ائتالف شوم نه تنها تفكر نوين و خالقى 
را مى طلبد بلكه ايجاب مى كند كه نيروهاى وفادار به انقالب اسالمى فروتنى بيشترى 
ــه كردن بر  ــان دهند و كمتر به رد و نفى يكديگر بپردازند يا به جاى انديش از خود نش

روش هاى دشمنان، به خود مشغول شوند. 
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بايد جا را براى تجزيه و تحليل پوياى آسيب شناسى انقالب اسالمى باز كنيم تا مجادله 
ــروعيت- مقبوليت و جمهوريت- اسالميت تنگ تر شود.  دوگانه سازى هاى كاذب مش
ــروعيت و قدرت در نظام  ــته اين دوقطبى كردن يا دوگانه سازى مش امروز مانند گذش
جمهورى اسالمى و حتى جنبش هاى بيدارى اسالمى كمين گاه اصلى امريكا، انگليس، 

صهيونيسم و پياده نظام اينها در ايران و جهان اسالم مى باشد.
ــر تاريخى باقى بماند ديگر  ــالمى اگر مى خواهد به عنوان يك انقالب معتب انقالب اس
نبايد بازخوانى استراتژى «دوگانه سازى مشروعيت» در ايران را كه مهمترين استراتژى 
مقابله با كارآمدى انقالب اسالمى و جنبش هاى بيدارى اسالمى است، به تأخير اندازد. 
در فرمايشات مقام معظم رهبرى در سفر به استان كرمانشاه زمينه هاى امكان انديشيدن 
ــمنان انقالب اسالمى را مستأصل  ــد. اين مسئله آنچنان دش به اين بازخوانى مطرح ش
كرد كه حجم وسيعى از تبليغات خود را بر وارونه خوانى اين بازخوانى اختصاص دادند. 

امريكا و انگليس و استراتژى مشروعيت دوگانه در ايران 
ــت ترين درس هايى كه در تاريخ معاصر ايران و جهان اسالم آموخته ايم اين  از سرراس
است كه مفاهيمى چون: حاكميت، مشروعيت، مقبوليت يا حكومت دوگانه يا دوقطبى 
ــتعمار روس، انگليس، امريكا و گروه هاى  ــقوقش در سيماى اس شدن قدرت با تمام ش
شبه روشنفكر غربگراى وابسته به آنها ادغام شده است. آن خونسردى را كه همراه با آن 
نوعى شعار به ظاهر دموكراتيك و خيرخواهانه ولى مشخصاً ويرانگر در پس سياست هاى 
ــا را فريب دهد كه  ــود نبايد م انگليس و امريكا و پياده نظام آنها در داخل پنهان مى ش
ــروعيت و مقبوليت در هر جامعه اى نشان از رشد  سياست دوگانه يا دوقطبى شدن مش

توسعه سياسى و اجتماعى آن جامعه است. 
ــروعيت يا قدرت دوگانه نوعى رازورزى روباه مشربانه استعمار در تضعيف  مفهوم مش
وحدت ملى و اقتدار سياسى و ايجاد پايگاهى رسمى در دل ساختارهاى حكومتى است 
ــورهاى  ــه امكانى براى حضور و نفوذ در كش تا از طريق يك قطب يا يك قدرت هميش
ديگر وجود داشته باشد. اين رازورزى روباه مسلكانه نه تنها در مورد حكومت ها بلكه در 
ــتعمارى كشورهايى مثل امريكا و  مورد جنبش هايى كه به نوعى در مقابل با منافع اس
انگليس مقاومت مى كنند نيز اعمال شده است. مطالعه اجمالى بسيارى از اين جنبش ها 
ــه عنوان زيربناى  ــخصه هاى اين جنگ پنهان و نرم را ب در دوران معاصر، حقيقت مش
ايدئولوژيك جريان هاى غرب گرا براى پوشاندن طرح ها و نقشه هاى مخفى اربابان خود 
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نيز آشكار مى كند. 
ــت  ــالم در دويس ــدرت دوگانه در ايران و جهان اس ــروعيت و ق ــد مش رازورزى تولي
ــه حداقل ما را از  ــال اخير چنان عميق در بطن واقعيت هاى اين جوامع قرار دارد ك س
ــتراتژى و سياست كهنه در به بيراهه  خوش خيالى هاى ناديده گرفتن كارآمدى اين اس
كشاندن نهضت هاى مردمى دور نگه مى دارد و نشان مى دهد كه حداقل داليل برمالشده 
ــه دهه اخير در ايران و در جنبش هاى اخير بيدارى اسالمى بايد  اين استراتژى را در س
جدى بگيريم. خاصه آن دسته از داليلى كه به ايده استقرار مسلمانان ميانه در كشورهاى 
ــتيزه جو با منافع غربى كمك مى كند و غرب  ــلمانان انقالبى و س اسالمى به جاى مس
نزديك به دو دهه است كه اين ايده را در بستر دوگانه سازى قدرت و مشروعيت در ايران 
ــى از اثرات تخريبى اين استراتژى را در  و جهان اسالم تعقيب مى نمايد و ملت ما بخش
دولت خاتمى و جريان اصالح طلبى دوم خردادى از يك طرف و دوگانه سازى هاى مربوط 
ــبز و انتخابات 88 از طرف ديگر به خوبى تجربه كرده است همچنين انحراف  به فتنه س
در ميان دوروبري هاي دولت فعلي نيز در راستاي همان استراتژي است كه نبايد آن را 

كوچك شمرد. 
ــتراتژى دوگانه سازى قدرت و مشروعيت  براى اين كه درك تاريخى ترى از مفهوم اس
ــخورهاى اساسى اين  ــت ابتدا آبش ــيم بهتر اس ــته باش ــالم داش در ايران و جهان اس
دوگانه سازى ها را كه در مقاطع مختلف تاريخى دستاويز سياست هاى استكبارى بوده 

است برشماريم.
 مهمترين اين آبشخورها را مى توان در مؤلفه هاى زير جست وجو كرد: 

1. تقابل قوميت ها 
2. تقابل شيعه و سنى 
3. تضاد دولت و ملت 

4. تقابل هاى جريانى (چپ و راست، اصول گرا و اصالح طلب، «حيدرى و نعمتي» و...) 
5. تضاد سنت و تجدد 

6. تضاد مشروطه و استبداد 
ــت، تضاد  7. تقابل هاى دينى (تضاد دين و دولت، تضاد دين و دنيا، تضاد دين و سياس

علم و دين و...) 
8. تضاد مشروعيت و مقبوليت 

9. تضاد حوزه و دانشگاه 
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10. تضاد جمهوريت و اسالميت 
اكنون براى آشنايى با اهميت اين دوگانگى در سياست هاى استعمارى امريكا و انگليس 
عليه ملت ايران با هم اين نامه را مرور كنيم: در شهريور 1358 آندريو.دى. رسنز يكى از 
اعضاى سفارت امريكا در ايران نامه غير رسمى محرمانه اى به معاون دبير اجراى وزارت 

كشور امريكا ارسال مى كند كه در بخشى از آن آمده است: 
ــران مبنى بر  ــع امريكا در اي ــكارا بگويم من با موض جرى عزيز... آش
ــتم. من تصور  وجود يك حكومت دوگانه بازرگان و خمينى موافق نيس
مى كنم كه مفهوم حكومت دو گانه (يا دو حكومتى) بدين جهت مشهور 
ــت كه ما حداقل مى توانيم در بخشى از  ــت كه حاكى از آن اس شده اس
ــتگاه نفوذ نماييم... به نظر من حتى اگر يك حكومت  سياست هاى دس
دوگانه در ايران وجود داشته است با آمدن خمينى به عنوان منبع قدرت 

به سرعت عمر آن خاتمه داده شد...1 
ظاهراً گيرنده اين نامه يادداشتى را به اين مضمون در هامش اين نامه مى نويسد: 

ــما  ــران به طورى كه از تلگراف ش ــى اي عواقب و اثرات تركيب سياس
ــند. به نظر من شما پا را  برمى آيد كامًال صحيح و مربوط به نظر مى رس
ــقوط حكومت دوگانه ايران را روى منافع امريكا  فراتر نهاده و اثرات س

بيان كرده ايد.2
هر تفسيرى از معناى سياسى اصطالح «قدرت دوگانه» يا «دوقطبى كردن قدرت» بايد 
كار را با اين واقعيت غريب و غير قابل ترديد آغاز كند كه در زبان دانش سياسى مدرن در 
فلسفه غرب اين اصطالح همواره اصطالحى است كه سياست هاى استعمارى كشورهاى 
غربى در كشورهاى تحت سيطره را تعريف كرده است؛ همچنان كه هر تفسيرى از معناى 
سياسى اصطالح مردم در زبان هاى اروپايى مدرن و در فلسفه سياسى مدرن همواره بر 

فقيران و فرودستان و حذف شدگان از حوزه قدرت داللت داشته است.3 
ــى ايران  ــناختى فراگير و مداوم در مطالعات سياس ــد اين ابهام معناش به نظر مى رس
نمى تواند تصادفى باشد بلكه يقيناً حقيقتى را منعكس مى كند كه در سرشت و كاركرد 

1. اسناد النه جاسوسى امريكا، دانشجويان مسلمان پيرو خط امام؛ تحليل هاى امريكا در مورد انقالب اسالمى، 
ش6، تهران، بى تا، ص4. 

2. همان، ص6-7. 
3. براى مطالعه بيشتر رك: جورجو آگامبن، وسايل بى هدف؛ يادداشت هايى در باب سياست، ترجمه اميد مهرگان 

و صالح نجفى، تهران، چشمه، 1387، ص37. 



21
90

ييز
 پا

29 
اره

شم
م 

ل نه
 سا

سوم
ره 

دو
مى

سال
ب ا

قال
يه ان

ا عل
اروپ

ا و 
ريك

ك ام
راتژي

است
ى و 

سم
ى ر

ت ها
ياس

س

فلسفه سياسى غرب و سياست هاى اروپاييان عليه ايران و كشورهاى اسالمى ريشه دارد. 
به عبارت ديگر آنچه حكومت دوگانه خوانده مى شود نه يك موضوع و مسئله واحد فلسفه 
سياسى بلكه بر عكس نوعى سياست استعمارى و استكبارى ميان دو قطب متفاوت در 
درون حاكميت هاى ملى است. سياستى كه از يك سو مردم و جريان هاى سياسى را در 
ــى يكپارچه حاكميت قرار مى دهد و از طرف ديگر مردم را در درون  مقابل بدنه سياس
ــيخته و مطرود مى سازد. در چنين نظامى هيچ  حاكميت تبديل به گروه هاى ازهم گس
مرجعيتى براى متحد كردن مردم وجود ندارد. سياست دوگانه سازى قدرت و مشروعيت 

دقيقاً در چنين فضايى كاربرد خود را نشان مى دهد. 
با تفاصيل مذكور، شناخت تضادها و معضالتى كه مفهوم مشروعيت دوگانه براى نظام 
مردم ساالر جمهورى اسالمى ايجاد مى كند براى مدافعان اين نظام از اهميت بايسته اى 
برخوردار است. هر بار كه مخالفان اتحاد و يكپارچگى هويتى، دينى و ملى ايران در صحنه 
سياسى بدان دست يازيدند و از آن بهره جستند بايد متوجه شويم كه اينها تالش هاى 
ــكاف در وحدت فرهنگى و سياسى جامعه و  ــت براى ايجاد ش روشمند و سرسختى اس

بسترى است براى نفوذ دشمن در وحدت و همبستگى ملى و دينى. 
ــروعيت و قدرت دوگانه دامن مى زند و با توليد مفاهيمى  هر جريانى كه به مفهوم مش
ــروعيت و  ــت و ملت، تقابل مش ــالميت، تضاد ميان دول ــاوت جمهوريت و اس چون تف
ــم به فضاى  ــى و امثال اين مفاهي ــب غير ايران ــاوت مكتب ايرانى و مكت مقبوليت، تف
ــاند، خالف تصور عمومى، صرفاً در حكم كارگزار سياسى يا  ــازى مدد مى رس دوگانه س
ــل نمى كند بلكه فراتر از آن گروه هاى مذكور  فرهنگى ضد انقالب داخلى و خارجى عم
يگانه خاستگاه سياسى و فرهنگى ستون پنجمى هستند كه برسازنده فتنه هاى اجتماعى 
ــالمى مى باشند؛ تا از اين  و گروه هاى ستيزه جوى ضد انقالب براى مقابله با انقالب اس
ــم جهانى و منافقين مزدور آنها در درون مكانيسم  برآيند، امريكا، انگليس و صهيونيس
ــبت به جريان هاى  ــود پيدا كنند. اگر ملت ما نس حاكميت جاى پاى محكمى براى خ
انحرافى درون قوا حساسيت نشان مى دهد به همين اعتبار است كه اين جريان ها چه در 
دولت هاشمى، چه در دولت خاتمى و چه در دولت دهم برسازنده سياست هاى دوگانگى 

قدرت و مشروعيت مى باشند. 
ــتعمار و جريان هاى دوگانه ساز در ايران و كشورهاى اسالمى  اين هم جوارى ميان اس
ــروعيت، از دل  ــازى مش ــرا با تقويت دوگانه س ــرا جريان هاى غربگ ــت؛ زي اتفاقى نيس
ــد انگلى خود پيدا مى كنند. در يك شرايط  ــترى براى رش سياست هاى استعمارى بس
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ــى و فرهنگى فراهم نيست. متأسفانه  طبيعى هيچ گاه امكان رشد اين انگل هاى سياس
ــالمى در قرن اخير به خصوص بعد از انقالب  گروه هاى شبه روشنفكر اسالمى و غيراس
اسالمى يگانه جريان هايى هستند كه از طريق اعالم وضعيت استثنايى اجتماعى و تعليق 
اعتبار دين و فرهنگ بومى در حل مشكالت جامعه، نقطه تمايز ميان دين و دنيا، سنت 
و تجدد، دين و سياست، ملت و دولت و بسيارى از دوگانه گرايى هاى كاذب و مخرب در 
تاريخ معاصر بوده اند. اين جريان ها به تأسى از آبشخورهاى ايدئولوژيك خود در غرب، 
همواره در درون يك وضعيت استثنايى و متضاد، مثل هم عمل كردند. در دويست سال 
اخير تضاد چپ و راست، تضاد قوميت ها، تضاد مذاهب، تضاد دولت و ملت، تضاد سنت 
و تجدد و تضاد دين و سياست كه مردم را وادار مى كند در مواجهه با هر موردى مبنايى 
خاص را برگزينند كه مورد پسند اين جريان ها و اربابان آنها باشد جز تقويت استبداد و 

استعمار دستاوردى به همراه نياورد. 
از همين جاست كه نمايش دموكراسى خواهى، قانون طلبى، اسالم خواهى، انقالبى گرى، 
ــم نمايش ها به واقع فقط در  ايران گرايى و ملى گرايى اين گروه ها رنگ مى بازد. اين قس
جاهايى رخ مى دهد كه پاى منافع حزبى، جناحى و گروهى اين جريان ها در ميان باشد. 
اين همجوارى با منافع استعمار انگليس و امريكا و ضد انقالب داخلى و خارجى در قالب 
ــه بنابر عرف غربگرايان از ميرزا  آن تقدس مآبى و اصالح طلبى مبهمى تجلى مى يابد ك
ــاالر عاقد قرارداد ذلت بار رويتر تا ميرزا حسين خان موسوى رهبر  حسين خان سپهس
ــخصيت ها و گروهاى دوگانه ساز در تاريخ  فتنه سبز وجه اشتراك تمامى جريان ها، ش
معاصر ايران بود. به نظر مى رسد اين همجوارى هيچ گاه آشكارتر و رذيالنه تر از همجوارى 
ــال 88 در دامن زدن به تضاد بين دولت و  كارگزاران دولت اصالحات و فتنه افروزان س

ملت، دين و سياست، مقبوليت و مشروعيت و جمهوريت و اسالميت نبوده و نيست. 
اكنون ديگر نبايد ترديد كرد كه دوقطبى سازى مشروعيت و حاكميت به عنوان يكى از 
سياست هاى استراتژيك استعمار غرب، ضامن بقاى جريان هاى چپ و راست در كشور 
و تداوم نفوذ غرب در بخشى از بدنه نظام جمهورى اسالمى است. اگرچه نمادهاى عينى 
اين دوگانه سازى را مى توان در دولت هاشمى و خاتمى در قوه مجريه و در مجلس ششم 
در قوه مقننه تعقيب كرد اما خطر شكل گيرى مجدد اين دوگانه سازى را در بدنه دولت 

دهم نبايد ناديده گرفت. 
دولت دهم ققنوسى بود كه از آتش فتنه 88 بيرون آمد و تنها دولتى است كه با شعار 
ــران را به خود  ــالمى و امام خمينى اعتماد مردم اي ــت به آرمان هاى انقالب اس بازگش
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جلب نمود. ورود مفهوم مشروعيت يا قدرت دوگانه كه از تمايالت رهبرى ايدئولوژيك 
دولت مردان در تمامى دولت ها سر بر مى آورد و به جاى ارايه برنامه هاى استراتژيك براى 
حل مشكالت جامعه (دولت استراتژيك)، به تمايالت و تمنيات و توهمات ايدئولوژيك 
ــن دولتى به هيچ روى  ــردازد (دولت ايدئولوژيك)، در درون چني كارگزاران خود مى پ
ــت. مؤيد اين نكته همان واقعيتى است كه هنوز هم پژوهشگران را  اطمينان بخش نيس
ــگفت زده مى كند؛ اين كه دولت دهم آراى خود را از شعارهايى كسب كرد كه به زعم  ش
بسيارى از غربگرايان چپ و راست در درون جمهورى اسالمى و احزاب پيوسته و وابسته 
آنها چون حزب مشاركت، سازمان مجاهدين انقالب اسالمى، حزب كارگزاران سازندگى، 
مجمع روحانيون مبارز و احزاب مشابه، امكان كسب اين حجم از آرا با چنين شعارهايى 
ــالمى و مشروعيت دينى آن به پايان رسيده و  را در دورانى كه فكر مى كردند انقالب اس
ــه هاى امام خمينى و واليت فقيه ديگر  بايد در پى مشروعيت هاى ديگرى بود و انديش
كارآمدى ندارد و آغاز عصر جمهوريت بدون اسالميت است، باور نكردنى نشان مى داد. 
قلع و قمع انقالب و باورهاى انقالبى كه از دولت سازندگى آغاز شد و در دولت اصالحات 
ــيد به زعم اين جريان ها پايان اسالميت نظام و آغاز جمهوريت آن تلقى  به اوج خود رس
مى شد. اين قلع و قمع نشان مى داد كه بخشى از نيروهاى انقالب دست به انقالب كشى 
ــت. دولتى كه در چنين  ــترده اى يازيده اند كه ديگر براى آن بازگشتى متصور نيس گس
ــان دامى گردد كه  ــير هم ــران رأى مى گيرد نبايد خود اس ــلمان اي فضايى از ملت مس

دولت هاى گذشته را به اين دليل نكوهش مى كرد. 
ــت هاى  ــمت سياس ــه كارگزاران دولت دهم به س ــى از بدن آيا لغزش تدريجى بخش
دوگانه سازى را بايد ناشى از يك غفلت دانست؟ آنچه سردمداران اين دوگانه سازى جديد 
را با چنين تعصبى وارد ميدان مى كند هنوز كامًال برمال نگرديده است. اما آنچه اهميت 
دارد اين است كه اين دوگانه گرايى بين مشروعيت و مقبوليت و ايرانيت و اسالميت در 
تاريخ معاصر هر لحظه قادر است خود را بازسازى نمايد و نظام مقدس جمهورى اسالمى 
را هدف قرار دهد. امروز آنانى كه رداى قوه مجريه و قوه مقننه را بر تن مى كنند بايد آگاه 
باشند كه مهم ترين ركن حاكميت يك انقالب خون بار و كبير را در دست گرفته اند. آنها 
ــت در معرض اين دوگانه سازى هاى كاذب قرار گيرند و  بايد بدانند كه روزى ممكن اس

بايد انتخاب كنند. 
دشمنان انقالب هيچ بسترى را مناسب تر از بستر مشروعيت دوگانه براى تدوام حضور 
ــال ها امتحان كارآمدى خود را در  خود در يك انقالب مردمى نمى دانند. اين نظريه س
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سياست هاى استعمارى و استبدادى پس داده است. اگر استراتژيست هاى كاركشته اى 
ــى به ظاهر  ــوه را براى يك دموكراس ــور چندفرهنگى حتى بالق ــكى ظه چون برژينس
ريشه دار تاريخى مثل امريكا آفت و تفرقه افكن تلقى مى كند و اين نوع دوگانه سازى ها 
و چندگانه سازى ها را يكى از داليل افول قدرت رهبرى جهانى امريكا مى داند آيا نبايد 
در جمهورى نوپاى اسالمى خود به افراد، گروه ها و جريان هايى كه اين دوگانه سازى ها 
و چندگانه سازى را به فعليت مى رسانند و از دل آن جنبش هاى كاذب اجتماعى به راه 

مى اندازند به ديده مزدور نگاه كنيم؟ 
آيا مردم ما حق ندارند مبشران چنين سياست هايى را در هر شأن، مقام و مرتبه با هر 
سابقه انقالبى و ضد انقالبى كه دارند سرسپردگان به سياست هاى بيگانه قلمداد كنند؟ 
نبايد ترديد كرد كه دشمنان انقالب اسالمى و در رأس آن امريكا، انگليس و صهيونيسم 
همه آن عواملى را كه موجب نابسامانى هاى اقتصادى، سياسى و عقيدتى جوامع آنها شده 
است را به بيرون از جامعه خود منتقل خواهند كرد. اكنون ما بر مبناى همان مشكالتى 
كه برژينسكى معتقد بود امريكا را به انحطاط و زوال خواهد كشاند، مى توانيم برنامه هاى 
اين ابرقدرت عنود عليه انقالب اسالمى را شناسايى كنيم. در آينده دور و نزديك امريكا 
ــالمى و دور كردن جنبش هاى بيدارى جهان اسالم از الگوبردارى  براى مهار انقالب اس
ــت هاى تخريبى خود عليه مردم ايران را در سه بخش  ــالمى، تمامى سياس انقالب اس
ــامان دهى خواهد كرد. دوگانه سازى مشروعيت و  اقتصادى، اجتماعى و ايدئولوژيك س

مقبوليت در هر سه بخش در رأس اين سياست ها قرار خواهد داشت. 
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«بهار اسالم» و «پاييز غرب»
« منشور بيداري اسالمي »

محمد پورغالمى1
پرسش هاى استراتژيك 

اگر امت اسالمى در دو قرن گذشته دچار فروپاشى و هزيمت در برابر تمدن مادى غرب 
و مكتب هاى الحادى از هر دو نوع چپ و راست آن بود، اكنون در قرن پانزدهم هجرى اين 
مكاتب سياسى و اقتصادى غرب اند كه پاى در گل و دچار ضعف و فروپاشى و هزيمت اند 
و اسالم با بيدارى مسلمانان و بازيافت هويت خويش و با مطرح شدن انديشه  توحيدى 

و منطق عدالت و معنويت، دور تازه اى از شكوفايى و عزت خويش را آغاز كرده است.2 
شايد آن روزي كه «محمد البوعزيزى»، جوان 26ساله  تونسي در اعتراض به حكومت 
ــوزى زد هيچ تحليل گر  ــيدى بوزيد» دست به خودس ديكتاتوري بن علي در شهر «س
سياسي فكر نمي كرد كه اين آتش، همه  آتش هاي زير خاكستر جهان اسالم را كه در طول 
ــانده غرب پنهان شده بود، شعله ور ساخته و  ساليان دراز توسط حكومت هاي دست نش
دامنه آن حتي از كشورش تونس هم فراتر رفته و مصر، يمن، بحرين، اردن، عربستان، 
ليبي و... را هم بگيرد. شايد هيچ گاه به مغز كارشناسان و علماي سياست و علم االجتماع 

1.كارشناس ارشد علوم سياسى
2. بخش هايي از پيام رهبر معظم انقالب به كنگره حج سال 1387. 
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ــرد كه روزي  ــوع خطور نمي ك اين موض
ــود غرب را هم  آتش اين قيام ها دامن خ
ــتريت نماد  ــان وال اس ــرد و معترض بگي
ــر را در قلب پايگاه معنوي  ميدان التحري
مكتب ليبرال- سرمايه داري جهان و در 
محله منهتن نيويورك برپا كنند و رالف 
ــتمدار امريكايي و كانديداي  نادر سياس
ــت جمهوري،  اين دوره از انتخابات رياس
ــه اين  ــد كه ريش ــت اعالم كن به صراح
ــه  ــاي خاورميان ــات در قيام ه اعتراض
ــت و روي ديگر «بهار عربي»، «پاييز  اس

امريكايي» است. 
ــالب مردم در  ــتريت را «يادآور انق ــت نيز حركت معترضان وال اس مجله اكونوميس
خيابان هاى التحرير مصر» دانست و شبكه CNN هم آن را «برخاسته از جنبش بهار 
ــته قيام كنندگان امريكايي كه بر حكومت اقليتي محدود و  عربى» معرفى كرد. خواس
ــكار بود: «ما 99درصد مردم جامعه هستيم.» بر  خاص بر خود معترض بودند كامًال آش
روي پالكاردهايي كه آنان در دست داشتند نوشته شده بود: «بانك ها را واداريد تا پول ما 
را پس دهند.» معترضان، نظام سرمايه داري را مسبب اصلي اين بحران ها مي دانستند. 

براي همين يك صدا فرياد زدند: «Eat the rich»؛ سرمايه داران را بخوريد. 
اما تحوالت ماه هاي اخير نشان داد كه اين امر برخالف همه پيش بيني هاي ناظران و 
تحليل گران سياسي غرب به تحقق پيوست و حاال بعد از گذشت عمر تقريباً يك ساله اين 

قيام ها هر روز شاهد مرحله تازه اي از آن هستيم. 
ــيون غرب همه توان علمي و اجتماعي خود را به كار گرفتند تا حقيقت را  البته سياس
خالف آن چيزي كه در حال جريان بوده و هست، نشان دهند. برخي از آنان براي آن كه 
ــير اصلي خود خارج سازند براي اين قيام ها از  واقعيت را پنهان كنند و ذهن ها را از مس
اصطالح «بهار عربي» استفاده كردند. استخدام و جعل اصطالح «بهار عربي» كه عاري 
از هرگونه بار ايدئولوژيك و سياسي، و به طور كل واژه اي است خنثي و به دور از هرگونه 
«جهت گيري سياسي»، به خوبي نمايانگر تلقي غرب از اين قيام هاست؛ چه آن  كه آنان 
تصور مي كردند اين قيام ها امري است كوتاه مدت و الجرم بعد از گذشت زمان، اين بهار 

فلسفه و فالسفه غرب اساسًا قدرت فهم 
انقالب هايي با ويژگي هايى شبيه انقالب 
اسالمي ايران را ندارند. در انگاره هاي 
فلسفي غرب مقوله اي به نام دين از آنجا 
كه به زعم خود ريشه در اسطوره ها و 
خرافه ها و فراطبيعيات دارد متعلق به 
دوران سنت و خرافه گرايى است. بر اين 
اساس در دوران جديد حيات بشر كه 
مبتني بر عقالنيت و خردگرايي است، 
دين نه محلي از اعراب دارد و نه اصًال 
توانايي بازتوليد فرهنگي در جامعه را 

خواهد داشت
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تبديل به خزان و زمستان خواهد شد، بي آن  كه دستاورد قابل توجهي داشته باشد. 
اما آن دسته از افراد كه زيرك تر بوده و از هوش سياسي بيشتري بهره برده و به خوبي 
فهميده بودند كه اين قيام ها چيزي فراتر از يك شورش و اعتراض اجتماعي كوتاه مدت 
است، سعي كردند تا با قلب «انگيزه»ها و «اهداف» معترضان و انقالبيون، اين قيام ها را 
ــب  مصادره به مطلوب كنند. براي همين آنان ادعا كردند كه اين قيام ها صرفاً براي كس
آزادي هاي مدني است و ماهيتي ندارد جز تحقق شاخصه هاي نظام دموكراتيك؛ يعني 
دغدغه همه اين مردم كه از خانه، كاشانه، مال و جان خود گذشته اند چيزي نيست جز 

برپايي چند شاخص دموكراتيك! 
ــت كه تحليل گران  اما اين ادعاها تا چه اندازه حقيقت دارد؟ آيا واقعيت همين طور اس
غرب گفته اند و چيزي فراتر از آن نيست؟ آيا اين قيام ها بهار و خزاني دارند و دير يا زود 
فروكش خواهند كرد؟ آيا سرنوشت اين قيام ها مانند فرجام ديگر اعتراضاتي كه در تاريخ 
نظير آن كم اتفاق نيفتاده، محكوم به شكست و افول است؟ اگر اين گزاره درست است 
ــروع اين قيام ها، هم ابعاد آن عميق تر شده و هم  پس چرا بعد از گذشت يك سال از ش

دامنه اين اعتراضات گسترده تر شده است؟ 
آيا به راستي اين قيام ها داراي اهداف دموكراتيك و صرفاً آزادي خواهانه است؟ اگر اين 
ــعار انقالبيون متوجه بزرگ ترين نماد نظام ليبرال- دموكراسي  است پس چرا اولين ش
جهان يعني اياالت متحده بوده است؟ پس چرا انقالبيون در ماه هاي اخير سفارتخانه هاي 
ــگي اش در منطقه، يعني رژيم صهيونيستي را تسخير  ــت هميش امريكا و متحد و دوس

كرده اند؟ 
ــن قيام ها داراي اهداف صرف  ــاي برخي ديگر از تحليل گران، اي يا حتي اگر بنا به ادع
ناسيوناليستي است، چرا شعارها و نمادهايي كه توسط قيام كنندگان به كار برده مي شود 
بيش از آن كه داراي ماهيت «ملي گرايانه» باشد ماهيت «اسالم گرايانه» و مذهبي دارد؟ 
برپايي نماز جمعه و جماعات، استفاده از شعارهاي اصلي دين اسالم چون «اهللا اكبر»، 
شعارهاي ضد استكباري و صهيونيستي و امثالهم خود دليلي هستند بر اثبات اين مدعا. 
اينها همه مؤيد اين مطلب است كه ذهن تحليل گران غربي عاجز از فهم ماهيت اصلي 
اين انقالب هاست. حتي آن دسته از افرادي كه سعي دارند در مقابل اصطالح «بيداري 
ــاني» استفاده  كنند نيز نشان  اسالمي» از اصطالح انحرافي و بي محتواي «بيداري انس
داده اند كه هنوز نتوانسته اند فهم درستي از ماهيت اين قيام ها داشته باشند كه به باور 

اين دسته از افراد اين انقالب ها امري هستند بر ساخته غرب و سياسيون آن! 



مقاالت (بيداري اسالمي)
(

30
دوره سوم سال نهم شماره 29 پاييز90

ــتباهي از سوي اين افراد روي داده  اما سؤال مهم آن  كه چرا چنين اظهارنظرهاي اش
است؟ به نظر مي رسد دليل اين اشتباه را مي توان در دو سطح «متدلوژيك» و «تئوريك» 

مورد بررسي قرار داد. 
ــتباه اين افراد آن است كه تنها به  ــي، اش الف. سـطح متدلوژيك: از  نظر روش شناس
ــنده كرده و از «ويژگي هاي خاص» آن غافل  ويژگي ها و خصوصيات عام اين قيام ها بس
ــري خصوصيات  ــه قيام ها و انقالب ها داراي يك س ــده اند. به خوبي مي دانيم كه هم ش
ــتند. موضوعاتي چون بر هم خوردن وضعيت عادي كشور، برگزاري تظاهرات  عام هس
اعتراض آميز، فروپاشي نظام موجود و احياناً كاربرد خشونت- با شدت بيشتر و كمتر به 
فراخور هر كدام از  انقالب ها- از خصوصيات و ويژگي هاي عام هر انقالبي است. حال اگر 
يك محقق و پژوهشگر سياسي- اجتماعي براي تحليل ماهيت انقالب ها تنها بسنده به 
همين عالئم كند يقيناً به جواب و تحليل درست و واقع گرايانه اي نخواهد رسيد؛ چه آن  
ــه كه با شعار «آزادي،  كه از اين منظر حتي دو انقالب بزرگ جهان يعني انقالب فرانس
برابري و برادري» شروع شد و به اذعان فالسفه غرب، آغازكننده نظام هاي دموكراتيك 
در جهان بود با انقالب اكتبر روسيه كه داراي ماهيت كمونيستي و به دنبال ساخت نظام 
سوسياليستي و جامعه اي بي طبقه بود يكسان است. پس براي فهم ماهيت يك انقالب  
بايد به شعارها، نمادها و آرمان هاي خاص آن انقالب رجوع  كرد. بنابراين بايد در ابتدا به 
دنبال فهم دقيق از «خاستگاه اصلي» يا علت العلل پديد آمدن يك رخداد بود نه عالئم 
عام و همگاني آن؛ چرا كه در سطح ويژگي هاي عام، همه پديده ها و رخدادها داراي نقاط 

اشتراك هستند. 
ــت كه تحليل گران و سياسيون غربي در مقابل  اين موضوع دقيقاً همان اشتباهي اس
انقالب اسالمي ايران نيز انجام داده و الجرم نتوانستند به تحليل درستي درباره ماهيت 

اصلي انقالب اسالمي برسند. جيمي كارتر در اين باره مي گويد: 
من از رئيس وقت سازمان سيا كه به دليل پيروزى انقالب اسالمى از كار 
بر كنار شد پرسيدم: يعنى شما با اين همه آدمى كه در دنيا داريد، با اين 
همه تجهيزات فوق پيشرفته، با اين همه بودجه اى كه صرف مى كنيد، 
ــخ گفت:  ــتيد انقالب مردم ايران را پيش بينى كنيد؟ او در پاس نتوانس
ــت... بى تعريف است، كامپيوترهاى ما آن را  آنچه در ايران روى داده اس

نمى فهمند.1 
1. كيهان، 7/1/ 1378؛ به نقل از استانفيلد ترنر (رئيس سازمان جاسوسى سيا در دولت جيمى كارتر). 



31
ب»

 غر
ييز

 «پا
» و

الم
ر اس

«بها
90

ييز
 پا

29 
اره

شم
م 

ل نه
 سا

سوم
ره 

دو

ــر تئوريك  ب. سـطح تئوريك: از منظ
ــفه و  ــد فلس و حوزه نظر نيز به نظر مي رس
فالسفه غرب اساساً قدرت فهم انقالب هايي 
با ويژگي هايى شبيه انقالب اسالمي ايران را 
ندارند. در انگاره هاي فلسفي غرب مقوله اي 
به نام دين از آنجا كه به زعم خود ريشه در 
ــطوره ها و خرافه ها و فراطبيعيات دارد  اس
متعلق به دوران سنت و خرافه گرايى است. 
بر اين اساس در دوران جديد حيات بشر كه 
مبتني بر عقالنيت و خردگرايي است، دين 

ــت.  نه محلي از اعراب دارد و نه اصًال توانايي بازتوليد فرهنگي در جامعه را خواهد داش
بنابراين در دوران مدرنيته نمي توان انقالبي ايجاد كرد كه مبنا و ماهيت اصلي آن ديني 
ــد چنين نگره اي به دين در غرب، بيشتر ناظر  ــد. هر چند به نظر مي رس و مذهبي باش
ــكالت و چالش هاي فراوان موجود در الهيات مسيحيت باشد اما پيروزي انقالب  بر مش

اسالمي خط بطالني كشيد بر اين ادعاي پوچ و بي محتوا. 

اجالس بين المللي تهران و منشور بيداري اسالمي 
در چنين شرايطى از اوضاع منطقه و جهان بود كه در شهريورماه امسال، شاهد برگزارى 
اولين اجالس بين المللى بيدارى اسالمى در تهران بوديم. اين مسئله باعث شد تا چشم 
همه جهان به ايران و به اين اجالس دوخته شود. سخنران افتتاحيه اين اجالس هم كسى 
ــه به اجالس رفتم، نقل محفل  نبود جز «رهبر معظم انقالب». بعد از ظهر همان روز ك
ــخنان رهبر انقالب بود. همه حضار از سخنان ايشان  مهمانان داخلى و خارجى، نقل س

به وجد آمده بودند؛ به طوري كه همگان از لفظ «امام خامنه اى» استفاده مى كردند. 
صحبت هاى رهبر انقالب شايد به لحاظ زمانى چيزى حدود 30 دقيقه بود اما 
مى توان به ضرس قاطع اعالم كرد كه در همين مدت زمان كوتاه، كليدى ترين و 
استراتژيك ترين سخنان پيرامون مبحث بيدارى اسالمى از سوى ايشان عنوان شد. 
به طورى كه الكساندر پروخانف، ژورناليست كهنه كار روسى كه از مهمانان حاضر 

در جلسه بود در واكنش به بيانات ايشان به نگارنده اين طور گفت: 
ــخنان امام خامنه اي تنها جنبه هاي  پيش از اين تصور مي كردم كه س

در انقالب هاي مبتني بر خواست 
«مردم»، «شعار»ها، «نماد»ها، «اهداف» 
و «آرمان»هاي انقالب توسط خود 
مردم و در جريان انقالب ساخته و 
پرداخته مي شود نه توسط يك گروه يا 
افراد خاصي كه از آن به ايدئولوگ هاي 
انقالب ياد مي كنند. اين شعارها و 
آرمان ها برخاسته از «هويت» تاريخي و 
فرهنگي يك ملت و آرزوهايي است كه 
يك ملت در طول تاريخ همواره ميل به 

تحقق آن داشت
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ــد و  ــخنراني، همه چيز كامًال دقيق بيان ش ــا در اين س عرفاني دارد ام
جنبه هاي سياسي آن بسيار مهم و عميق بود. به نظر من ايشان تسلط 
زيادي بر مسائلي چون تئوري هاي انقالب و موضوعات بين المللي دارند. 
سخنراني ايشان نشانگر دقيق احاطه ايشان بر تحوالت منطقه و جهان 
بود. ايشان مانند يك استراتژيست بزرگ حرف مي زنند. از منظر منطق 
سياست، ايشان اين توانايي فوق العاده را دارند كه مسائل پيچيده و مبهم 
را بشكافند و به زبان ساده و عاميانه براي مردم بازگو كنند تا همه مردم 

آن را متوجه شوند.1 
رهبر انقالب در اين سخنان به سه موضوع اصلى اشاره كردند: 

1. «هويت  شناسى» انقالب هاى منطقه؛
2. «آسيب شناسى» انقالب ها؛ 

ــا تهديدها و موانع  ــتراتژى مؤثر جهت مقابله ب 3. ارايه  «راهبردهاي عملياتي» و اس
انقالب. 

ــورى كه بايد توسط  ــور بيدارى اسالمى» ناميد؛ منش ــخنان را مى توان «منش اين س
انديشمندان و صاحب نظران ديگر، موشكافى و تئوريزه شده و از آن به عنوان «نقشه راه» 
بيدارى اسالمى استفاده كرد. اين مقاله مى تواند به عنوان مدخلى براى تئوريزه كردن 
ــور در حد بضاعت علمى اين قلم، آغازكننده راه باشد و اميد آن  كه محققان و  اين منش

پژوهشگران دغدغه مند نيز در جهت هر چه بارورتر شدن آن كمك كنند. 

جان مايه سخنان رهبر انقالب؛ مراقبت از خط كفر و نفاق 
رهبر انقالب مانند اكثر مواقع، سخنان خود را با آياتى از قرآن كريم شروع كردند. آيات 
ــان از بين هزاران آيه موجود در  اول تا سوم سوره مباركه «احزاب». اما اين  كه چرا ايش
قرآن اين آيات را براى مطلع بحث در نظر گرفتند خود موضوع مهمي است. سؤال اين كه 
ــت و اين آيات ناظر بر چه موضوعاتى هستند؟ از  ــرى در اين آيات نهفته اس مگر چه س
نظر نگارنده اغراق نيست اگر بگوييم «جان مايه» سخنان رهبر انقالب در اين اجالس در 
همين سه آيه نهفته است. اهميت اين آيات آن قدر است كه ايشان هم در ابتداى سخنان 

خود آن را تالوت كردند و هم در پايان آن. 
ــوره احزاب كه يكى از پربارترين  ــت به س ــد اين آيات مربوط اس ــاره ش چنان كه اش
1. رك: «امام خامنه اي يك استراتژيست بزرگ است»، 1390/7/12، سايت خبري بولتن نيوز، كد خبر: 61188. 
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سوره هاى قرآن مجيد است و در مدينه نازل 
ــوره  ــت. در اين س ــده و داراى 73 آيه اس ش
مسائل متنوع و بسيار مهمى در زمينه اصول و 
فروع اسالم تعقيب مى شود. از آنجا كه بخش 
مهمى از اين سوره به ماجراى «جنگ احزاب» 
مى پردازد اين نام براى آن انتخاب شده است. 
اما سه آيه اوليه اين سوره كه رهبر انقالب آن 

را تالوت فرمودند مربوط است به ماجرايى در جنگ احد. در مورد شأن نزول اين آيات 
چنين آمده است: 

ــران كفر و شرك نازل  ــفيان و بعضى ديگر از س اين آيات در مورد ابوس
شده كه بعد از جنگ احد از پيامبر اسالم(ص) امان گرفتند و وارد مدينه 
ــول خدا صلى اهللا عليه و آله آمدند و عرض كردند:  ــدند و خدمت رس ش
ــرف نظر كن و بگو آنها براى  اى محمد! بيا و از بدگويى به خدايان ما ص

پرستش كنندگان شان شفاعت مى كنند. 
ــنهاد، پيامبر صلى اهللا عليه وآله را ناراحت كرد. عمر برخاست و  اين پيش
گفت: اجازه ده تا آن ها را از دم شمشير بگذرانم! پيغمبر فرمودند: من به 
آنها امان دادم، چنين چيزى ممكن نيست. اما دستور داد آنها را از مدينه 

بيرون كنند.1 
چنان كه معلوم است اين آيات مربوط مى شود به مسئله مهم پيشنهادهاى سازشكارانه 
ــير راه هر انقالب و قيامى وجود دارد. در  از سوى مخالفان و دشمنان كه معموالً در مس
ــركان و منافقان بارها و بارها كوشيدند با طرح  ــول اهللا(ص) نيز مش انقالب اسالمى رس
ــنهاداتى نظير اين، يا پيامبر را از ادامه انقالب بازدارند و يا حداقل سعى كنند تا در  پيش
ــير انقالب، «انحراف» ايجاد كنند. اما اين آيات نازل شد و به توطئه آنها پايان داد و  مس
پيامبر را به ادامه روش قاطعانه اش در خط توحيد بدون كمترين سازش دستور داد. در 

تفسير اين آيات در تفسير نمونه چنين آمده است: 
اين آيات مجموعاً چهار دستور مهم به پيامبر صلى اهللا عليه وآله مى دهد: 
ــت كه زمينه ساز هر برنامه  دستور اول: در زمينه  تقوا و پرهيزكارى اس
ديگرى مى باشد. مى فرمايد: «اى پيامبر! تقواى الهى پيشه كن» (يا ايها 

1. برگزيده تفسير نمونه، ج 3، ص585. 

رهبر معظم انقالب اصول انقالب هاي 
كنوني منطقه و بيداري اسالمي را در 

چهار عنصر بر  شمردند:
1. احياء و تجديد عزت و كرامت 
ملي؛ 2. برافراشتن پرچم اسالم؛ 
3. ايستادگى در برابر نفوذ و سلطه 
امريكا و اروپا؛ 4. مبارزه با رژيم 
غاصب و دولت جعلى صهيونيست
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ــوا» همان  ــق اهللا). حقيقت «تق النبي ات
ــئوليت درونى است و تا اين  احساس مس
احساس مسئوليت نباشد انسان به دنبال 

هيچ برنامه سازنده اى حركت نمى كند. 
دستور دوم: نفى اطاعت كافران و منافقان 
است. مى فرمايد: «و از كافران و منافقان 
ــع الكافرين و  ــن»! (و ال تط ــت مك اطاع
ــه براى  ــن آي ــان اي ــن). در پاي المنافقي
ــد: «خداوند  ــن موضوع مى گوي تأكيد اي
ــت» (ان اهللا كان عليماً  عالم و حكيم اس
ــان ترك پيروى آن ها را  حكيماً). اگر فرم
به تو مى دهد روى علم و حكمت بى پايان 

اوست. 
ــانى توحيد و تبعيت از وحى الهى را  در سومين دستور مسئله بذرافش
مطرح كرده، مى گويد: «و از آنچه از سوى پروردگارت به تو وحى مى شود 
پيروى كن» (و اتبع ما يوحى  اليك من ربك)؛ و مراقب باش و بدان «كه 
ــت» (ان اهللا كان بما تعملون  ــام مى دهيد آگاه اس خداوند به آنچه انج

خبيرا).
ــت و تهديد، توطئه و  ــكالت فراوان اس ــه در ادامه اين راه مش از آنجا ك
كارشكنى بسيار زياد، چهارمين دستور را به اين صورت صادر مى كند: «و 
بر خدا توكل كن» و از توطئه هايشان نترس! (و توكل على اهللا)؛ «و همين 
بس كه خداوند ولى، حافظ و مدافع (انسان) باشد» (و كفى  باهللا وكيال).1 
گرچه مخاطب مستقيم اين آيات شخص پيامبر اكرم(ص) است، ولى از آنجا كه از كلمه 
«ايها» در ابتداى آيه استفاده كرده، چنين مستفاد مي شود كه اين مسئله دستورى است 
براى همه مؤمنان و مسلمانان در هر عصر و هر زمان؛ كما اين كه رهبر انقالب نيز به اين 
موضوع اشاره فرمودند. نكته مهمي كه در اين آيات وجود دارد اين است كه خداوند هم 
خطر «خط كفر» را هشدار مى دهد و هم خطر «خط نفاق» را. چه بسا خطر جريان نفاق به 
دليل پيچيدگى هاى بيشترى كه دارد مهم تر و خطرناك تر از كفر هم باشد. (كه هست) 

1. همان، ص586. 

تفاوت ديگر انقالب هاي اسالمي با ساير 
انقالب ها در اين است كه در انقالب هاي 
مبتني بر يك طبقه خاص، آن گاه كه 
عناصر اصلي انقالب و ايدئولوگ ها از 
مسير انقالب جدا شده يا دچار انحراف 
شوند، انقالب ها نيز با انحراف و تغيير 
مواجه شده و در نهايت به ضد خود 
تبديل مي شوند؛ در حالي كه انقالب 
اسالمي از آن جا كه اساسًا مبتني بر يك 
قشر خاص نيست حتي اگر عناصر اصلي 
انقالب نيز دچار انحراف شوند باز هم 
انقالب راه و آرمان هاي خود را ادامه 
خواهد داد؛ چرا كه مردم با آرمان ها پيوند 

خورده اند نه با افراد
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منشور بيدارى و هويت شناسي انقالب هاي خاورميانه
ــند: «تضاد  در علم تئوري هاي انقالب همواره انقالب ها را با دو عامل اصلي مي شناس
طبقاتي» و «وجود طبقه پيشرو». در فلسفه  غرب شرط الزم براى ايجاد انقالب، وابسته 
به وجود اين دو عامل است. بنابراين انقالب در كشورهايي رخ مي دهد كه داراي اين دو 
عامل اصلي باشند. مبناي تحليل محققان غربي از مسئله انقالب ها نيز وجود همين دو 
خصوصيت است. پس اگر در كشوري، انقالبي روي دهد كه داراي خصوصيات فوق الذكر 
ــان غربي نمي تواند تحليل و فهم درستي از ماهيت آن داشته  نباشد ذهن جزءنگر انس

باشد. 
اما در منطق قرآني هرگونه تغيير، تحول و انقالب، پيش از آن كه منشأ بيروني داشته 
ــود: «ان اهللا اليغير ما بقوم  ــته و از تحول در «انفس» آغاز مي ش باشد منشأ دروني داش
حتي يغيروا ما بانفسهم». تحول در انفس يا به تعبير رهبر انقالب «حالت برانگيختگي»، 
ــت كه در آن نه تضاد طبقاتي نقش اصلي دارد و نه وجود طبقه اي پيشرو. در  حالتي اس
اين حالت مخاطب پيام و مانيفست انقالب، تك تك انسان ها و مردم جامعه اند، نه قشر 
و طبقه و گروهي خاص. رسول اكرم(ص) انقالب خود را اين گونه آغاز كرد. او مستقيماً 
ــر هم زدن «عادات» و روزمرگى ها،  با «قلوب» و «عقول» مردم ارتباط برقرار كرد و با ب
موجبات «انقالب درونى» افراد را به وجود آورد. از سويى ديگر، مخاطبان  پيامبر(ص) نه 
گروه، قشر و طبقه اى خاص، و نه حتي مردمان شبه جزيره عرب كه تمامي انسان ها در 
هر نقطه اي از اين عالم بودند؛ بنابراين تفاوت اصلي «انقالب اسالمي» با ساير انقالب ها 

در همين موضوع نهفته است؛ يعني خصوصيت «مردمي» بودن آن. 
ــا، «اهداف» و  ــعار»ها، «نماد»ه ــردم»، «ش ــت «م در انقالب هاي مبتني بر خواس
ــط خود مردم و در جريان انقالب ساخته و پرداخته مي شود  «آرمان»هاي انقالب توس
نه توسط يك گروه و يا افراد خاصي كه از آن به ايدئولوگ هاي انقالب ياد مي كنند. اين 
ــته از «هويت» تاريخي و فرهنگي يك ملت و آرزوهايي است  شعارها و آرمان ها برخاس
كه يك ملت در طول تاريخ همواره ميل به تحقق آن داشت. دليل زنده بودن شعارها و 
ــتقالل» و كهنه  نشدن  آرمان هاي انقالب چون «عدالت»، «آزادي»، «معنويت» و «اس
ــت. اين آرمان ها، مانيفست هايي نيستند كه  آنان نيز دقيقاً در همين مسئله نهفته اس
توسط احزاب و گروه ها نوشته شده و به مردم عرضه شوند؛ بلكه مردم با پوست و گوشت 

خود، و از عمق جان آن را احساس كرده و به دنبال تحقق آن هستند. 
تفاوت ديگر انقالب هاي اسالمي با ساير انقالب ها در اين است كه در انقالب هاي مبتني 
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ــير انقالب جدا  بر يك طبقه خاص، آن گاه كه عناصر اصلي انقالب و ايدئولوگ ها از مس
شده يا دچار انحراف شوند، انقالب ها نيز با انحراف و تغيير مواجه شده و در نهايت به ضد 
خود تبديل مي شوند؛ در حالي كه انقالب اسالمي از آن جا كه اساساً مبتني بر يك قشر 
ــت حتي اگر عناصر اصلي انقالب نيز دچار انحراف شوند باز هم انقالب راه و  خاص نيس
آرمان هاي خود را ادامه خواهد داد؛ چرا كه مردم با آرمان ها پيوند خورده اند نه با افراد. 

چنان كه رهبر انقالب در اين باره فرمودند: 
ــصت در تعدادى از كشورهاى آفريقا و آسيا،  در حوادث دهه پنجاه و ش
ــرهاى گوناگون مردم و جوانان از همه جاى  بار سنگين انقالب را نه قش
كشورها، كه دستجات كودتاگر يا هسته هاى كوچك و محدود مسلح بر 
دوش داشتند. آنها تصميم گرفتند و عمل كردند و آن گاه كه خودشان يا 
نسل پس از آنها بر اثر انگيزه ها و عوامل قابل شمارش، راه خود را عوض 
كردند، انقالب ها به ضد خود تبديل شد و دشمن بار ديگر بر آن كشورها 
تسلط يافت. اين به  كلى متفاوت است با تحولى كه بر دوش توده مردم 
است و آنهايند كه جسم و جان خود را به ميدان مى آورند و با مجاهدت و 

فداكارى، دشمن را از صحنه بيرون مي رانند. 
در اين جا اين مردم اند كه شعارها را مي سازند، هدف ها را معين مي كنند، 
دشمن را شناسايى و معرفى و تعقيب مي كنند، آينده مطلوب را، اگر چه 
به اجمال، ترسيم مي كنند و در نتيجه اجازه انحراف و سازش با دشمن 
ــكار و آلوده و به طريق اولى به عوامل  و تغيير مسير را به خواص سازش

نفوذى دشمن نمي دهند.1 
ــال به چشم خود ديده  اند. جدايي  مردم ايران اين مسئله را بارها در طول اين سي س
ــور مي كردند كه  ــته و تص ــاني كه خود را روزي مدعي انقالبي گري دانس و ريزش كس
«استوانه هاى نظام»اند و انقالب بدون آنها معنا ندارد و اگر از انقالب جدا شوند كار انقالب 
ــئله مصداق ندارد كه حتي باعث خلق  نيز تمام شده است، نشان داد كه نه تنها اين مس
حماسه هايي چون راهپيمايي ميليوني مردم در 23تير 1378 و 9دي 1388 خواهد شد. 
بر مبناي اين رهيافت، رهبر معظم انقالب اصول انقالب هاي كنوني منطقه و بيداري 

اسالمي را در چهار عنصر بر  شمردند: 
1. احياء و تجديد عزت و كرامت ملي: كه در طول زمان با ديكتاتورى حاكمان فاسد و 

1. بيانات رهبر معظم انقالب در اجالس بين المللي بيداري اسالمي، 1390/6/26. 
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با سلطه سياسى امريكا و غرب، در هم شكسته و 
پايمال شده است. 

ــالم: كه عقيده عميق  ــتن پرچم اس 2. برافراش
ــت و برخوردارى از  و دلبستگى ديرين مردم اس
ــرفت و شكوفايى اى  امنيت روانى، عدالت، پيش
كه جز در سايه شريعت اسالمى به دست نخواهد 

آمد. 
ــلطه امريكا و  ــتادگى در برابر نفوذ و س 3.  ايس

اروپا: كه در طول دو قرن بيشترين لطمه، خسارت و تحقير را بر مردم اين كشورها وارد 
آورده اند. 

ــت: كه استعمار چون خنجرى در  4.  مبارزه با رژيم غاصب و دولت جعلى صهيونيس
پهلوى كشورهاى منطقه فرو برده و وسيله اى براى ادامه سلطه اهريمنى خود ساخته و 

ملتى را از سرزمين تاريخى خود بيرون رانده است. 

منشور بيدارى و آسيب شناسي انقالب هاي خاورميانه
ــيب ها و تهديدهايي  انقالب ها از آنجا كه برهم زننده وضعيت موجودند، همواره با آس
مواجه هستند. هميشه نيروهايي از درون و برون درصدد هستند تا وضعيت انقالبي را به 
وضعيت قبلي يا به وضعيت ديگر تبديل سازند. اين آسيب ها و تهديدها براي انقالب هايي 
با خصوصيت ديني و اسالمي بيشتر و شديدتر مي شود؛ چرا كه اساساً انقالب هاي اسالمي 
با ارايه الگويي جديد كه مغاير با الگوهاي رايج در حوزه سياست و حكومت است مقوله اي 
هستند «به خالف آمد عادت». از اين باالتر، چنانچه اشاره شد يكي از خصوصيات اصلي 
انقالب اسالمي نفي طواغيت، مستكبران و قدرت ها و دولت هاي سلطه گر است. پس هم 
از داخل با تهديد روبه رو هستند و هم از بيرون با تهديد نيروهاي خارجي و دول زورگو و 
سلطه گر. بنابراين وظيفه انقالبيون اين است كه در مرتبه اول اين خطرها و تهديدها را 

شناسايي كرده و در مرتبه بعد راه عالج و پيشگيري از آن را بياموزند. 
ــم  ــالب را تهديد مي كنند بر دو قس ــيب هايي كه يك انق رهبر معظم انقالب نيز آس
«آسيب هاي دروني» و «آسيب هاي بيروني» تقسيم بندي كردند. در حوزه آسيب هاي 

داخلي نيز ايشان اين موضوعات را بيان كردند: 
ــقوط حكومت وقت، وظيفه  ــاس كه با س 1. احسـاس تمام شـدن نهضت: اين احس

رهبر معظم انقالب نيز آسيب هايي 
كه يك انقالب را تهديد مي كنند 
بر دو قسم «آسيب هاي دروني» و 
«آسيب هاي بيروني» تقسيم بندي 
كردند. در حوزه آسيب هاي 
داخلي نيز ايشان اين موضوعات 

را بيان كردند:
1. احساس تمام شدن نهضت؛

2. غنيمت جويي
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ــده و به انتهاي كار رسيده اند  انقالبيون تمام ش
ــت.  ــدي هر انقالب اس ــيب هاي ج يكي از آس
ــدار داده  ــن امر هش ــرت روح اهللا نيز بر اي حض
ــالمي  ــر براي جمهوري اس و فرمودند كه خط
ــاس كنيد نهضت ديگر  آن جايي است كه احس
تمام شده است. پس سقوط حكومت ديكتاتوري، 
ــالمي به دليل ذات «ديني» كه دارد  تازه ابتدا و آغاز كار است. از طرف ديگر انقالب اس
هميشه بايد در حال حركت و پويايي باشد يا بهتر بگوييم انقالب اسالمى به دليل ماهيت 

دينى كه دارد اصًال نمي تواند كه «ايستا» باشد. 
2. غنيمت جويي: غنيمت جويي و سهم خواهي همواره انقالبيون و انقالب ها را تهديد 
مي كند. سهم خواهي از آن جا ناشي مي شود كه انقالبيون تصور مي كنند كار نهضت تمام 
ــيده ايم و حاال ديگر نوبت تقسيم غنائم است. از طرف  شده و به پيروزي و آخر خط رس
ديگر نبايد از عده اي غافل شد كه معموالً براي دستيابي به غنائم و امكانات و منابع مادي 
و معنوي، خود را به ظاهر انقالبي نشان داده و از اين طريق وارد جريان انقالب مي شوند. 
ــالمي ايران اتفاق افتاد به خوبي  ريزش  هايي كه در طول اين سه دهه از عمر انقالب اس
اين موضوع را نمايان ساخت كه افراد و جريان هايي بودند كه نه براي آرمان ها و مقاصد 
انقالب كه براي مقاصد خود وارد انقالب شده بودند. فتنه 88 از همين جنس بود. كسي 
كه خود را نخست وزير مادام العمر(!) امام خميني مي دانست آن گاه كه با عدم اقبال مردم 
انقالبي مواجه شد و در انتخابات شكست خورد، به وضوح به آرمان هاي انقالب حمله ور 

شد و براي انحراف و استحاله اين آرمان ها، آشكارا شمشير بركشيد. 
مرعوب شدن در مقابل مستكبران، اعتماد به دشمن و نقطه مقابل آن، غفلت از دشمن 
و در نهايت ايجاد اختالف ميان انقالبيون نيز از جمله آسيب هاي دروني است كه رهبر 

معظم انقالب در تبيين آنها چنين فرمودند: 
ــتكبران و احساس ترس از امريكا و  مرعوب شدن از هيمنه ظاهرى مس
ديگر قدرت هاى مداخله گر، آسيب ديگرى از اين دسته است كه بايد از 
آن پرهيز كرد. نخبگان شجاع و جوان ها بايد اين ترس را از دل ها بيرون 
ــمن و در دام لبخندها و وعده ها و حمايت هاى آنها  كنند. اعتماد به دش
ــت كه به طور ويژه بايد پيشروان و  افتادن نيز آسيب بزرگ ديگرى اس
ــمن را با عالماتش در هر لباس بايد  ــند. دش نخبگان از آن بر حذر باش

در بعد آسيب هايي كه از بيرون 
يك انقالب را تهديد مي كند رهبر 
معظم انقالب به اين موضوعات 

اشاره كردند:
1. روي كار آوردن عناصر وابسته 
به غرب؛ 2. ساخت بديل هاي 

انحرافي
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شناخت و از كيد او كه در مواردى در پس ظاهر دوستى و كمك پنهان 
ــاخت. روى ديگر اين صفحه،  ــود، بايد ملت و انقالب را مصون س مي ش
ــجاعت را بايد با تدبير  ــمن را غافل دانستن است؛ ش مغرور شدن و دش
ــيطان، جن و انس، بايد همه ذخاير  و حزم در هم آميخت. در مقابل ش
الهى در وجود خود را به كار گرفت. ايجاد اختالف و به جان هم انداختن 
انقالبيون و رخنه در پشت جبهه مبارزه نيز آفتى بزرگ است كه با همه 

توان بايد از آن گريخت.1 
در بعد آسيب هايي كه از بيرون يك انقالب را تهديد مي كند نيز رهبر معظم انقالب به 

اين موضوعات اشاره كردند: 
1. روي كار آوردن عناصر وابسته به غرب: اگر غرب و قدرت هاي بزرگ توانستند جلوي 
يك انقالب را بگيرند يقيناً اين كار را انجام خواهند داد. اما اگر نتوانستند در مقابل موج 
ــعي مي كنند تا با تربيت و روي كار آوردن عناصري كه  عظيم انقالبيون موفق شوند، س
به لحاظ دستگاه فكري و عملي وابسته به غرب اند، مقدمات استحاله از درون انقالب ها 

را فراهم كنند. 
ــت. در مشروطيت ديديم چگونه انقالبي  انقالب مشروطه مصداق بارز اين موضوع اس
كه با رهبري روحانيون عظام و پشتيباني قاطع مردم شروع شد با نفوذ تدريجي عناصر 
ــفارتخانه هاي خارجي، به آنجا رسيد كه انقالب را از  وابسته به غرب و دخالت عوامل س
دست مردم خارج ساختند و با به حاشيه راندن روحانيت متعهد و انقالبي، آن را در يك 

طبقه خاص منحصر كرده و سر شيخ فضل اهللا را بر سر دار كردند. 
ــنهاد مدل و الگوي  ــا مي تواند گاهي پيش ــاخت بديل هاي انحرافي: اين بديل ه 2. س
ــد. در اين مواقع غرب سعي مي كند تا با پيشنهاد الگوهاي  حكومتي براي انقالب ها باش
رايج در حوزه سياست غرب چون مدل سوسياليستي و ليبراليستي، تنها نسخه موجود 

براي اداره حكومت و جامعه را در اين مدل ها القا كند. 
ــتوانه مالي و رسانه اي قوي، ايجاد هرج و مرج،  پديد آوردن جريان هاي انحرافي با پش
دامن زدن به جنگ داخلي ميان پيروان اديان و قوميت هاي مختلف، تحريم اقتصادي و 
بلوكه كردن سرمايه هاي ملي از ديگر تاكتيك هاي دشمن براي اضمحالل انقالب است. 
ــته و نوميد كردن مردم و مردد و  به عقيده رهبر انقالب «مقصود آنان از اين همه، خس
پشيمان كردن مبارزان است، كه مي دانند در اين صورت شكست دادن انقالب ممكن و 

1. همان. 
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آسان خواهد شد.»1 

منشور بيدارى و راهبردهاي عملياتي براي انقالب هاي خاورميانه 
رهبر انقالب در بخش مربوط به ارايه  راهبرد و استراتژي جهت پيروزي در انقالب ها بعد 
از بيان مسائل معنوي و فرامادي چون توكل به خداوند، اعتماد و حسن ظن به وعده هاي 
الهي، پرهيز از غرور و غفلت، حضور هميشگي در ميدان مبارزه، به كارگيري خرد، عزم، 
ــجاعت، پرهيز از ايجاد تفرقه و اختالفات قومي، مذهبي و قبيله اي و... به دو موضوع  ش

مهم ديگر نيز اشاره كردند: 
1. بازخواني دايمي اصول انقالب: اصول و آرمان ها در هر انقالبي حكم ريشه و اساس 
آن انقالب را دارد. بدون آرمان ها نمي توان انقالب را در مسير خود پيش برد. در حقيقت 
ــتگي  ــانه»ها را دارند كه بدون آن بي ترديد انقالبيون دچار گم گش آرمان ها حكم «نش
ــوند. اصول و آرمان هاي انقالب، سنگ محك افراد و  ــدن از راه انقالب مي ش و خارج ش
جريان ها هم هست. با اين اصول و آرمان ها است كه مي توان انقالبي بودن انقالبيون را 
مورد سنجش قرار داد. تمامي ريزش هاي انقالب نيز از آن جا ناشي مي شود كه عده اي از 
اين اصول و آرمان ها عدول مي كنند؛ پس بازخواني دائمي اصول انقالب ضروري است. 

از سويي ديگر بازخواني اصول انقالب باعث جلوگيري از ايجاد انحراف در انقالب و روي 
كار آمدن «جريان هاي انحرافي» مي شود. جريان هاي انحرافي يعني تمامي جريان هايي 
كه شكل انقالبي به خود مي گيرند اما محتواي انقالب (اصول و آرمان ها) را تغيير  داده و 

با آن زاويه مي گيرند. 
ــعارها و هدف ها آغاز  ــر انقالب از انحراف در ش انحراف در انقالب ها نيز به تعبير رهب
ــعارها و نمادهاي انقالب را تغيير  مي شود. دشمنان انقالب در ابتدا سعي مي كنند تا ش
داده و پس از آن سراغ اهداف و آرمان ها بروند. اين موضوع را در ماجراي حوادث بعد از 
انتخابات دهم رياست جمهوري نيز مشاهده كرديم كه چگونه فتنه گران درصدد تغيير 
ــعار «مرگ بر امريكا» را به «مرگ بر  ــتند ش شعارهاي انقالب برآمدند. آنها مي خواس
روسيه» و «جمهوري اسالمي» را به «جمهوري ايراني» تغيير داده و آرمان هميشگي 
انقالب اسالمي مبني بر حمايت از جنبش هاي ضد استكباري و صهيونيستي را با شعار 

«نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران» دست خوش دگرگوني سازند. 
2. نظام سازي: چنانچه مي دانيد همه انقالب ها از دو مرحله اصلي تشكيل شده اند: اول، 

1. همان. 
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بر هم زدن و تخريب وضع موجود و دوم ترسيم 
ــيم  وضع مطلوب. بدون مرحله دوم يعني ترس
ــاير جنبش هاي  ــوب، انقالب ها با س وضع مطل
اجتماعي چون شورش، آشوب و اعتراض تفاوتي 
ندارند. در حقيقت نقطه افتراق انقالب ها با ساير 
ــن نكته نهفته  ــاي اجتماعي در همي جنبش ه
ــختي كار انقالب و انقالبيون نيز در  ــت. س اس

همين مرحله هويدا مي شود؛ آن گاه كه نظام قبلي سقوط كرده و از بين رفته و انقالب به 
پيروزي رسيده و حاال بايد براي اداره حكومت و جامعه، مدل حكومتي جايگزيني ارايه 

كرد. اما سؤال اين است كه براي اداره حكومت بايد از چه نوع الگويي بهره برد؟ 
ــالمي و به موازات آن جهان اسالم در دهه هاي اخير نشان  تجربه  سي ساله انقالب اس
داده كه معموالً غرب و كشورهاي سلطه گر درصدد روي كار آوردن دو نوع حكومت در 

جوامع اسالمي هستند. 
ــي، حقوق بشر،  ــعي مي كنند با اين توجيه كه جهان كنوني جهان دموكراس يا آنها س
ــتي را بر انقالبيون تحميل كنند كه  آزادي هاي مدني و... است الگوهاي نظام ليبراليس
ــالمي برپا مي شود مدلي از سكوالريسم و  در اين حالت معموالً نظامي كه در جوامع اس
ــت (مانند تركيه)؛ يا در غير اين صورت سعي مي كنند با حمايت  «اسالم حداقلي» اس
مالي و معنوي از دين گرايان متحجر همراه با تعصب هاي جاهالنه و افراطي، عنان جامعه 
را به دست اين افراد بسپارند (مانند جريان وهابيت و طالبان). هر دوي اين ها، آفت بزرگ 
انقالب هاي اسالمي است. در حقيقت انقالب هاي اسالمي همواره با دو خطر جريان هاي 
ــي الزم براي عصر كنوني  ــتند. گروهي دين را فاقد كاراي متجدد و متحجر مواجه هس
مي دانند و گروهي ديگر به همه دستاوردهاي علمي و عملي بشر پشت پا  زده و خاصيت 
ــيب همه  انقالب هاي  ــالم گرايان متحجر و متجدد، آس ارتجاعى به خود مى گيرند. اس

اسالمي هستند. 
انقالب اسالمي ايران نيز در طول اين سه دهه با هر دوي اين جريان ها مواجه بوده و با 
آنها دست و پنجه نرم كرده است. اين دو جريان همان جريان هايي هستند كه حضرت 
روح اهللا تا آخر عمر مدام خطر آنان را به مردم گوشزد مي كرد. ليبرال هاي خودفروخته 
و متحجران انجمن حجتيه همواره درصدد ضربه زدن به انقالب اسالمي بوده و هستند. 
ــه اي و عملي  جالب آن كه در فتنه 88 اين دو جريان با همه تفاوت هاي ماهوي و انديش

اصول و آرمان ها در هر انقالبي 
حكم ريشه و اساس آن انقالب 
را دارد. بدون آرمان ها نمي توان 
انقالب را در مسير خود پيش برد. 
در حقيقت آرمان ها حكم «نشانه»ها 
را دارند كه بدون آن بي ترديد 
انقالبيون دچار گم گشتگي و خارج 

شدن از راه انقالب مي شوند
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كه با هم دارند به يكديگر پيوند خورده و به 
دنبال فروپاشي نظام برآمدند. 

ــل  ــالب راه ح ــر انق ــن روي رهب از همي
جايگزين را مراجعه به الگوي انقالب اسالمي 
يعني نظام «مردم ساالري ديني» مي دانند. 
نظام مردم ساالري ديني يعني نظامي كه اگر 
ــاس آن مبتني بر دين مبين  چه اصل و اس

اسالم است اما با دنياي جديد نيز بيگانه نيست: 
ــان  ــده، يكى از مهم ترين خواسته هايش ملت هاى انقالب كرده و آزادش
ــور است و چون  ــان در مديريت كش حضور و نقش قاطع مردم و آرايش
مؤمن به اسالم اند، پس مطلوب آنان «نظام مردم ساالرى اسالمى» است؛ 
يعنى حاكمان با رأى مردم برگزيده مي شوند و ارزش ها و اصول حاكم 
ــالمى است. اين خود  ــريعت اس بر جامعه، اصول مبتنى بر معرفت و ش
مي تواند در كشورهاى گوناگون به اقتضاى شرايط، با شيوه ها و شكل هاى 
ــيت كامل بايد مراقب بود كه اين با  گوناگون تحقق يابد، ولى با حساس
دموكراسى ليبرال غربى اشتباه نشود. دموكراسى الئيك و در مواردى 
ضد مذهب غربى با مردم ساالرى اسالمى كه متعهد به ارزش ها و خطوط 

اصلى اسالمى در نظام كشور است، هيچ نسبتى ندارد. 
ــرى گرى و  ــد با تحجر و قش ــالم گرايى نباي ــت كه اس نكته دوم آن اس
ــتبه گردد. مرز ميان اين دو نيز بايد  تعصب هاى جاهالنه و افراطى مش
ــد. افراط هاى مذهبى كه غالباً با خشونت كور همراه است،  پررنگ باش
عامل عقب ماندگى و دور شدن از هدف هاى واالى انقالب است و اين به 
نوبه خود مايه جدا شدن مردم و در نتيجه شكست انقالب خواهد بود.1 

1. همان. 

باعث  انقالب  اصول  بازخواني 
جلوگيري از ايجاد انحراف در انقالب 
و روي كار آمدن «جريان هاي انحرافي» 
مي شود. جريان هاي انحرافي يعني 
تمامي جريان هايي كه شكل انقالبي به 
خود گرفته اما محتواي انقالب (اصول 
و آرمان ها) را تغيير  داده و با آن زاويه 

مي گيرند
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بيدارى اسالمى و ظهور سوژه مسلمان
«ديدگاه ايرانى در درك تحوالت اخير جوامع اسالمى»

سيد جواد طاهايي1 
چكيده

درك يا شناخت، برخالف برخى تصورات  رايج، عبارت از طبقه بندى، توانايى توضيح 
ــتن  ــىء و داش ــاختن، توصيف نحوه تكوين تاريخى يك پديده يا ش دادن و معناد ار س
ــت؛ بلكه درك، توانايى تعيين نهايى هويت است؛ گونه اى  اطالعات مربوط و غيره نيس
بازشناسى يا نگرش مجدد كه طى آن تماميت و كليت، نهايتاً مورد اشعار قرار مى گيرد. 

شناخت، مولود نگاه دوم است.2 
در درك تحوالت اخير كشورهاى اسالمى در شمال آفريقا و خاورميانه، به رهيافتى نياز 
داريم كه ما را در موقعيت رويارويى با كليت يا تماميت اين تحوالت قرار دهد و به عبارتى، 
تحوالت را در يكبارگى و وحدت شان به ما بنماياند؛ اين، شرط فهميدن و شناخت است. 
مقاله حاضر مى گويد به مدد، يا بر  بستر  بازشناسى عميق تر پيام هاى انقالب اسالمى، در 
متن تحوالت جوامع عربى ظهور يك «انسان جديد خاورميا نه اى» قابل  درك مى شود؛ 
انسانيت جديدى كه از پيله تاريخى انفعال به  در آمده و اينك فعاالنه مى خواهد زمينه 

1. كارشناس ارشد علوم سياسي
ــوفان)، «تصوري كه امروز از فلسفه دارم»،  ــفه به روايت فيلس 2. چارلز بونتمپو و جك اودل، جغد مينروا (فلس

گابريل مارسل، ترجمه مسعود عليا، تهران، ققنوس، 1385، ص187. 
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حال و زمانه آينده را از آن خود سازد. انقالب اسالمى اصل  مقومى (پرنسيپ) را در اختيار 
ــود و همچون  ــدد آن تماميت يا كليت اين تحوالت قابل درك مى ش ما مى نهد كه به م
ــن مقاله مى گويد جايگاه  ــق اين تحوالت هدايت مى كند. اي كليدى ما را به درون منط

انقالب 57 در اين مقام بى بديل و يگانه است. 

 (Principle) اصل مقوم
نزد مونتسكيو، پرنسيپ بخش حساسى از ارگانيسم است كه اگر بر آن انگشت نهيم يا 
تحريكى بدان وارد شود، كل ارگانيسم (پيكر) بدان واكنش نشان مى دهد. اين واكنش 
ــم يا ماشين ايفا  ــمت نقش حساسى در كاركرد آن ارگانيس گوياى آن است كه آن قس
مى كند و نقش قلب يا كانون حيات را دارد.1 در تعريف ديگر، وى پرنسيپ را آن چيزى 
ــاند؛ يعنى  ــرژى الزم را مى دهد تا امورش را به انجام برس مى داند كه به هر جامعه اى ان
نيروى پيش برنده يا تحرك آفرين آن است.2 بنابراين پرنسيپ به معناى زيربناى تحوالت 
ــت بلكه به معناى نيروى تحوالت يا نيروى ظهور تحوالت در جوامع  يا علت اصلى نيس
و نظام هاست كه شكل ويژه هر جامعه يا نظام را بدان مى بخشد و همه پديده ها بايد در 
نسبت شان با اين اصل تعبير و تفسير شوند. درك هر نظام و اجتماع و تحوالت آن فقط 
با درك نسبت شان با اصل مقوم شان ممكن مى شود.3 مونتسكيو در بحث انواع رژيم ها و 

خصايل ملل اين بحث فرعى را گشوده است. 
ــالمى از يك كانون مركزى يا اصل  بحث آن است كه تحوالت اخير در كشورهاى اس
مقوم كه مى توان آن را درك و سپس مفهوم بندى كرد، برخوردار است و در واقع نمى تواند 
جز اين باشد. اين تحوالت از آن  رو بى ترديد اصل مقوم يا پرنسيپ واحدى دارند كه در 
ــت كه اصل پيش برنده،  يك بازه زمانى كوتاه، همگى با هم اتفاق افتادند. پس معلوم اس
سائق واحد يا نيروى بالقوه اى وجود داشته كه به طور مشترك در همه جوامع عمل كرده 
و جارى شده است. پس بى ترديد اين پرنسيپ هر چه باشد، ملى نيست بلكه منطقه اى 

است. 
ــده، از طريق تناظر آن با انقالب هاي  ــده يا پديدارش ــيپ منطقه اى احياش يك پرنس
1. محمد رضوى، «تقريرات درس انديشه سياسى در غرب»، سال تحصيلى 67-1366، دانشكده حقوق و علوم 

سياسى دانشگاه تهران. 
2. Gory Wimberly, "Liberty and the Normative Forece of the Law in the 

Montesquieu's the Spirit of Law. Minerva", An Internet Journal of Philosophy, 14 
(2010). Part 1. 
3. فرانتس نويمان، آزادى و قدرت و قانون، ترجمه عزت اهللا فوالدوند، تهران، خوارزمى، 1373، ص257-258. 
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ــًال  ــود. مث ــل درك مى ش ــر قاب ــى بهت اروپاي
انقالب هاي اروپايى 1848 كه با اصطالح «بهار 
ــت، گرچه ظاهر آن پايان  ــهور اس مردم» مش
ــاختارهاى فئودالى بود اما پرنسيپ  گرفتن س
ــم. انقالب هاي  ــت: سوسياليس ــدى داش واح
ــتهار دارند كه  ــه اين اش ــى 1830 نيز ب اروپاي
ــته اند: ليبراليسم  محتواى واحد و يگانه اى داش
و آزادى خواهى.1 بنابراين درباره اينكه محتواى 
ــر در جوامع عربى  ــوالت مردمى اخي واحد تح

چيست مهم است بدانيم كه اين تحوالت، تابع تحرك يك متغير مستقل هستند. حال 
سؤال اين است كه اين متغير مستقل كه به طور عمومى، گستره منطقه عربى از شمال 
ــيه خليج فارس را تحت تأثير خود قرار داد و به عرصه  آفريقا تا دولت هاى كوچك حاش
ــخ اين مقاله، ظهور سوژه  ــاخت، چه بدانيم و چه بناميم؟ پاس جارى شدن خود بدل س
ــالمى و ظهور تاريخى فرد خودآگاه (انديويدوآل)، يا  مسلمان است، يا آغاز فرديت اس
شايد بهتر از همه، ظهور انسان جديد خاورميانه اى. از اين جا به بعد، از آغاز تاريخى سوژه 
مسلمان سخن مى گوييم. اما قبل از بحث سوژه، الزم است به دو، سه نكته تنزيهى اشاره 
كوتاهى داشته باشيم تا با رد پاسخ هاى بديل، به نحو مؤثرترى به مدعاى اصلى بپردازيم . 

چند نكته تنزيهى 
اول آنكه ممكن است گمان رود متغير مستقل در تحوالت اخير جهان اسالم مى تواند نه 
انقالب اسالمى، بلكه عامل مهم ديگرى همچون فروپاشى نظام دو قطبى و دولت شوروى 
باشد كه تأثير زيادى بر زوال حكومت هاى استبدادى و رواج دموكراسى خاصه در شرق  
ــان مى دهند كه فروپاشى دولت ها  اروپا گذارده  بود. با وجود  اين ، مثال هاى تاريخى نش
و امپراتورى هاى بزرگ بيشتر انگيزش ناسيوناليستى مى آفرينند و به خلق دولت هاى 
ــى باشند.  نوظهور ملى مى انجامند تا آنكه الهام بخش آزادى خواهى ليبرالى و دموكراس
ــتان در مناطق اروپاى شرقى و بالكان و  ــى امپراتورى اتريش- مجارس از جمله فروپاش
ــيا و خاورميانه كه به نتايجى از اين دست  انهدام امپراتورى عثمانى در مناطق غرب آس

1. رك: ريمون آرون، مراحل اساسى سير انديشه در جامعه شناسى، ترجمه باقر پرهام، تهران، انتشارات آموزش 
انقالب اسالمى، 1368، ص121-122. 

تحوالت اخير در كشورهاى اسالمى 
از يك كانون مركزى يا اصل مقوم 
كه مى توان آن را درك و سپس 
مفهوم بندى كرد، برخوردار است 
و اين تحوالت از آن  رو بى ترديد 
اصل مقوم يا پرنسيپ واحدى دارند 
كه در يك بازه زمانى كوتاه، همگى 
با هم اتفاق افتادند. بى ترديد اين 
پرنسيپ هر چه باشد، ملى نيست 

بلكه منطقه اى است
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منجر شدند. 
فروپاشى شوروى نيز گرچه در سطح «نظرى»، 
پيروزى ارزش هاى نظام هاى ليبرال- دموكرات 
ــد- همچون نظريه پايان تاريخ  تفسير و تلقى ش
ــطحى  ــا- اما در س ــان فوكويام ــن انس و آخري
«عملى»تر و  واقعى تر، موجب زايش دولت هاى 
ــز احياى  ــزى و قفقاز و ني ــياى  مرك  ملى در آس
ــرقى و حتى اروپاى  غربى شد؛ چنانكه  ــم هاى كهن فروكوفته در اروپاى ش ناسيوناليس
گفته  مى شود بعد از فروپاشى شوروى، گرايش ناسيوناليستى حتى در اتحاديه اروپايى و 
اروپاى  غربى نيز (براى استقالل طلبى از امريكا) قدرت و فزونى گرفت.1 واقعيت آن است 
ــان نمى دهد كه پس از زوال امپراتورى ها،  كه تاريخ مدرن روابط  بين الملل چندان نش

جنبش هاى فراملى آزادى خواهى فردى پديد آمده باشند.
ــگرف فناورى  برخى ديگر از ناظران بر اين حقيقت تأكيد دارند كه نمى توان تأثير ش
ــى و مطالبات مردم جهان، به ويژه  اطالعات و انقالب ارتباطات را بر روى افزايش آگاه
مردمى كه تحت سلطه زندگى مى كنند ناديده انگاشت. اين درست است؛ همگان شاهد 
ــبكه هاى اجتماعى در تحوالت اخير بوده ايم.  تأثير شگرف نتايج انقالب ارتباطات و ش
اما در عين  حال مى توان به اين پرسش اساسى نيز پرداخت كه آيا اصوالً پيشرفت ها در 
ــي  و برانگيزانندگى هاى اخالقى و فكرى  علم ارتباطات و دانش اطالعات به الهام بخش
مى انجامند يا آنكه اين تحوالت بيشتر خاصيت تغييرشكل دهندگى دارند؟ آيا آنها نوع 
آگاهى را تعيين مى كنند يا تعيين كننده بسترهاى شكل گيرى آگاهى، اشكال يا سرعت 
ــي دارند يا انگيزش ها و الهامات  ــتقيماً الها م بخش ــتند؟ آيا آنها مس همه گيرى آن هس
خلق شده توسط متغيرهاى روحى- اخالقى را توسعه بخشيده و تسهيل، تعميم و تقويت 
ــالب در آگاهى ها و ذهنيات مى آفرينند يا اينگونه  مى كنند؟ آيا انقالب ها در ابزارها، انق

است كه هر تحول و اصوالً هر چيزى، نتايجى از جنس خود توليد مى كند؟
نكته ديگر آنكه در اين مقاله، يك تفكيك تحليلى صورت داده ايم كه بهتر مورد تصريح 
ــالمى و انقالب اسالمى ايران كامًال هم معنا فرض  قرار گيرد؛ در مقام تحليل، انقالب اس
نشده اند. انگاره «انقالب اسالمى ايران» مى تواند به نتايجى نيز اشاره داشته باشد كه در 

ــى در مناسبا ت آتالنتيكى»، راهبرد،  1. براى مطالعه بيشتر رك: سيد جواد طاهايى، «بررسى روند هاى اساس
ش12، زمستان 1375. 

پيام اول انقالب اسالمى كه به 
صورت يك پرسش سلبى طرح 
مى شود آن است كه سلطه، آخر 
چرا؟ اين پرسش، هم دامنگير 
سلطه خارجى و هم حاكم سرسپرده 
داخلى مى شود. پرسش دوم انقالب 
اسالمى يا پيام ايجابى آن، اين است 

كه يك سياست دينى تر چرا نه؟
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ايران و تحت شرايط تاريخى ايران محقق شده اند. در واقع تصور انقالب اسالمى ايران، به 
نتايج انقالب در ايران نيز اشاره دارد، يا به ايجاباتى كه از ناحيه شرايط تاريخى ايران بر 
انقالب 57 بار شد. اما اصطالح «انقالب  اسالمى» مى تواند رساننده معناى انقالب به ما 
هو انقالب باشد؛ اين معنا از جمله مى تواند رساننده و حكايتگر پيام ها يا تجربه هايى باشد 
ــتند بلكه به  دليل وجوه عمومى تر شان مى توانند انسان ها را  كه اين بار ديگر ايرانى نيس
در مناطق پيرامون و حتى در جهان مورد خطاب قرار دهند؛ پيام ها و الهاماتى مانند نفى 
سلطه خارجى، مشاركت طلبى در سياست داخلى، جسارت در برابر اقويا، حس توانايى 
ــى مندرج در تجربه انقالب  ــه ارزش هاى معنوى تر و غيره، پيام هاي و قدرت يا گرايش ب
57 هستند كه به  سهولت مى توانند خارج از انگاره انقالب اسالمى «ايران» قرار گيرند و 
مستقل از آن باشند. از اين رو در مقاله حاضر، تصور انقالب اسالمى مد نظر است نه لزوماً 

انقالب اسالمى ايران. 
بحث ما پيرامون ظهور «سوژه مسلمان» بود كه در تعريف، انسانى بيشتر مدنى است تا 

آنكه بر  حسب انگاره هاى قرن  بيستمى، انسانى ايدئولوژيك- متصلب باشد. 

سوژه 
ــان را به عنوان فاعل  ــوژه» در اينجا «كوگيتوى» دكارتى نيست كه انس منظور از «س
مستقل و مجزاى شناخت، در بنياد شناسايى جهان قرار مى دهد. در اين بحث، سوژه يك 
ــان اروپايى جديدى دارد كه خود  تعبير يا مقوله تحليلى است كه اشاره به برآمدن انس
را با آزادى يا خالقيت يا قوه مستقل تر تصميم گيرى تعريف مى كند. ظاهراً ابتدا در آثار 
فيخته و هگل و سپس در آثار پيروان آنها سوژه در معناى آشكارسازى خويشتن و براى 
خود بودن For itself مطرح شد. با گسترش معانى مختلف درباره سوژه، تعارض بين 

سوژه و  ا بژه، وجه  شناساى تفكر فلسفى در سراسر قرن بيستم شد.1
ــت؟ اين قضاوت بيشتر رايج است تا درست.  آيا سوژه ، انسانى سكوالر (غيردينى) اس
ــتقالل از دين تعريف مى كند. به  ــوژه خود را با اس فقط در روايت فرانسوى است كه س
قضاوت فرهاد خسروخاور جامعه شناس فرانسوى ايرانى االصل رجوع كنيم. او مى گويد 
سوژه را نمى توان [به خوبى] به فارسى ترجمه كرد چون خاستگاهش فلسفه غرب است. 
سوژه فرد نيست ولى فرديت جنبه اساسى آن است. سوژه در واقع فردى است كه خود 
را مى سازد و در جريان اين خودسازى است كه در حوزه هاى گوناگون به خودمختارى 

1. Roger Scruton, The Palgrave Macmillan Dictionary of Political thought, 2007, 
p. 670-671. 
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ــت پيدا مى كند. اين خودمختارى در جوامع مختلف اروپايى به شيوه هاى مختلف  دس
خود را بروز داده است ولى در هر حال مرتبط با دين نمود يافته است. اين خودمختارى 
در روايت فرانسوى آن، بيشتر فرد- بنيادى است كه با بريدن از مذهب همراه مى گردد 

اما در جوامع ديگر اروپايى... خودمختارى فرد با گسست از مذهب همراه نبوده است.1
در  هر  حال، مهم و قا بل تأمل، زايش فرد خودآگاه در واقعيت امر است و نه زمينه هاى 
جامعه شناسانه يا تعابير فلسفى از آن. سوژه فلسفى، خود تعبيرى بر اين زايش تاريخى 
و مؤخر بر آن است نه عامل آن. بنابراين در مقاله حاضر تأكيد زيادى بر سوژه در معناى 
فلسفى و دكارتى آن نمى شود؛ يعنى تأكيدى بر سوژه در معناى فردى كه به طور انتزاعى 
و در گسست از جامعه و فرهنگ بومى خود و مستغنى از زمينه تاريخى و وطنش (مجرد 
ــود؛ فردى كه به طور مستقل، جهان  از زمان و مكان)، مورد تصور قرار مى گيرد نمى ش
بيرون از خود را مورد شناسايى قرار مى دهد (انسان بى جهان)؛ بلكه در اين جا منظور از 
سوژه، جهش هاى ناخودآگاه غريزه آزادى بشر است كه به قول ياسپرس در دوران ماقبل 
مدرن هم وجود داشت، اما در دوران مدرن بيشتر مورد توجه قرار گرفت و بر اهميت آن 

تأكيد شد.2
شايد بتوان گفت سوژگى نقطه مقابل مستضعف بودن است؛ انسانى كه ضعيف شده و 
اين ضعيف شدن را پذيرفته و آن را تقدير خود فرض مى كند. حال آنكه بر عكس سوژه 

اعتقاد دارد خالق تقدير خود است. 

نظرگاه ايرانى در نگرش به برآمدن سوژه 
اينكه در جوامع اسالمى صداى پاى سوژه خودآگاهى مى آيد كه مى خواهد در سياست 
ــد، دانايى بزرگى است. اما طنزآميز اين  ــورش نه حضور كه حضور مؤثر داشته باش كش
است كه اين دانايى به دليل بزرگى اش و در واقع به دليل كليت و جامعيت خود، دانش 
چندان مفيدى نيست. دانش مفيد، دانشى بومى است؛ اينكه انسان جديد خاورميانه اى 
در كشور خود در چه قالب هايى ظهور و چگونه عمل مى كند و چه نهادهايى مى سازد... 
ــد. ما  ــى به اين برآمدن تاريخى بايد چگونه باش مقدم تر از آن بايد بدانيم نظرگاه ايران
ــامان دهيم. چنين ديدگاهى كمابيش راديكال است زيرا  بايد ديدگاه خاص خود را س
ــى دانش در دوران جديد، يعنى اين مفروضه پوزيتيويستى قرار  در مقابل ويژگى اساس

1. محسن متقى (گردآورنده)، فرهاد خسروخاور؛ نگاهى به آرا و آثار، تهران، نظر، 1386، ص38-39. 
2. كارل ياسپرس، عالم در آيينه تفكر فلسفى، محمود عباديان، تهران، پرسش، 1377، ص80-82. 
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ــانى واحد است يا  مى گيرد كه دانش و دانش انس
ــت كه  ــود.1 اما ديدگاه مقابل آن اس مى تواند بش
ــان خصلت قومى دارد. در واقع اقوام،  دانش انس
دانش مى آفرينند و هر كدام دانش خاص خود را 
دارند و يك دانايى اساسى، دانايى به تفاوت ميان 
دانش هاى اقوام بشرى است. مثًال روشن است كه 

علم رفتار شناسى با زندگى و روحيات فرد امريكايى در تناظر است؛ جنبش فكرى- ادبى 
روما نتيسم يا ايده آليسم آلمانى از روح جسورانه و بلندپروازى فكرى قوم آلمانى  حكايت 
مى كند؛ و اينكه سنت تحليل زبان، حكايتگر عقالنيت خونسردانه انگليسى است. زمانى 
ــتراوس از ذهنيت تحليلى انقالب فرانسه سخن مى گفت. يك دانشور  هم كلود لوى اش
هم وطن، زمانى به نويسنده مى گفت كه با مطالعه اولين پاراگراف از يك متن مى تواند 
تشخيص دهد آن نوشته به كدام سنت علمى (امريكايى، آلمانى، فرانسوى يا انگليسى) 
تعلق دارد. پس دانايى، حقيقتى بومى است. اما بومى بودن دانايى، به عالوه امرى ناگزير 
ــيوه نگاه در كنار نگاه هاى ديگر نيست؛ بلكه به  ــت. نگاه ايرانى (بومى)، يك ش هم هس
ضرورت عقل، تنها نگاه و نگرش ممكن است. بحث نگرش بومى فايده آن نيست، ناگزيرى 

و ضرورت آن است. 
نگاه ما به جهان بايد از منظرى ايرانى باشد. منظر ايرانى هم فقط مى تواند از تأكيد بر 
مسائل ملموس ايران آغاز شود. مسائل واقعى و ملموس ايران هم بايد از مسائل «دولت 
ايران» يا نظام ايرانى شروع شود؛ دولت سرانديشنده جامعه است؛ زيرا، به قول پل ريكور 
ــيله آن جامعه توان تصميم گيرى  ــازمان يك جامعه تاريخى است كه به وس دولت، س

مى يابد.2
 آيا جامعه مدنى ايران مى تواند اين كاركرد دولت در ايران را بر عهده گيرد؟ آيا ديدگاه 
ايرانى و نهايتاً دانش ايرانى مى تواند از جامعه مدنى ايران آغاز شود؟ خير؛ در هر كشورى 
ــت خارجى كشور،  و از جمله در ايران، ديدگاه جامعه مدنى به ويژه در خصوص سياس
اندك، دير، غير مستقيم، اندوده با قضاوت هاى ايدئولوژيك و مفروضات نظرى، احتمال 
آميختگى با برخى منافع جناحى و حزبى و از اين  رو با احتمال نادرست بودن همراه است. 
ديدگاه ايرانى را به صورت ايده آل تايپ يا مثالى، فقط دولت ايرانى، بر مبناى دانش هاى 
ــه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، 1384،  ــه هايدگر، تهران، مؤسس 1. رك: محمود خاتمى، جهان در انديش

ص249-251. 
2. پل ريكور، پارادوكس هاى قدرت سياسى (يك سخنرانى)، دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، 1373/12/16. 

در اين زمان در جوامع عربى نقش 
تاريخى پادشاه مطلق آيين و مستبد 
را نه گماشتگان داخلى كه رژيم 
تل آويو و قدرت هاى غير منصف 
خارجى ايفا مى كنند و گوهر 
آزادى و فرديت در اساس بايد از 

آنان ستانده شود
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كارشناسى عناصرش و قضاوت هاى عقل سليم نيروهاى سازمان يافته اش كه بهره مند 
ــه كند.1 بنابراين بين يك جامعه مدنى  از تجربه ها و مهارت هاى عملى اند، مى تواند اراي
ــائل سياست داخلى است از يك سو و  مجادله گر كه تصورات آن عمدتاً برخاسته از مس
ــيع و متنوعى از نظر ذهنى  مسائل سياست خارجى آن كشور از سوى ديگر، ورطه وس
ــروع مى شود. ياسپرس به خوبى  و اجرايى وجود دارد. پس همه چيز از دولت ايرانى ش
ــكوهمندى توضيح مى دهد كه چگونه ما از طريق دولت مان به تماميت و كليت  و به ش

تاريخى مان ارجاع مى يابيم و بدان متصل مى شويم. 
اما دولت ايرانى نيز در اين زمان همان جمهورى اسالمى است. بدون جمهورى اسالمى، 
ايران ذهناً يك تصور انتزاعى و حساً يك تصور نوستالژيك است. بدون شروع پرسش گرى 
از موضع مصلحت دولت ايرانى (كه متمايز از مصلحت دولتيان و مقامات رسمى است) 
ما در ميان داده ها سرگردانيم و داده ها هر چه بيشتر، سرگردانى ما فزون تر. بدون تفكر 
ــت ايرانى، فرد ايرانى فقط  ــت. بدون دول از موضع دولت، جامعه مدنى در فضا معلق اس

موجودى تك افتاده و گويى، پرتاب شده به جهان است. 
نتيجه اينكه دانش انسانى  جهانى وجود ندارد يا اگر دارد، تنك مايه است. آرنت، سخن 
ــترش گرايى  ــپرس را اين گونه تكرار مى كند كه امر جهانى فقط يك گس هايدگر و ياس
ــامان داد. البته مى توان فهم  ــت.2 پس بالضروره، بايد يك نظرگاه ايرانى را س ذهنى اس
ــت آورد، اما دانش عمومى چون  و دانشى عمومى از تحوالت اخير جوامع عربى به دس
اساسش بر شباهت جويى هاست، موجب خوب نديدن خاصگى ها و تفاوت ها مى شود.3 
ــه آن يك دانش بومى، تبايني هم با يك حيات  در عين حال يك نظرگاه بومى و در ادام
 ،(National) منطقه اى ندارد؛ از آنجا كه ايران واقعيتى بيشتر منطقه اى است تا ملى
ــت؛ يعنى در يك  ــك حيات منطقه اى اس ــز هم نوا و متجانس با ي پس دانش ايرانى ني

دادوستد آزادانه فزاينده با فضاها و جوامع پيرامونى خود قابل شكل گرفتن است.4
ــمت بعد مى خواهيم اين ايده را تقويت كنيم كه ديدگاهى كه مبتنى بر تجربه  در قس
ــده تحوالت اخير  ــه خوبى توضيح دهن ــد، ب ــيس جمهورى در ايران باش انقالب و تأس

خاورميانه هم هست. اما طرح اين ديدگاه باز هم مستلزم مقدمه اى است. 

1. سيد جواد طاهايى، درآمدى بر مبانى سياست خارجى جمهورى اسالمى ايران، «گرايش هاى تكنوكراتيك 
در سياست»، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك، 1387. 

2. هانا آرنت، انديشيدن و مالحظات اخالقى، ترجمه عباس باقرى، تهران، نى، 1379، ص17-20. 
3. Terry Eayle, Siyni Fication of theory ,Black well, 1990, p. 13. 

4. محمود واعظى، همسايگى؛ نظريه سياست خارجى جمهورى اسالمى ايران (در دست انتشار). 
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تقدير آزادى 
ــته درباره انقالب فرانسه  چنانكه مى دانيم آلكسى دوتوكويل دو كار پژوهشى برجس
ــدند. اما شايد  ــته و اعجاب برانگيزى بدل ش و امريكا انجام داد كه هر دو به آثار برجس
ــه آزادى و برابرى ميان  ــار و تفكراتش اين بود ك ــه توكويل از همه آث اصلى ترين نتيج
انسان ها تقديرى حتمى و مقدس است. اما او سپس مى پرسد اين تقدير «جديد» چگونه 
خود را نشان مى دهد، آيا به شكل هاى سياسى يكسانى خود را محقق مى كند؟ پاسخ او 
منفى است و مى گويد اين بستگى به فرهنگ سياسى ملت ها با به قول خودش خصلت 
ــكل دهند.1 در واقع از نظر  قومى آن جوامع دارد كه در چه قالب هايى آزادى مقدر را ش
توكويل تقدير يگانه آزادى جلوه هاى سياسى متنوعى دارد. بسيارى معتقدند اين فرض 

كه برابرى تقدير خداوند است با مراجعه به تحوالت تاريخى قابل پذيرش است. 
ــى از تقدير كلى  ــه پس از آگاه ــود دارد كه بالفاصل ــه اى ديگر هم وج يك دانش پاي
ــر آزادى، برخى ملت ها  ــاوات و آزادى خود را مطرح مى كند؛ اينكه در تحقق تقدي مس
ظاهراً جلوتر از ملت هاى ديگر هستند. در جوامع امريكاى شمالى و اروپاى غربى انواع 
ــيوه هاى تجربه شده  ــى ها- كه خصلتاً ملى و متفاوت از هم اند- و ش ــام دموكراس و اقس
حكومت گرى و تضمين حقوق فرد مشاهده مى شود و مجموعاً مى توان قضاوت كرد كه 
تقدير مقدس آزادى و مساوات در اين جوامع تكامل اجتماعى و نهادين بيشترى داشته 
است و مى توان ديد كه به چه شكل ها و روندهايى انجاميده اند. تصريح كنيم كه در اين 
ــتدالل مى كند، تجربه يگانه دموكراسى  جوامع، همان گونه كه ماكس شلر به  خوبى اس
وجود ندارد، تجارب عميقاً متفاوت دموكراسى وجود دارد؛ يعنى «دموكراسى» وجود 
ندارد دموكراسى ها وجود دارد.2 در اين جوامع كمابيش قانون مدار- كثرت گرا (اصالحى 
ــباهت ها كم، كلى و غير توضيح دهنده هستند حال آنكه تفاوت ها  از ريمون آرون)،3 ش
گسترده و متعدد، داراى جزئيات بى نهايت و داراى اهميت عملى و واقعى بسيار هستند. 
در اين جا سخنى از دوركيم قابل نقل است كه مى گفت مسائل جوامع متفاوت مى توانند 
با راه حل هاى مشابهى (مثل مشاركت سياسى، تشكيل  پارلمان ها، فعاليت احزاب و...) 

رفع و رجوع شوند. اما راه حل هاى يكسان، جوامع متفاوت را يكسان نمى كند.4 

1. ريمون آرون، جامعه شناسى كشورهاى صنعتى، ترجمه رضا علومى، تهران، سيمرغ/ اميركبير، 1357. 
2. آلبرت هيرشمن، خطابه ارتجاع، انحراف، بيهودگى، مخاطره، ترجمه محمد مالجو، تهران، شيرازه، 1382.

3. رك: ريمون آرون، دموكراسى و توتاليتاريسم، ترجمه محمد مشايخى، تهران، شركت سهامى انتشار، 1377. 
4. Bertr and Badie, Pierre Brinbaum, The Sociology of State, Tr.by Arthur 

Goldhammer, The University of Chicago Press, 1983, P. 16. 
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ــى تقريباً  ــع غرب ــاره جوام ــارى، ما درب ب
ــر آزادى تاكنون به چه  ــه تقدي مى دانيم ك
اشكالى منجر شده است. اما در مورد جوامع 
ــياى شرقى با  ــالمى يا اغلب جوامع آس اس
قاطعيت كمترى مى توانيم اظهار نظر كنيم. 
در اين جوامع فرد ديده مى شود اما فرديت 
اهتزازيافته ديده نمى شود. در ايران قبل از 
انقالب اسالمى هم طلوع فرد ديده نمى شد، 
بلكه به جاى آن يك فرديت مدنيت نايافته 
ــى يا غيرمتمايل به امر سياسى  و غيرسياس
ديده مى شد. به عبارت ديگر فرد فى نفسه ديده مى شد، اما فرد لنفسه ديده نمى شد؛ فرد 
جسورى كه بخواهد از منافع نزديكش فراتر رفته و آينده را مال خود كند؛ خود را داراى 
ــته بداند و صاحب اعتماد به نفس فوق العاده اى كه گويى مى خواهد  قوه اشراف بر گذش
مسير تاريخ را عوض كند. اين فرد (مشهور به سوژه) احتماالً پيش تر در غرب ظهور كرده 
ــت كه انقالب ايران زايش تاريخى سوژه در جوامع اسالمى  بود، اما سخن اصلى اين اس
است. سوژگى اسالمى يا برآمدن انسان خاورميانه اى جديد پيام يا نتيجه بزرگ انقالب 
ــلمان خاورميانه اى از وضعيت استضعاف (درونى  ــت؛ يعنى انتقال فرد مس اسالمى اس

كردن ضعف و انقياد) به احساس آزادى و ميل به فراروى. 

رابطه انقالب اسالمى با پديدارى سوژه مسلمان 
چگونه انقالب اسالمى حس آزادى خواهى را در جوامع اسالمى منتشر كرد يا چطور 
ــت كه خود اين پرسش،  ــلمان را آفريد؟ قبل از پاسخ به اين سؤال بايد دانس سوژه مس
ــالمى، انقالبى مدرن است؛ كمتر به اين  اين فرض را در خود نهفته دارد كه انقالب اس
دليل كه در متن و تاريخى متجددشده (Modernized) صورت گرفت؛ بلكه بيشتر 
به اين دليل كه به احساس آزادى منجر شد و فرديتى سرزنده را به سياست پيوند زد و 
يا فرديت را برجسته كرد. اين سخن يكسره نادرستى نيست كه انقالب اسالمى ايران را 
يك انقالب ملى- دموكراتيك مدرن تلقى كنيم اما انقالب اسالمى در اين معانى خالصه 
ــه هاى ما قبل مدرن دارد و در عين  يا تمام نمى شود. بى ترديد انقالب ايران ابعاد و ريش
حال حاوى اراده متجلى شدن در حاليه اى مدرن است يعنى مايل به پذيرش هنجارها، 

رژيم هاى غيرآزاد گرچه در كوتاه مدت، 
ًا سقوط نخواهند كرد اما  ضرورت
دليل  و  مى روند  امحاء  سمت  به 
وجودي شان را از دست خواهند داد؛ 
زيرا تاريخ جديد با اين حقيقت آشكار 
مى گردد كه ساختارهاى قديم در برابر 
ضرورت هاى جديد دچار اختالل 
كاركرد مى شوند و نظام تصورات 
قديم در برابر حدوث مطالبات و مسائل 
جديد توان اجابت را از دست مى دهند 

و بى پاسخ مى مانند
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ــت و در عين حال، اگر ايده آليسم توده اى مردم  رفتارهاى سياسى و نهادهاى مدرن اس
ــالمى آينده اى پست مدرن را هم تعقيب مى كند و  انقالبى را مبنا قرار دهيم، انقالب اس

اين از آن روست كه اهداف عقيدتى آن با مقوالت مدرن تعريف نشده اند. 
بارى؛ سؤال اين بود كه چطور انقالب اسالمى، آزادى را در جوامع اسالمى منتشر كرده 
ــالمى از دو بعد اسالمى و ايرانى تشكيل شده است.  است؟ مقدمتاً بايد گفت انقالب اس
ابعاد ايرانى قابليت صدور نداشت زيرا متكى بر تجربه هاى خاص و ايرانى بود. مثًال اثرى 
از باور به نهاد واليت فقيه در جوامع پيرامونى ايران، حتى جوامع پيرامونى شيعه مذهب 
ديده نمى شود؛ احتماالً زيرا ايده واليت فقيه عالوه بر ابعاد ديگر، ريشه هايى هم در تاريخ 
ــالمى انقالب قابليت صدور  ــهريارى) دارد. اما ابعاد اس دولت مقدس در ايران (آيين  ش

داشته و صادر شدند. 

دو پرسش اساسى انقالب اسالمى 
پيام هاى انقالب اسالمى دو پرسش اساسى بيشتر نبود كه بالفاصله صادر شد و احتماالً 
پرسش سومى در كار نيست. اين پيام ها كه مى توان آنها را در قالب دو پرسش سلبى و 
ــگرف خود مى توانند عناصر  ايجابي بيان كرد، چنانكه خواهيم ديد، با نتايج بزرگ و ش
ــند. به عبارت ديگر، ظهور يك انسان سياسى  ــان جديد خاورميانه اى باش سازنده انس
ــيوه ديگرى غير از اين قابل  جديد در خاورميانه اگر يك واقعيت باشد، آنگاه به هيچ ش

درك نمى گردد. 
پيام اول انقالب اسالمى كه به صورت يك پرسش سلبى قابل طرح مى شود آن است 
ــلطه خارجى و هم حاكم سرسپرده  ــش، هم دامنگير س كه سلطه، آخر چرا؟ اين پرس
داخلى مى شود. پرسش دوم انقالب اسالمى يا پيام ايجابى آن، اين است كه يك سياست 

دينى تر چرا نه؟ 
درباره پرسش اول انقالب كه پيش روى جوامع مسلمان و عرب منطقه نهاده شد، نكته 
ــش مذكور است. البته  ــاده و جديد بودن و به اين دليل برانگيزانندگى پرس اساسى، س
پيش تر، مبارزان ماركسيست يا نخبگان دولت ساز ماركسيست كه در دهه هفتاد ميالدى 
تحت حمايت شوروى قرار داشتند از ستم و بى عدالتى جهانى سخن مى گفتند اما سخن 
آنها توده اى و فراگير نبود بلكه اقدامى نخبه گرايانه بود كه به سطوح روشنفكرى جامعه 
ــادگى گسترش پذير آن  ــد. برانگيزانندگى پرسش انقالب اسالمى در س محدود مى ش
است و شبيه پرسش مشهور همان كودك از مادر خود است كه چرا پادشاهى كه همه 
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ــش ها، چيزى كه قبًال  ــيده، عريان است! در اين دست پرس مى گويند لباس فاخر پوش
ــيت قرار مى گيرد؛ آگاهى و حساسيتى كه  بديهى بوده يكباره موضوع آگاهى و حساس
ناگاه پرده پندارهاى كهن را مى درد و يكباره جهان يا نظم موجود را به گونه اى ديگر در 

برابر ما ترسيم مى كند و ما نيز محيط پيرامون خود را طور ديگرى مى بينيم. 
پيام يا پرسش دومى كه از سوى انقالب اسالمى صادر شد و گسترش يافت يك پرسش 
ــت؛ يك حكومت دينى تر يا جامعه و فضاى دينى تر، چرا نه؟ در اين جا نكته  موجبه اس
ــش دوم، لزوماً الهام  ــالمى يا پرس مهم و قابل ذكرى وجود دارد. پيام مثبته انقالب اس
تأسيس يك دولت دينى را در خود ندارد و مى تواند به آن منجر نشود. زيرا در ايران است 
ــنت دولت امپراتورى مقدس يا دليل خلق دولت، قوى است.1 تمايل ويژه ايرانى  كه س
به ايده انحصار حقيقت يا باور به اينكه حقيقت به تمامى در نزد فردى خانه مى گزيند و 
سپس او به نمايندگى امر مقدس برانگيخته و برگزيده مى شود، از ايده (وبرى جا افتاده) 
ــروع اعمال قدرت (يا خشونت) فاصله عقلى زيادى ندارد. در  دولت به مثابه انحصار مش
ــالمى اين الهام مثبته يا موجبه مى تواند در قالب صفت تفضيلى،  ــورهاى ديگر اس كش
يعنى يك فضاى اجتماعى دينى«تر» يا يك حكومت دينى«تر» يا در شكل سازوكارها 
و نهادهاى اجتماعى دينى تر متبلور شود. اما يك حكومت دينى تر، به لحاظ دكترينى، 
دولت دينى محسوب نمى شود. مثًال در تركيه يك «دولت دينى» يا اسالمى در معناى 
ارتدوكس يا مسلكى آن وجود ندارد بلكه آن دولتى است كه به اسالم گرايش بيشترى 
ــالمى  ــترى از نظر دينى ارايه مى كند و به عقايد و هنجارهاى اس دارد؛ نمودهاى بيش
ــت. چرا در  ــت دينى تر، حكومت دينى نيس ــترى مى گذارد. مجدداً حكوم احترام بيش
تركيه اسالم گرا، دولت دينى نداريم؟ زيرا فى نفسگى دولت در سياست جديد اين كشور 
ضعيف است. دولت اسالم گراى كنونى در تركيه به خاطر وجود ايده يا سنت كهن دولت 
اسالم گرا (دولت دينى) در اين كشور، آنچنان كه در ايران وجود دارد، پديد نيامد، بلكه 
به نيروى يك واقعيت دموكراتيك خلق شد؛ يعنى اين دولت به نيروى صرف اعتقادات 
ــده اكثريت مردم تركيه روى كار آمد. اسالم گرايى تركيه، باالصاله،  اسالمى سرزنده ش
يك واقعيت دموكراتيك است نه تاريخى همچون ايران. در انقالب ايران سنت تاريخى 
ــه بر عكس، يك  ــد، اما در تركي ــد دينى به واقعيتى دموكراتيك بدل ش دولت قدرتمن
واقعيت دموكراتيك  يا مردمى به خلق يك دولت اسالم گرا انجاميد. شايد بى راه نباشد 

ــرزمين جاويد، ترجمه و اقتباس ذبيح اهللا  ــتر رك: ماريزان سوله، هرتسفلد و گيرشمن، س 1. براى مطالعه بيش
منصورى، تهران، نگارستان، 1389. 
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كه اضافه كنيم دولت كنونى تركيه را مى توان بيشتر سنت گرا يا متدين دانست تا دينى. 
به عبارت ديگر، مى توان اين دولت را در امتداد خط سنت گرايانه اى در تاريخ دولت مدرن 
تركيه تلقى كرد كه عناصر آن از همان ابتداى تأسيس حكومت كمال مصطفى در كنار 

نخبگان الئيك حضور داشتند و در مقاطعى نيز در سياست تركيه خود را بروز دادند. 
پيام دوم انقالب اسالمى (يعنى استقرار يك سياست يا فضاى اجتماعى دينى تر، چرا 
ــت؛ يعنى به ميزان بيشترى عنصر آزادى  نه؟) بيشتر از پرسش اول حاوى سوژگى اس
ــي  ــارت را در خود نهفته دارد؛ زيرا به جاى واكنش و اقدامات واكنش و خالقيت و جس
ــد؛ يعني به اين اعتقاد  ــت و به آن مى انجام (موضوع پيام اول) حاوى كنش و ابتكار اس
ــو در يك فضاى مدرن تر  ــن دينى اينك ديگر مى تواند ول مى انجامد كه ارزش هاى كه
سياسى و اجتماعى، به شيوه هاى مختلفى كه فرهنگ سياسى آن جوامع ممكن مى دارد، 
ــارت معطوف به آفريدن و تأسيس، عنصر اصلى در  جارى شود. اين خوش بينى و جس
زايش سوژگى يا پراكسيولوژى دينى، يا اگر اين اصطالح را ترجيح نمى دهيم، بر آمدن 
تاريخى انسان خاورميانه اى است؛ ظهور پر اهميتى كه در حس «من مى توانم» يا «ما 
مى توانيم» جلوه مى يابد. به طور كلى پيام اول انقالب اسالمى به اراده استقالل- نه لزوماً 
ــم- و پيام دوم به خواست آزادى- نه لزوماً رهايى طلبى  مبارزه طلبى ملى و ناسيوناليس
از سنت، نهاد دولت و نظم- مى انجامد و انجاميده است. براى سوژگى جديد، استقالل 
مبناى عمل خالقه و سكوى ضرورى ظهور آزادى است و تقدم زمانى بر آن دارد؛ اما به 
طور كلي آزادى، تعيين كنندگى بيشترى از استقالل دارد. در هر حال، آزادى و استقالل 

دو پيام اصلى انقالب اسالمى براى ملت هاى منطقه است. 

آزادى از سيا ست فراتر مى رود
بر طبق الگو و تجربه انقالب اسالمى مى توان گفت اين دو پيام به مثابه دو الهام مركزى، 
ــده مثل نابرابرى هاى قومى، فقر و بيكارى، فساد ادارى،  مشكالت اجتماعى انباشت ش
ــتخدام خود درآورده و در قالب آنها، يا به بهانه آنها يا  تبعيضات مذهبى و غيره را به اس
ــت. بدين  ترتيب پيام هاى  ــود را جارى مى كند و نتيجه بديهى آن اس به نيروى آنها، خ
دوگانه انقالب اسالمى بالضروره با اعتراض و خشم تعريف نمى شوند، بلكه بيشتر حاوى 
لبخندى حاكى از اميدها و اعتماد به نفس است. در واقع خشم و عصيان مردمى فقط در 
برابر مقاومت ساختارى رژيم كهن خلق مى شوند و وجه اصيل و درون زايانه اى در يك 

انقالب ندارند. 
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ــى اخير در  ــاى اجتماعى- سياس در جنبش ه
ــم، واقعيت هاى  ــان و خش جهان عرب نيز طغي
ــا نقش علت  ــتند. آنه ــى كم اهميتى هس سياس
ــارت و  ــه خود معلول جس ــا نمى كنند بلك را ايف
ــر  ــتند. اگ ــور هس ــگرى هاى جديدالظه پرسش
ــرب در خصوص  ــش هاى بنيادين جوامع ع پرس
ــع مواجه  ــان با مان ــت داخلى ش ــت سياس كيفي
ــرات و  ــورش، تظاه ــا اين ش ــد، چه بس نمى ش
ــونت، ناگزير و ذاتى نيست بلكه آزادى  خشونت ها محقق نمى شد. اصًال در انقالب خش

ذاتى آن است و اين قضاوت هانا آرنت است.1
اگر پذيرفته شود كه جنبش هاى اخير اعراب گونه اى تداوم انقالب ايران هستند، بايد 
بپذيريم كه در اين جنبش ها نيز خشونت ها فقط واكنش اند نه يك كنش پيش دستانه 
ضرورى. پرسش اين است كه اگر عصيان و تظاهرات و خشونت ها واقعيت هاى اصلى در 
ــوند، پس اهميت اين خيزش ها در چيست؟ يا به  خيزش جوامع عرب محسوب نمى ش
عبارت ديگر، اگر خشونت، اهميت دست اول در خيزش اين جوامع ندارد، اصوالً به چه 
اعتبار مى توان از خيزش سخن گفت؟ پاسخ فقط مطالبه آزادى در سطح فراگير است. 
ــاى اجتماعى براى تعامل و ديالوگ و  اين جريان مى تواند خود را در افزايش ظرفيت ه
ــان دهد. بدين ترتيب آزادى هاى سياسى  ــكال چالشگرى ها نش پرسشگرى و ديگر اش
ــئوليت پذيرى و...) تمام مطالبه  (مشاركت، تشكيل مجالس آزاد، حكومت قانونى، مس
مردم انقالبى نيست. سوژه، فراتر از آزادى هاى سياسى با آزادى تاريخى يا با آزادى اش 
در تاريخ تعريف مى شود. سوژه با كار خالقه در همه عرصه هاى حيات جمعى مشخص 
مى شود؛ سوژه بر گذشته اش تفاسير جديدى صورت مى دهد. حال خود را آكنده از حس 
آزادى و خالقيت و حركت رو به جلو مى كند و بدين نحو جسورانه، مايل است كه بر آينده 
ــتعال از مرحله «آزادى از»، كه به آزادى منفى  تملك ورزد. اين معنا از آزادى همانا اس
ــت و محتوايى فردگرايانه دارد، به «آزادى براى» يا به اصطالح آزادى مثبت  مشهور اس
است.2 اين انسان، انسانى تاريخى است زيرا حاصل عمل خالقه و ابتكار عمل وى تدريجاً 
و در گستره اى تاريخى و در نهايت ديده مى شود. انسان جديد خاورميانه اى نيز انسانى 

1. هانا آرنت، انقالب، ترجمه عزت اهللا فوالدوند، تهران، خوارزمى، 1361، ص36-40. 
2. رك: آيزايا برلين، چهار مقاله درباره آزادى، ترجمه محمدعلى موحد، خوارزمى، 1368. 

 نتايج ظهور سوژه مسلمان، از 
حدود ساختارهاى سياسى فراتر 
مى رود و شرايطى را الزامى مى سازد 
ًا از ائتالف ها  كه مى تواند موقت
و گسست ها عليه يا له اسراييل و 
امريكا فراتر رود. شرايط جديد 
تمايل به آن دارد كه دولت هاى 
ضد اسراييلى يا غير امريكايى را 

دموكراتيك تر و آزادتر سازد
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تاريخى، يعنى قابل درك در بستر تاريخ خواهد بود و از اين رو وى فقط در مطالبه گرى 
جديد سياسى خالصه نمى شود. خيزش هاى اخير، اهميت مقدم سياسى دارند و تحوالت 
سياسى در آنها داراى اولويت زمانى است، اما در آنها سوژگى داراى يك تعيين كنندگى 
مؤخر است و نهايت جريانات را تعيين مى كند. يادآورى شود، سوژه حقيقتى است كه 
ابتدا با اهميت تاريخى شروع خود و سپس به طور تحليلى ترى از طريق نتايج خود درك 
مي شود؛ اما در زمان حال، سوژه اغلب به چشم نمى آيد و قابل درك نيست، زيرا مشغول 
خالقيت هاى جزيى و عملى است. سوژه در زمان حال ساكت است و عمل او در گستره 

تاريخى قابل درك است.1

پيام هاى ديررس 
چرا پيام هاى انقالب اسالمى با آنكه سريعاً صادر شدند يا دريافت شدند، دير يا با تأخير 
مصدر اثر شدند؟ پاسخ آن است كه زيرا اساسى و بنيادين بودند. در دنباله خواهيم ديد 
كه اين نكته ساده به هيچ روى نكته كوچكى نيست. پرسش هايى كه انقالب اسالمى در 
نزد مردم منطقه مطرح ساخت (پيام هاى انقالب اسالمى)، اگر حاوى نفى و رد ارزش هاى 
عتيق و نهادينه شده 400- 300 ساله جوامع غربى نباشند، دست كم در حالت مستقل 
از ارزش هاى سياسى مدرن هويدا شدند؛ ارزش هايى كه در حدود قرون شانزده و هفده 
ميالدى تكامل خود را آغاز كردند، در قرون هجده و نوزده قدرتمند شدند و به اعتقادات 
سياسى جاافتاده اى مبدل و در ذهن ها مسلط شدند و در قرن بيستم در قالب حاكميت 
بر دولت ها، تقدير جهان را خلق كردند. اين دو پرسش به رغم وجود ارزش هاى سياسى 
مدرن مثل ناسيوناليسم و دولت ملى، دموكراسى و غيره پديد آمدند. به دليل چالشگرى 
ــش نيروهاى ژرفى (هم ارز  ــتقالل از ارزش هاى سياسى مدرن، اين دو پرس بالقوه يا اس
ــازنده مدرنيته) بودند كه در برابر تاكتيك هاى كوتاه مدت دولت هاى  نيروهاى كهن س
ــتى و سريع منجر شوند.  ــتند به پاسخ هاى دم دس محافظه كار ممكن نبود و نمى توانس
سخن بزرگ متعلق به آينده است؛ يك سخن هر چه بزرگتر باشد، بيشتر متعلق به آينده 
ــطوح علمى هم كه بنگريم، هر چه يك نظريه جديد عميق تر و جسورانه تر  است. در س
باشد، با چالش هاى بيشترى از جانب دانشمندان طرفدار نظم موجود مواجه مى شود و 
مسير طوالنى ترى را تا پذيرش طى مى كند. نيروهاى ژرف و تاريخى چنانكه مى دانيم 
تدريجى ولى قدرتمندانه آشكار مى شوند نه سريع و كوتاه مدت؛ يعنى هر چه اساسى تر 

1. رك: بابك احمدى، واژه نامه فلسفى ماركس، مدخل پراكسيس، تهران، مركز، 1382. 
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ــوند، به دليل آنكه همه  ــوند. اما هنگامى كه آشكار مى ش باشند ديرتر قدرتمند مى ش
چاره ها و حيله ها را پيش تر بلعيده اند در برابر آنها تأثيرناپذير هستند؛ ديگر تاكتيك  هاى 
دولتى و روش هاى مادى و مالى و سياسى آنها را، يعنى آدم ها و جريانات جديد را ساكت 
ــت كه از شرايط و ساختارها فراتر  و اقناع نمى كنند. ويژگى پرسش هاى اساسى آن اس
مى روند و جان ها و اذهان را مال خود مى كنند. آنها ساختارها را تضعيف نمى كنند بلكه 
ــتر از آنكه مولود ساختارها و شرايط  خود حاصل ضعف آنها هستند. اين پرسش ها بيش

موجود باشند، خالق ساختارها و شرايط جديد هستند. 
ــيفتگى (نه تصميم يا اراده) به نفى نظم موجود، يا درست تر، وقتى استغنا از  وقتى ش
وضع موجود و شيفتگى به تأسيس يك نظم سياسى ديگر، وجود فرد را فرا بگيرد، ديگر 
ــايد اساسى ترين تعريف از  ــط نظم موجود در كار نخواهد بود و اين ش قانع شدنى توس
«انقالب» (Revolution) است. هر چه مشخصات روحى – انسانى به نحوى كه ذكر 
ــود، انقالب بودن (يا ناشى  ــد در خيزش هاى مردمى جوامع عرب بيشتر مشاهده ش ش
ــد؛ زيرا انقالب ها (مشخصاً الگوى  از انقالب بودن) اين خيزش ها بيشتر ثابت خواهد ش
انقالب هاي آزادى خواهانه قرن هجدهمى به تصريح آرنت) با خشم تعريف نمى  شوند؛ 
ــتند و همين وجوه ايجابى اند كه تفاهم و  ــتلزم وجوه يا وجه ايجابى هس انقالب  ها مس
سازش با ظرفيت هاى به تحليل رفته نظم موجود را تقريباً ناممكن مى سازند. به عبارت 
ديگر، انقالب ها حاوى طرح هاى ناروشنى براى تأسيس هاى سياسى جديد هستند كه 

از روح جديد آزادى خواهى ناشى مى شوند.1
اگر اين تحليل ها از وضع و حال جنبش هاى اجتماعى اخير جوامع عرب درست باشد، 
ــرايط، فرزندان يا شعبه ها يا شاخه هاى  پس آنها با هر ميزان استقالل عمل و تفاوت ش
گسترش يافته  انقالب اسالمى خواهند بود؛ زيرا هيچ تحول فكرى- مردمى ديگرى در 
ــت كه (در قياس با تحوالتى همچون  اين سطح در ساليان گذشته نشان داده نشده اس
فروپاشى شوروى و انقالب هاي تكنولوژيك، ارتباطى و اطالعاتى) بتواند به پرسش هايى 
رسد كه كل مدرنيته را موضوع خود (اگر نه موضوع چالش خود) قرار دهد؛ به نحوى كه 

آنتونى گيدنز، درست يا غير آن، آن را نشانه بحران مدرنيته بداند.2

1. هانا آرنت، انقالب، همان، ص8-24. 
2. Ali Mirsepasi Ashtiany, The Crisis of Secular Politics and the Rise of Political 

Islam in Iran, Duke University Press, 1994, P. 35. 
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آيا تقابل تاريخى سوژگى (آزادى)، با وابستگى خارجى است يا با استبداد 
داخلى؟ 

ــراى ملت هاى منطقه،  ــالمى ايران ب در برابر برانگيزانندگى دو پيام اصلى انقالب اس
ــوب  ــدم مقاومت نظم موجود محس ــط مق ــه كار عرب خ ــران دولت  هاى محافظ رهب
مى شده اند و مى شوند. اما آنها در برابر ظهور سوژه مسلمان تا چه اندازه نيروهايى مهم، 
مستقل و تعيين كننده هستند؟ آيا به راستى آنها مطلقه اند؟ آيا نقش دولت هاى مطلقه 
ــت) عليه جريان آزادى در تاريخ اروپا را اينك حكومت هاى مستبد عرب  (آبسولوتيس

بازى مى كنند؟ 
ــى اما نه فكرى و اعتقادى، آزادى و فرديت در تاريخ جوامع  به لحاظ تاريخى و سياس
ــوم) عمدتاً در برابر پادشاهان مستبد و  ــمى يا مرس اروپاى غربى (آغازگاه مدرنيته رس
ــى بارز دولت  ــكل گرفت. ويژگ ــت ش خودكامه و دولت هاى مطلق آيين يا آبسولوتيس
ــه در جوامع عرب اين  ــود؛ حال آنك ــتقالل و خودمختارى همه جانبه آن ب مطلقه، اس
زمان، پادشاه مطلقه يا حاكمى با اختيارات بى حد و استقالل كامل ديده نمى شود بلكه 
رهبران ضعيفى در برابر اراده خارجى ديده مى شوند كه بسط يد و اختيارات بى حدشان 
ــان در برابر سلطه  خارجى است.  ــوى بى اختيارى برجسته ش در برابر مردم خود، آن س
ــتگان (در مواقع جدى) بى اختيارى هستند كه  ــتند. گماش آنها حكام قدرتمندى نيس
ــاه در ايران)، بى ترديد و  ــاه مطلقه صعود كنند (مثل رضاش اگر بخواهند به مقام پادش
شايد به سادگى سقوط مى كنند. البته آنها لزوماً گماشتگان سياسى (نوكران برگزيده) 
ــتند. يعنى با گماشتگى تعريف نمى شوند و به  نيستند، اما سياسيون گماشته شده هس
ــتند، اما به داليلى (عمدتاً درونى و نفسانى)،  ــته نيس عنوان دولت حاكم ماهيتاً گماش
شرايطى را پذيرفته اند كه در نتيجه آن عمًال گماشتگى و نيابت مى كنند زيرا آنها واقعاً 
ــتقل و ابتكار آنها خاصه در برابر ايران بسيار  ــروطى دارند. حوزه عمل مس وضعيت مش
ــت خارجى كويت در برابر ايران را در نظر آوريم) و در  محدود ترسيم شده است (سياس
ــت. آنها  ــده اس ــوى ديگر دولت هاى غربى تعيين ش چهارچوب هايى قرار دارد كه از س
ــه ظاهراً آزاد و  ــى در منطقه عمل مى كنند ك ــداد كاركردهاى مطلقه دولت هاي در امت
ــپس برخى دولت هاى اروپاى غربى. اين  ــراييل و س دموكراتيك اند؛ يعنى امريكا و اس
يعنى  آنكه نقش تاريخى دولت هاى مطلقه را اين بار در منطقه خاورميانه، نه دولت هاى 
ــراً آزاد غربى، از طريق  ــه دولت هاى ظاه ــاهان خودرأى منطقه، بلك خودكامه و پادش

سياست خارجى شان اعمال مى كنند. 
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پس، در اين زمان در جوامع عربى نقش تاريخى 
پادشاه مطلق آيين و مستبد را نه گماشتگان داخلى 
ــو و قدرت هاى غير منصف خارجى  كه رژيم تل آوي
ــاس  ــر آزادى و فرديت در اس ايفا مى كنند و گوه
ــود. تا قبل از تحوالت اخير،  بايد از آنان ستانده ش
ــت در جوامع عرب، اقتدارگرايى، استبداد و  سياس
ــاه يا حاكم نبوده است،  خودكامگى شخص پادش
بلكه بر عكس ضعف و تن سپارى او در برابر سلطه ناعادالنه خارجى (غير ممكن نيست كه 
سلطه خارجى در دوره هايى عادالنه بوده باشد) بوده است. به بيان ديگر، رمز شورش ها 
ــى بلكه بر عكس ضعف آنها در حفظ  ــتر جوامع عرب، نه قدرت حاكمان سياس در بيش
حريم سياسى و روحى خودشان و ملت ها يشان است. اين حاكمان نه فقط به ملت، كه 
به نهاد دولت در جامعه خود هم ستم كرده اند. (پل ريكور مى گويد حاكم مستبد بيشتر 

از آزادى هاى مردم به نهاد دولت لطمه مى زند).1 
اگر اين تحليل درست باشد، آنگاه خيزش سياسى جوامع عرب در جهت كسب آزادى، 
ــت نه عليه حكام سرسپرده  استقالل و حقوق، ماهواً خيزشى عليه اسراييل و امريكاس
ــت دوم و  ــان، به واقعيت هايى غير اصيل و دس عرب. اين حكام به دليل تسليم طلبى ش
مشروط بدل مى گردند و به نهادهايى حقير مبدل مى شوند و در اين حال از نظر تئورى 
ــتند كه ملت ها بخواهند  ــد از عظمت و تعيين كنندگى نيس و تاريخ، ديگر داراى آن ح

آزادى شان را از آنها بستانند. 
ــوژگى ليبرال در تعيين كنندگى و اولويت  ــالمى با س به طور كلى تفاوت سوژگى اس
ــت. از نظر تبلورات بيرونى، ظهور سوژه در اين  ــالمى اس عامل خارجى در سوژگى اس
جوامع احتماالً «ابتدا» خود را در قالب نداها براى استقالل بيرونى متجلى خواهد كرد 
ــت داخلى متبلور خواهد شد.  ــپس مطالبه آزادى خواهى درونى و مربوط به سياس و س
(شايد در مورد سوريه بر عكس باشد. به اين نكته در دنباله مى پردازيم). به عبارت ديگر، 
آزادى خواهى ليبرال و فردگرايانه در جوامع عرب كنونى، موضوعيت تاريخى ضعيف ترى 

در برابر آزادى خواهى ملى يا استقالل دارد. 

1. پل ريكور، قدرت و دولت، ترجمه كاظم فيروزمند، نگاه نو، ش26، فروردين 1378. 

ايده  حاوى  اسالمى  انقالب 
كلى آزادى است. استقالل هم 
در خدمت ظهور آزادى است و 
سوژه، فردى يا انسانى است كه 
با آزادى (چه آزادى در معناى 
رهايى از انواع قيود بازدارنده 
پيشين و چه آزادى براى ساختن 

و خالقيت) تعريف مى شود



61
مان

مسل
وژه 

ور س
 ظه

ى و
سالم

رى ا
بيدا

90
ييز

 پا
29 

اره
شم

م 
ل نه

 سا
سوم

ره 
دو

دانش موجود ايرانى 
ــتقالل مقدم در سياست خارجى و آزادى  تاكنون براساس ايده انقالب 57 (موقتاً، اس
ــت داخلى) به تحوالت منطقه نگريستيم. در اين برهه دانش اساسى ما  مؤخر در سياس
ــس آزادى در حال فراگيرى  ــر از اين حد نمى تواند فراتر رود كه ح درباره تحوالت اخي
ــان طراز نوينى در حال ظهور است، اما قطعاً  است. اگر اين سخن عجوالنه باشد كه انس
مى دانيم يك تاريخ سياسى جديد در منطقه اسالمى در حال شروع است؛ تاريخ جديدى 
كه در آن دولت ها لزوماً سرنگون نمى شوند اما قطعاً تغيير رفتار مى دهند (و تغيير رفتارها 
ــد)؛ جامعه ها و گروه هاى اجتماعى قوى و مدعى  نهايتاً از تغيير ماهيت حكايت مى كنن
ــوى دولت هاى قدرتمند به دولت هاى  مى شوند و ديكته كردن طرح هاى خارجى از س
منطقه دشوار و دشوارتر مى شود. دولت ها نيز دولت تر مى شوند، يعنى از عنصر استقالل 
و حاكميت درون سرزمينى به ميزان بيشترى بهره مند مى شوند و از اين موضع، راه براى 
ــود. اما چنانكه ذكر شد،  مراحل بعدى توسعه سياسى اين دولت ها احتماالً مهيا مى ش
ــى فراتر مى رود و ابعاد انسانى تر يا تاريخى ترى مى يابد. در  ظهور سوژه از مراحل سياس
تاريخ جديد، انسان مسلمان خاورميانه اى را در عرصه هايى جديد، به صورت هايى جديد 
ــرآزاد گرچه در كوتاه مدت،  ــر و قوى تر خواهيم ديد. رژيم هاى غي و با تحركاتى جديدت
ضرورتاً سقوط نخواهند كرد اما به سمت امحاء مى روند و دليل وجودي شان را از دست 
ــكار مى گردد كه ساختارهاى قديم در  خواهند داد؛ زيرا تاريخ جديد با اين حقيقت آش
ــوند و نظام تصورات قديم در برابر  برابر ضرورت هاى جديد دچار اختالل كاركرد مى ش

حدوث مطالبات و مسائل جديد توان اجابت را از دست مى دهند و بى پاسخ مى مانند. 
ــى از تجربه انقالب ايران، به يك قضاوت هم مى تواند برسد؛  دانش ايرانى، دانش ناش
شايد مشخصه دوران جديد آن است كه اسالم گرايى از پويش هاى دولتى و دولت سازى 
ــاى نخبگى و طبقه  ــارت ديگر از حوزه ه ــال مى يابد؛ يا به عب به جامعه و فرهنگ انتق
ــد. اما هر چه  ــاى زير دولتى مى ياب ــى، ابعادى ناظر بر اجتماع مدنى و جريان ه سياس
ــت، با حاكميت مجدد ارزش هاى سياسى  ــد اين دوران، و قضاوت اصلى همين اس باش
مدرن تعريف نمى شود؛ زيرا تحوالت اخير جوامع عرب به گونه اى، در برابر تاريخ مدرن 
ــى از  ــت. بحران هاى امروزين جوامع عرب، در واقع ناش ــته اس اين جوامع قد برافراش
كوشش هاى نافرجام در سراسر قرن بيستم براى هماوايى و تطابق با ارزش هاى سياسى 
ــورهاي عربى در قرن بيستم تبعيت از هنجارها و  غربى بوده است. سراسر سياست كش
دستورالعمل هاى نخبگان مدرن بوده است كه از سوى دولت هاى غربى يا سياستمداران 
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غرب گراى بومى صادر مى شده؛ از اين  رو جريانات اجتماعى اخير نمى تواند ادامه صرف 
ــيون سياسى- اجتماعى باشد بلكه واكنشى  كوشش هاي قرن بيستمى براى مدرنيزاس

در قبال آن است كه بايد همچنان در انتظار نتايج آن نشست. 

تغيير شكل تقدير 
ياد شد كه در خاورميانه، كاركرد تاريخى تقابل ورزى با سوژه يا فرديت آزاد را، نه حاكم 
ــتمگر خارجى ايفا مى كند. در اين  گماشته و ضعيف داخلى، بلكه نيروى سلطه گر و س
ــود. به عبارت ديگر، با توجه  صورت با تناقضى مواجه مى شويم كه بايد توضيح داده ش
ــل پيش برنده پروژه آزادى  ــيكال، مانع و به اين دليل عام به اينكه به نحوى پارادوكس
ــت، پس چرا دولتى همچون سوريه كه كمابيش  ــتى اس در خاورميانه رژيم صهيونيس
اقتدارگرا اما كامًال ضد اسراييلى است، در معرض جنبش اجتماعى مشابه قرار مى گيرد؟ 
اين دولت در كجاى پروژه ظهور انسان جديد خاورميانه اى قرار مى گيرد؟ مقدمتاً بايد 
گفت واقعيت آن است كه حس آزادى و سرزندگى سياسى فراگير است و به هر عرصه اى 
سر مى كشد. هر چند در قياس با جنبش هاى سراسرى در مصر، بحرين و يمن، جنبش 
مردم در سوريه، سراسر توده اى و كامًال مردمى به نظر نمى رسد و عنصر نخبه گرايانه و 
تا حدى طراحى هاى خارجى در آن ذى مدخل به نظر مى رسد، با اين حال در همين حد 
از گسترش هم، امواج سياسى در سوريه، راقم چالشى اساسى براى دولت در اين كشور 
ــلمان، از حدود ساختارهاى سياسى  ــت كه نتايج ظهور سوژه مس است. واقعيت آن اس
ــازد كه مى تواند موقتاً از ائتالف ها و گسست ها  فراتر مى رود و شرايطى را الزامى مى س
عليه يا له اسراييل و امريكا فراتر رود. شرايط جديد تمايل به آن دارد كه دولت هاى ضد 
ــازد (به همان سان كه بر عكس،  اسراييلى يا غير امريكايى را دموكراتيك تر و آزادتر س
ــازد). در اينجا بايد به  تمايل دارد دولت هاى طرفدار غرب را مستقل و خودمختار تر س

شق اول بپردازيم. 
ــاهده روابط به  ــده نيروى خود را از مش ــر آزادى خواهى، بخش عم چون حس فراگي
شدت نابرابر جهان انگليسى زبان و جهان اسالم و خاصه سلطه عريان رژيم اسراييل بر 
ــلمان خود اخذ مى كند، انگيزه اجتماعى الزم را ندارد تا همان حس و  همسايگان مس
موضع راديكال را كه در مقابل حكام سرسپرده داشت در مقابل چنين رژيمى نيز اتخاذ 
كند يا دست كم در ابتدا چنين است. از دو منبع اصلى قيام ها در جوامع عرب يعنى ميل 
مقدم به استقالل و ميل مؤخر به آزادى، جنبش مردم سوريه فقط واجد يك منبع است 
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و آن تمايل به آزادى است. نياز به استقالل 
ــت مستقل ملى از  يعنى داشتن يك سياس
ــده مى باشد.  ــوى دولت سوريه اجابت ش س
ــى فراگير  ــط اراده تغيير داخل از اين رو فق
ــود و فرد حاكم را به صرافت تغيير و  مى ش
اصالحات در ساختارهاى درونى و شيوه هاى 
ــوريه  حكومت گرى اش مى افكند. دولت س

ممكن است در اين مسير موفق يا ناموفق باشد. اما چنانكه در دنباله بيشتر خواهيم گفت، 
حتى اگر رژيم سوريه به دليل ناتوانى از اتخاذ شيوه هاى هوشمندانه و نرم تر به فروپاشى 
ــود، در ميان مدت احتماالً چندان نفعى براى رژيم تل آويو (نهاد مطلق آيين و  دچار ش
ــطح منطقه اى) ندارد زيرا اين بار وظيفه مخالفت با سلطه را به جاى  ــت س آبسولوتيس
ــاركتى تر، اما  ــرد و با روش هايى تدريجى تر و مش دولت، اجتماع مدنى بر عهده مى گي
ــراييل نظر مى افكند و آن را مورد  قدرتمندانه تر و برگشت ناپذيرتر به مسائل خود با اس
بازانديشى قرار مى دهد. در اين حال سخن توكويل ممكن است به خاطر آيد كه مى گفت 
يك جامعه دموكراتيك به دليل مجادالت درونى خود كه بايد از سر بگذراند، ديرتر وارد 
فاز جنگ يا مخالفت مى شود، اما اگر وارد شود ديرتر از آن بيرون مى آيد؛ باز هم به اين 
دليل كه كشاكش ها و مجادالت ويژه يك نظم دموكراتيك، رسيدن به توافق را مشكل و 
دور مى سازد. اراده دموكراتيك دير اما اساسى مى رسد؛ زيرا مشخصاً در معرض اين خطر 
قرار دارد كه در مراحلى از تكوين خود در دام سياست هاى طايفه اى و ناحيه اى در افتد. 
اراده دموكراتيك و مردمى پس از شكل گيرى و تأسيس نهادهاى سياسى و مشاركت ها 
ــكيو مى گفت در جوامع صغير، ابتدا رهبران  خود را نشان مى دهد نه قبل از آن. مونتس
نهادها را شكل مى دهند اما سپس نهادها رهبران را تعيين مى كنند. اراده دموكراتيك 
در سياست، قاهر و سركوب كننده نيست بلكه خود- بيانگر (Expressive-Self) است 

و در صورت مساعدت شرايط و آزادى انتخاب خود را نشان مى دهد. 
اراده دموكراتيك يا بگوييم اراده مستقل مردمى در سوريه و در هر كشور ديگر عرب، 
روشن است كه در گام اول ضد اسراييلى نيست زيرا شعارهاى تند ضد صهيونيستى در 
ابتدا در اين جنبش ها چندان ديده نمى شود، اما قطعاً اين جنبش ها با تقدم و تأخر هايى، 
مآالً استقالل مدنى از غرب را مى جويند. بايد توجه داشت كه اولويت بندى درخواست ها 
و مطالبات از سوى مردم انقالبى امرى ناگزير و حكم عقل سليم است؛ زيرا همواره آنچه 

پيام دوم انقالب اسالمى (يعنى استقرار 
يك سياست يا فضاى اجتماعى دينى تر، 
چرا نه؟) بيشتر از پرسش اول حاوى 
سوژگى است؛ يعنى به ميزان بيشترى 
عنصر آزادى و خالقيت و جسارت را 
در خود نهفته دارد؛ زيرا به جاى واكنش 
و اقدامات واكنشي (موضوع پيام اول) 

حاوى كنش و ابتكار است
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ــت و در اين معنا گماشته هاى داخلى و ديكتاتورى ها  نزديك تر است قابل حصول تر اس
ــتند و از اين  رو در اولويت قرار مى گيرند.  ــراييل و غرب هس ــترس تر از رژيم اس در دس
ــته هاى مردمى حاكم است: آنچه نزديك تر  ــليم در ترتيب بندى خواس گونه اى عقل  س
است، در دسترس تر است و بنابر اين زودتر مطالبه مى شود (سقوط گماشتگان) و آنچه 
جدى تر است و بيشتر عرصه طلب آزادى است (آبسولوتيسم قدرت منطقه اى يعنى رژيم 
ــكارا  ــكارا مردمى و دينى اما آش تل آويو)، احتماالً تدريجى تر مى آيد. اين جنبش ها آش
ــيوه هاى جديدى در تقابل با اسراييل (اين  غير بنيادگرا هستند و روشن است كه به ش
ــراييل، دولت هاى عربى در  تحقير كننده بزرگ ملت هاى عرب) مى انجامند. در برابر اس
تقدم دوم قرار مى گيرند و جامعه هاى عرب به ميان مى آيند و بدين نحو، بى ترديد تاريخ 

جديدى در سياست هاى منطقه اى آغاز خواهد شد. 
ــف مردمى در  ــدن اراده مخال ــرريز ش ــى و مراحل س ــى، نحوه هاى تجل ــور كل به ط
سياست هاى موجود حكومتى (حكومت هاى انتقالى) كه به نظر مى رسد در مصر و تونس 
شروع شده است، بحث عملياتى جالب توجهى در مبحث جنبش هاى جديد اجتماعى 
ــت كه بايد مراقب بود در پيچ وتاب بحث هاى نظرى قرن بيستمى و  در جوامع عرب اس

الگوهاى تحليلى موجود گرفتار نشود. 
بنابراين شايد در ابتدا تهديدى امنيتى از سوى اين جنبش ها براى رژيم تل آويو ايجاد 
نشود، اما تنهايى و انزواى تل آويو نتيجه قطعى آن خواهد بود؛ تنهايى و انزوا نيز به دليل 
ــر عادالنه آن با اعراب كه مجموعاً  ذات تهاجمى  و زورگويانه اين رژيم و تاريخ روابط غي
ــده و نيز به دليل حافظه تاريخى اعراب،  به واقعيت ساختارى و روحى اين رژيم بدل ش
در عمل چندان فاصله اى با مرحله تهديدات امنيتى عليه آن نخواهد داشت. اگر دولت 
ــوريه بى ترديد در فاز  ــقوط كند، پروژه مقاومت عليه اسراييل در س بشار اسد فرضاً س
دموكراتيك ترى ادامه حيات مى دهد. با وجود اين، سقوط رژيم هاى غيردموكراتيك و 
ــت. فقط كافى است بشار بپذيرد كه مردم  از جمله دولت سوريه، حتمى و ضرورى نيس
ــور مؤثر در صحنه را مى خواهند.  اينك فقط حضور در صحنه را نمى خواهند؛ آنها حض
اين، ايجابى ناشى از ظهور سوژه است. اين حقيقت درباره ديگر دولت هاى مستقل عرب 
ــت كه شيوه  ــت. رئيس دولت در عراق جديد هم با اين چالش مواجه اس نيز صادق اس
حكومت گرى او نبايد به خودرأيى و استبداد تنه زند. حزب اهللا لبنان نيز بايد جلوه هاى 
دموكراتيك فزون ترى در سياست داخلى اين كشور نشان دهد و ماليمت، تعامل طلبى و 
ديالوگ پذيرى خود را در سياست لبنان، در عين حفظ برترى مادى اش، فزون تر نمايد. 
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به  طور  كلى، تعامل طلبى سياست يك برنده هوشمند 
است. اما دولت تركيه فعأل با اين چالش خاص مواجه 
نيست. در ادامه به برخى نتيجه گيرى ها مي پردازيم. 

سخن پايانى 
ــا (يعنى  ــه م ــد ك ــش مى آي ــى پي ــى زمان 1. وقت
روشنفكران) به طور استثنايى در متن تحوالت بزرگ 
تاريخى يا در لحظه هاى بزرگ شكل گيرى تاريخ بشر 
قرار مى گيريم، بايد ميل ذاتى و بشرى خود و در عين 
 حال تمايل مدرن مان به آگاهى يافتن از عمق امور، يا 
رسيدن به درك قطعى و نهايى را در خود كنترل كنيم. 
به جاى درك قطعى، يا تمايل به دركى قطعى از طريق 
ــه خاصه در درك تحوالت  ابزارهاى تحليلى مدرن ك
قرن بيستم رواج داشت، بايد آمادگى درك را در خود 

زنده نگاه داريم و منتظر بمانيم تا به قول هايدگر، آواى روشنى از هستى به گوش برسد. 
ــدن براى تفكر، بزرگتر از فضيلت دانستن و  فضيلت متحير شدن و از قبل آن، آماده ش
ــت. در اين زمان كه روند حركت هاى مردمى در  درك كردن است و نيز مقدم بر آن اس
جوامع عرب به نهايت سياسى خود نرسيده اند، كوشش براى دانستن و درك كردن به 
مدد مقوالت تحليلى مدرن و مقوالت عام نظرى، ممكن نيست، پس اصًال فضيلت نيست 

و چيزى بيشتر از گونه اى پردازش هاى نابهنگام نتواند بود. 
2. تا زمانى كه به درك پيشرفته ترى از انقالب اسالمى، نه از نظر نتايج و عملكردهاى 
آن، بلكه از نظر ذات و فلسفه آن نايل نياييم، به عمق خيزش هاى اخير جوامع اسالمى 
ــيم و اين تحوالت از ديدگاه ما، يعنى از نظرگاه مقوالت تحليلى و نظرى خاص  نمى رس
قرن بيستم، بى معنا به  نظر خواهد رسيد و به بيان دقيق تر، ما در موقعيت درك آن قرار 
نمى گيريم چون فاقد پايه مقومى براى درك هستيم. از حضرت مسيح(ع) منقول است 

كه براى درك پديده تازه، بايد انسان تازه اى بود. 
ــد، استقالل هم در  ــالمى حاوى ايده كلى آزادى است. چنانكه بحث ش 3. انقالب اس
ــت كه با آزادى (چه آزادى در  ــوژه، فردى يا انسانى اس خدمت ظهور آزادى است و س
معناى رهايى از انواع قيود بازدارنده پيشين و چه آزادى براى ساختن و خالقيت) تعريف 

تحوالت اخير براى انسان 
خاورميانه اى مجموعًا راقم 
نتقالى از صغارت وى به  ا
بلوغ است. از اين تاريخ به بعد 
مسلمان عرب تصميم مى گيرد 
و ديگر براى او تصميم گرفته 
نمى شود و او به اين ترتيب 
وارد دوره اى از مسئوليت و 
تكليف مى شود كه قبًال براى 
او وجود نداشت و همچون 
همه جوامع دموكراتيك ديگر، 
تلقى  تصميماتى  مسئول 
مى شود كه به صورت هاى 
عقالنى- جمعى از سوى او 
و كسانى چون او اخذ مى شود
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مى شود. 
4. در هر حال، تحوالت اخير براى انسان خاورميانه اى مجموعاً راقم انتقالى از صغارت 
ــلمان عرب تصميم مى گيرد و ديگر براى او  ــت. از اين تاريخ به بعد مس وى به بلوغ اس
تصميم گرفته نمى شود و او به اين ترتيب وارد دوره اى از مسئوليت و تكليف مى شود كه 
قبًال براى او وجود نداشت و همچون همه جوامع دموكراتيك ديگر، مسئول تصميماتى 
تلقى مى شود كه به صورت هاى عقالنى- جمعى از سوى او و كسانى چون او اخذ مى شود. 

به تصريح آرنت ملت هاى آزاد رسالت ندارند اما مسئوليت دارند.1

ــان آزادى حاصل از  ــالب بزرگ 57، قضاوت ديگرى مى كنند. از  نظر ايش 1. اما امام خمينى به عنوان رهبر انق
ــت و آن پيگيرى رسالت  ــد، فقط مقدمه اى براى امر عظيم تر اس انقالب، هر ميزان كه بزرگ و مسئوليت آور باش
ــت: «در اين انقالب همه مأموريم» و «هدف معرفت هللا است» كه بايد حاصل آيد. از نظر  بزرگ بندگى خداوند اس
امام خمينى، رسالت بزرگ ملت هاى مسلمان آن است كه اين آزادى جديد الظهور را در خدمت بندگى قرار دهند؛ 
بديهتاً به شيوه هايى كه فرهنگ سياسى خودشان مقرر مى دارد. رك: هانا آرنت، مسئوليت جمعى، ترجمه خشايار 

ديهيمى، طرح نو، ش68، بهمن 1384. 
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انقالب اسالمى ايران، 
هسته  فرهنگى بيدارى اسالمى

سيد مجتبى نعيمى1 

بيدارى اسالمى و تغيير در ماهيت مفهوم ابرقدرت
اگر نگاهى اجمالى به نظريه هاى موجود در حوزه  روابط بين الملل و سياست خارجى 
بيندازيم، متوجه مى شويم كه در اكثر اين نظريه ها، براى نظام بين الملل حالت هايى از 
ــترك همه  آنها وجود عنصرى به نام «ابرقدرت» در  نظم را متصور شده اند كه وجه مش

ساختار هاى مختلف جهانى است. 
ــاً امريكايى روابط بين الملل،  ــده در نظريه هاى عموم از مهم ترين نظام هاي ترسيم ش
ــاره  مى توان به نظام مبتنى بر يك قطب، نظام مبتنى بر دو قطب و نظام چندقطبى اش
ــتيالى بر آن از آرزوهاى اياالت متحده بوده و  كرد. در نظام تك قطبى كه برقرارى و اس
ــر روى تحقق به خود ديده و بنابر ديدگاه هايى  در صحنه  بين المللى چنين نظامى كمت
اصًال محقق نشده، يك كشور ابرقدرت جايگاه مديريت جهانى را تصرف كرده و با كنترل 
ــعى مى كند تا منابع جهانى  آلترناتيوهاى مختلف مؤثر بر روى رفتار ساير كشورها، س
موجود را به سمت تأمين منافع به ظاهر ملى، ولى در اصل، تأمين منافع اليگارشى حاكم 

1. كارشناس ارشد علوم سياسي
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بر آن ابرقدرت، هدايت كند.1 
اين نقش آفرينى ابرقدرت گونه، در نظامات دوقطبى و چندقطبى نيز ديده مى شود با 
اين تفاوت كه كميت ابرقدرت ها با توجه به شرايط جهانى متفاوت بوده ولى در كيفيت 
ــود؛ در نتيجه، آن چيزى كه در نظام معنايى  ايشان تغيير ماهوى خاصى رؤيت نمى ش
ماترياليستى باعث مى شود تا ما كشورى را به مثابه يك ابرقدرت تصور كنيم آن است كه 
وى بتواند با توسل به منابع و ابزارهاى مالى و نظامى، ساير كشورهايى را كه به وى متصل 
شده اند و خود را در ذيل آن ابرقدرت تعريف كرده اند، يا با روش هاى مسالمت جويانه يا با 
توسل به جبرهاى ناشى از فشارهاى اقتصادى و نظامى (كه غالباً ترس چنين رفتارهايى 
ــت گذارى هاى  ــود دارد) در جهت سياس ــالمت جويانه نيز وج ــس روش هاى مس در پ

بين المللى خويش هماهنگ كند. 
ــعه به كار مى رود و مولود  ــد مدل «مركز- پيرامون» كه در ادبيات توس به نظر مى رس
ــه معرفى نقش يك  ــت، به نحو مؤثرترى ب ــتگى اس چهارچوب فكرى نظريه هاي وابس
ــاره مى كند. همان طور كه در اين مدل عنوان مى شود ، ساختار به اصطالح  ابرقدرت اش
ــور صاحب توانايى ها و  ــكل است كه عموماً يك كش توسعه كشورهاى جهان به اين ش
ابزارهاى بالقوه توسعه بوده و ساير كشورها براى نيل به آرمان توسعه بايد وابسته به اين 
كشور و يا همان «ايد ه آل پيش رو» باشند2 و همانند اقمار يك سياره، براى حفظ حيات 

و ارتقاى خود، در مدارى حركت كنند كه آن مركزيت براى ايشان ترسيم كرده است. 
به عبارت ديگر، ابرقدرت سعى مى كند تا با حفظ و ارتقاى منابع و ابزارهاى خود، نقش 
آن متروپل يا مركزيت را بازى كند و ساير كشورهاى موجود را به گونه وابستگانى درآورد 
كه همچون قمرهاى يك كره كهكشانى، به وى محتاج بوده و مى بايست در مسيرهاى 
تعيين شده توسط وى گام بردارند. در اين ميان آن چيزى كه از همه مهم تر است، توجه 
ــورهاى قمرفام است. تعاملى كه از سر  به جنس تعامل ابرقدرت يا متروپل با ساير كش
سياست هاى تشويقى يا تنبيهى مالى- نظامى است و كشورهاى اقمار، يا از روى رضايت 
يا از روى اجبار، تحت تأثير توان اقتصادى و ماشين جنگى كشور متروپل قرار گرفته و 
در ذيل آن دست به تعريف از خود، هويت سازى و سازندگى مى زنند. البته در ادامه اين 
تعامل و پس از برقرارى رابطه وابستگى، يكى از اساسى ترين و در عين حال آسيب زاترين 

وظايف ابرقدرت، بحث پشتيبانى كشورهاى وابسته يا اقمار است. 

1. سيد عبدالعلى قوام، روابط بين الملل نظريه ها و رويكردها، تهران، سمت، 1384، ص116-118. 
2. احمد ساعى، توسعه در مكاتب متعارض، تهران، قومس، 1384، ص137-146. 
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كشور مركز يا همان متروپل، بايد تا حد 
ــب  ــا رعايت مقوله توزيع متناس امكان و ب
ــتيبانى  قدرت در بين اقمار خويش، به پش
ــورهاى وابسته  و تزريق مالى- نظامى كش
اقدام نمايد. علت لزوم اين وظيفه به نمايش 
ــدرت و تداوم  ــاى ابرق درآوردن توانايى ه
نقش مركزى آن، مديريت كشورهاى اقمار 
ــان در برابر نيروهاى مخالف  و تقويت ايش
ــه ابرقدرت  ــت. به اين معنى ك مربوط اس

ــطوحى از خدمات را ارايه كند تا اوالً؛ نشان دهد  ــيطره خويش، س بايد به دول تحت س
كه همچنان از قدرت پيشين بهره برده و لياقت پابرجا بودن در نقش تسخيرى را دارد؛ 
ــان را  ــته، ايش ثانياً بتواند از طريق اين تزريق ها و جابه جا كردن توانايى هاى اقمار وابس
مديريت كند و كنترل فرامنطقه اى خود را استمرار بخشد و ثالثاً با قراردادن آنها در خط 
مقدم مبارزه با دشمنان احتمالى و افزايش عمق استراتژيك خود، به اين طريق از آنها 

پشتيبانى كرده و خود را از آسيب هاى موجود در امان نگه دارد. 
ــوده و در ذات جايگاه  ــد، اين وظيفه با اينكه اجتناب ناپذير ب ــاره ش همان طور كه اش
ابرقدرتى نهفته است، اما در عين حال پاشنه آشيل چنين كشورهايى نيز قلمداد شده 
و از زمانى كه كشورهاى مركز شروع به پشتيبانى از اقمار خود مى كنند، گويى ذره ذره 
گورى هم براى خود مى كنند و با بيشتر شدن اين تزريق ها به مرگ تدريجى و گريزناپذير 
ــوند. مؤيد اين مطلب چيزى نيست جز نظريه پل كندى كه در  خويش نزديك تر مى ش

كتاب ظهور و سقوط قدرت هاى بزرگ به آن پرداخته است. 
پل كندى درباره  چرايى وقوع اين پديده مى گويد:

ــد براى حفاظت از  ــبتى كه ترقى مى كن هر قدرت بزرگى، به همان نس
منافع خود و دفع (يا شكست  دادن) رقيبان، منابع بيشتر و بيشترى را به 
امور نظامى اختصاص مى دهد. اين امر تا زمانى كه اقتصاد داخلى رشدى 
ــكل ايجاد نمى كند، اما بعد از آن، باقى  ماندن بر  سريع داشته باشد مش
سر تعهدات استراتژيك و نظامى روز به روز دشوارتر مى شود. از اين رو، 

قدرت بزرگ در خطر سقوط و افول قرار مى گيرد...1

1. پل كندى، ظهور و سقوط قدرت هاى بزرگ، علمى- فرهنگى، 1384، صفحه آخر. 

با وقوع حوادثى كه از زمستان سال 
گذشته (روزهاى ابتداى سال 2011) در 
كشورهاى عربى رخ داده و از آن تعبير 
به «بيدارى اسالمى» مى شود، به نظر 
مى رسد شاهد تغيير ماهوى در مفهوم 
ابرقدرت هستيم و با مكانيسم ديگرى 
از مركزيت يافتن در نظام بين الملل 
مواجه شده ايم كه تفاوت هاى بنيادى با 
آن چيزى دارد كه در ذهن ما از مفهوم 

متروپل جهانى نقش بسته است
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قيام هاى متأخر در بالد اسالمى از 
آن جهت مهم هستند كه مى بينيم در 
نزد ايشان پس از سال ها سكوت و 
رخوت، جنبندگى و حركتى ظهور 
و بروز كرده و منافع قدرت هاي 
غربى كه مبتنى بر اين سكوت بود، 

دچار تهديد شده  است

البته از آنجا كه منابع موجود محدود و نيازها 
نامحدود است،1 خواه ناخواه مشكل مذكور رخ 
مى دهد و چنين ابرقدرت هايى را به مرز ضعف 
ــم  ــارت ديگر، مكانيس ــك مى كند. به عب نزدي
موجود در كسب جايگاه تعيين كنندگى در نظام 
ــب، حفظ و ارتقاى  بين الملل كه مبتنى بر كس
توانايى ها و ابزارهاى مالى و نظامى بوده، چرخه  ذاتى آمد و شد ابرقدرت هاى مختلف را 
در خود جاى داده و با اين روش هاى پايان پذير، نمى توان معتقد به ابدى بودن مركزيت 

داشتن كشور يا كشورهايى خاص در معادالت جهانى بود. 
ــال 2011) در  ــته (روزهاى ابتداى س ــتان سال گذش اما با وقوع حوادثى كه از زمس
ــورهاى عربى رخ داده و از آن تعبير به «بيدارى اسالمى» مى شود، به نظر مى رسد  كش
شاهد تغيير ماهوى در مفهوم ابرقدرت هستيم و با مكانيسم ديگرى از مركزيت يافتن 
در نظام بين الملل مواجه شده ايم كه تفاوت هاى بنيادى با آن چيزى دارد كه در ذهن ما 
از مفهوم متروپل جهانى نقش بسته است. اين مفهوم و مكانيسم جديد چگونه به وجود 

آمده و چيست؟
ــتبدادى عربى اتفاقاتى پيش آمده كه شايد  همان طور كه مى دانيم در چند كشور اس
ــى رايج در محافل آكادميك غرب به  از لحاظ تئورى  هاى جامعه شناسى و علوم  سياس
ــيك  ــختى بتوان نام «انقالب» را بر روى آنها نهاد (چون برخى از فاكتورهاى كالس س
ــت رخداد اين پديده ها،  ــود) اما از لحاظ اهمي انقالب در آنها به طور كامل ديده نمى ش
ــته باشند، هم پاى  ــان و تأثيرگذارى كه در آينده مى توانند داش دشوارى هاى وقوع ش
انقالب هاى بزرگ دنيا پيش مى آيند و بر اين نظريه كه ديگر دوران انقالب هاى بزرگ به 
پايان رسيده و تنها بايد از راه اصالحات به فكر ترميم مشكالت كشورها بود، خط بطالن 

مى كشد. 
قيام هاى متأخر در بالد اسالمى از آن جهت مهم هستند كه مى بينيم در نزد ايشان پس 
ــكوت و رخوت، جنبندگى و حركتى ظهور و بروز كرده و منافع قدرت هاي  از سال ها س
ــت. در نتيجه شاهد مداخله  ــكوت بود، دچار تهديد شده  اس غربى كه مبتنى بر اين س
ــت به مديريت و كنترل اين  متضرران در قيام هاى پيش رو هستيم تا شايد بتوانند دس

اتفاق ها بزنند و از اين طريق، منافع خويش را از خطر باز دارند. 

1. طهماسب محتشم دولتشاهى، مبانى علم اقتصاد، خجسته، 1383، مقدمه. 
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«اسالم خواهى» وجه مشترك 
و برچسب واحد تمامى اين 
نهضت هاست كه اينها را مانند 
قطعات مختلف يك پازل در 
كنار هم مى چيند و به آنها 

هويت واحد مى بخشد

دشوارى نهفته در قيام هاى اسالمى از آن روست كه 
بزرگ ترين تحوالت ممكن براى يك نظام سياسى در 
ــاختارهايى از قدرت به وجود آمده كه شديداً  دل س
ــخت بوده؛ و اينكه در بطن ديكتاتورى،  متصلب و س
ــكالت  گل انقالب چندوجهى برويد، تداعى گر مش

احتمالى است. 
ــن را براى ملل عربى مسلمان مى دهد و مى توان از  اما اين قيام ها نويد يك آينده روش
ــى اين رخدادهاى مهم را بر مناسبات بين المللى آينده  همين حاال، تأثيرگذارى سياس
ــتيم و مى بينيم كه  ــاهد بيدارى ملل خفته عربى هس ديد. همين كه پس از سال ها ش
ــت به يكى از بزرگترين اتفاقات ممكن در حيات  در سخت ترين شرايط اجتماعى، دس
تاريخى خود زده اند نشان دهنده به كار افتادن پتانسيل نهفته شده در اين ملت هاست. 

روح حاكم بر جنبش هاى بيدارى اسالمى 
آنچه در اين قيام ها از اهميت بسزايى برخوردار است، روح كلى حاكم بر آنهاست. اينكه 
داليل وقوع اين نهضت ها چه بوده و در بررسى آنها بايد چه عواملى را مورد دقت قرار داد، 
سر جاى خود محفوظ؛ اما آنچه بديهى است، بازگشت به اصول اسالم و بازسازى سياسى، 
اقتصادى و فرهنگى جامعه با توسل به آن اصول، تنها بديل انقالبيون فعلى كشورهاى 
عربى است. به عبارت ديگر، «اسالم خواهى» وجه مشترك و برچسب واحد تمامى اين 
نهضت هاست كه اينها را مانند قطعات مختلف يك پازل در كنار هم مى چيند و به آنها 

هويت واحد مى بخشد. رهبر انقالب در اين باره مى فرمايند: 
ــالمى  ــلمان به هويت اصيل و اس ــت كه ملت هاى مس امروز روزى اس
ــته اند. آنچه در درون ما از نيرو و عظمت و شكوه وجود  خودشان برگش
ــالم و اعتقاد به قدرت پشتيبان الهى و اتكال  دارد، ناشى از ايمان به اس
ــت آن قدرتى كه هيچ قدرتى بر آن فائق  به خداى متعال است؛ اين اس
نمى آيد؛ اين را بايستى هر چه بيشتر در دل خودمان، در عمل خودمان 

تجلى ببخشيم.1
حال سؤالى اساسى در اينجا مطرح است و آن اينكه چه عاملى زمينه ساز شد تا اين روح 
كلى، تبديل به وجه مشترك نهضت هاى عربى پيش  رو شود و بازگشت حقيقى به اصول 

1. بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار با مسئوالن نظام و سفراى كشورهاى اسالمى ، 1390/9/6. 
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اسالم و مطالبات دينى، ايده آل انقالبيون 
عرب گردد؟ 

ــد وقوع انقالب اسالمى  به نظر مى رس
ــتقرار جمهورى اسالمى  و پس از آن، اس
ــه نهفته در آن  ــار روحي در ايران و انتش
ــن از جمله  ــاير ملل هم درد و همگ به س
ــلمان، باعث ايجاد  ملت هاى عربى و مس
چنين حالتى در ايشان شده و مردم اين 
كشورها با الگو گرفتن از انقالب اسالمى 
ــق جمهورى  ــت تأثير كارنامه موف و تح
اسالمى در پياده كردن نظام سياسى مبتنى بر اصول اسالم، خواهان بديلى دينى به جاى 
ــئله بارها در كالم رهبر انقالب نيز مشاهده  نظام هاي گذشته خويش شده اند. اين مس

مى شود: 
آن مطلبى كه من مي خواهم عرض بكنم، در واقع شروع يك بحث است، 
ــما جوان ها ان شاءاهللا در محافلتان بايد  كه حاال اين بحث را بعد خود ش
ــته، من در چند سخنرانى به  دنبال كنيد. در اين شش، هفت ماه گذش
ــاره كردم و گفتم كه ثبات و استمرار و استقرار  ثبات نظام و انقالب اش
ــت كه  ــن عواملى بوده اس ــالمى از جمله  مهم تري ــورى اس نظام جمه
ــلمان را اميدوار كرده و مي توان گفت  ملت هاى منطقه و ملت هاى مس
ــه و آزادى و  ــالمى منطق ــرى در ايجاد اين حركت عظيم اس نقش مؤث

بيدارى ايفاء كرده.1
يا در جاى ديگرى ايشان مى فرمايند: 

شك نكنيد كه فرداى ملت ايران و امت اسالمى از امروز به مراتب بهتر 
ــال پيش ملت ايران و امروز  است. همان مقدارى كه فاصله بين سى س
است- يعنى اول انقالب تا امروز- ببينيد ملت ايران در همه عرصه هاى 
ــى و علمى و اجتماعى و غيره چقدر پيشرفت كرده است؛ بدانيد  سياس
فاصله بين پيشرفت سال هاى آينده با امروز، از اين هم بيشتر خواهد بود. 
ملت، روزبه روز پيشرفت خواهد كرد. حركت ملت ايران در همه عرصه ها، 

1. بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار با جمعى از دانشجويان، 1390/5/19. 

به نظر مى رسد وقوع انقالب اسالمى و 
پس از آن، استقرار جمهورى اسالمى در 
ايران و انتشار روحيه نهفته در آن به ساير 
ملل هم درد و همگن از جمله ملت هاى 
عربى و مسلمان، باعث ايجاد چنين حالتى 
در ايشان شده و مردم اين كشورها با 
الگو گرفتن از انقالب اسالمى و تحت 
تأثير كارنامه موفق جمهورى اسالمى در 
پياده كردن نظام سياسى مبتنى بر اصول 
اسالم، خواهان بديلى دينى به جاى 

نظام هاي گذشته خويش شده اند
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حركت توقف ناپذيرى است و ان شاءاهللا بر خط درست و صراط مستقيم 
ــده ملت ايران،  ــالمى و قرآنى پيش خواهد رفت. آين هدايت الهى و اس
ــالم و بر امت اسالمى اثر خواهد  آينده روشنى است؛ و اين بر دنياى اس

گذاشت و ان شاءاهللا ملت هاى مسلمان را روزبه روز بيدارتر خواهد كرد.1
ــت و آن اينكه همين تأثيرپذيرى نهضت هاى عربى  نكته اى در اين ميان قابل ذكر اس
از انقالب اسالمى را مى توان به عنوان مفرى براى رهايى از اتهام تهى بودن اين قيام ها 
ــخص قلمداد كرد. به عبارت ديگر، از همان روزهاى اول شكل گيرى  از ايد ئولوژى مش
اين نهضت ها، يكى از مهم ترين چالش هاى پيش  روى اين قيام ها را نبود يك ايد ئولوژى 
ــد كه انقالبيون  ــخص در اين قيام ها عنوان مى كردند و عموماً گفته مى ش يا آرمان مش
عرب، مى دانند كه چه نمى خواهند ولى نمى دانند كه چه مى خواهند. اما به نظر مى رسد 
ــالمى مؤيد اين مطلب است كه نه تنها بيدارى  نشئت گرفتن اين نهضت ها از انقالب اس
اسالمى رخ داده در بالد عربى خالى از طرحى براى فردا نيست، بلكه اين جنبش ها از يك 
ــخص در اين حوزه بهره مى برند و اين همان مدل «جمهورى اسالمى»  چهارچوب مش
ــت كه تجربه موفق آن را در جمهوري اسالمى ايران به  ــالمى» اس و «مردم ساالرى اس
عنوان الهام بخش نهضت هاى اخير شاهد هستيم و مى توان اين تجربه را به عنوان يك 
راهكار عملى موفق و امتحان پس داده، به ساير ملت هاى اسالمى تجويز كرد؛ چنان كه 
در اظهارات اخير بعضى از رهبران قيام مصر اين عنصر اسالم خواهى و عدم تناقض آن با 

مردم ساالرى به خوبى نمايان شد. 

انقالب اسالمى، مركزيت جنبش هاى پيرامونى بيدارى اسالمى
ــرايط موجود و توضيحات باال مى توان ادعا كرد كه در رابطه جمهورى  با عنايت به ش
ــالمى عرب، نوع جديدى از رابطه «مركز- پيرامون» در  اسالمى ايران با نهضت هاى اس
ــده در باال تفاوت ماهوى دارد. اين نوع  ــت كه با نوع توضيح داده ش حال شكل گيرى اس
جديد از مركزيت و همچنين كشورهاى پيرامون آن، به هيچ وجه با شاخص هاى نظريه 

مركز- پيرامون مدل هاى غربى سازگارى ندارد و داراى ويژگى هاى زير است: 
1. كشورهاى پيرامونى در مركزيت انقالب اسالمى نه از روى اجبارهاى پيدا و پنهان 
و بده وبستان هاى استعمارى و استبدادى بلكه از روى خواست كشورهاى پيرامون و بر 

مبناى منافع ملى و عقيدتى شكل مى گيرد. 

1. بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار با هزاران نفر از بسيجيان استان قم، 1389/8/2. 
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ــت بلكه  ــون جديد اتحادى عليه دولت ها و ملت هاى ديگر نيس 2. اتحاد مركز- پيرام
اتحادى مبتنى بر عدالت، عقالنيت، آزادى و معنويت است.

ــتيبانى مالى- نظامى  ــالم اتحادى با پش 3. اتحاد مركز- پيرامونى جديد در جهان اس
ــى در درجه اول و  ــزارى و فرهنگ ــاى معنوى، نرم اف ــت بلكه اتحادى با حمايت ه نيس

تزريق هاى سياسى- اقتصادى در گام هاى بعدى، مى باشد. 
پس مى توان گفت يكى از ابعاد بيدارى اسالمى اخير، تغيير در مفهوم رابطه وابستگى 
ــت؛ به اين معنى كه در  ــورها و ملل به يكديگر و حتى تغيير در مفهوم ابرقدرت اس كش
مناسبات جديد بين المللى به ويژه در سياست هاى جديد بين الملل اسالمى شاهد روى 
ــتيم كه اين جايگاه را نه از روى  كار آمدن نوع خاص و منحصر به فردى از ابرقدرت هس
ــر توان فرهنگى و نرم افزارى خويش و ميزان الهام بخشى اش  معادالت مادى بلكه از س
ــده تا ابرقدرتى مبتنى بر توان فرهنگى، بديل و جانشينى براى  كسب كرده و باعث ش

ابرقدرتى مبتنى بر پتانسيل ها و ابزارهاى مالى- نظامى گردد. 

راهبردهاى استراتژيك در نظام ابرقدرتى جديد اسالمى 
ــته آن، داراى نقطه  افول نيست و  ــالمى مانند نظام گذش آيا نظام ابرقدرتى جديد اس
ــرايط جديد، موقعيتى را تصور كرد كه در آن، كشور مركز دچار ضعف  نمى توان در ش
ــد همان طور كه در تجويز پل كندى  ــده و از جايگاه خود پايين بيايد؟ به نظر مى رس ش
براى ابرقدرت هاى مالى- نظامى جهان، مركزيت داشتن در مناسبات بين المللى منوط 
به ارتقاى توان داخلى و سپس تزريق آن به اقمار وابسته است، در شرايط جديد نيز تنها 
كشورى مى تواند ابرقدرت فرهنگى جهان باشد و در رأس تصميم گيرى هاى جهانى قرار 
بگيرد كه به فكر پشتيبانى فرهنگى و نرم افزارى كشورهاى وابسته به خود بوده و به اين 

منظور، دايماً در حال توان افزايى فرهنگى در داخل باشد. 
ــى واندى سال تبليغ و  ــتوانه س ــرايط موجود و به پش به بيان واضح تر، حال كه در ش
گسترش امواج انقالب اسالمى به ساير بالد مسلمين و حتى كشورهاى اروپايى و امريكا، 
ــدن به «ابرقدرت فرهنگى» جهان  ايران در حال تغيير مفهوم «ابرقدرت» و تبديل ش
است، موظف به حفظ اين جايگاه مي باشد؛ زيرا اين كشور تنها پرچم دار اسالم است كه 

در مقابل استكبار جهانى مقاومت كرده و خود را به اين جايگاه رسانده است. 
ــود را تعليم يافته  ــاير ملت هايى كه خ ــت تا س ــن مركزيت نيز الزم اس براى حفظ اي
ــرى- فرهنگى  ــى از محصوالت فك ــور دايم ــالمى مى دانند، به ط ــالب اس مكتب انق
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ــوند تا  ــده و تزريق ش آن برخوردار ش
ــى  ــى فرهنگ ــه ى مركز-پيرامون رابط
ــتمرار پيدا كند. اين  ــكل گرفته، اس ش
ــى رنگ تحقق به خود  كارويژه نيز زمان
مى بيند كه جمهورى اسالمى ايران از 
لحاظ فرهنگى در داخل، از چنان توليد 
ــى برخوردار  ــه فرهنگى پرتوان و چرخ
باشد كه بتواند از زير بار مسئوليت هاى 
ــت بيرون  ــى جديد با موفقي بين الملل

بيايد. 
ــد علم و معرفت  ــگ، جنبش نرم افزارى و تولي ــه توجه به حوزه  داخلى فرهن در نتيج
ــه جهانيان به خصوص  ــر و مؤثرتر ب ــاندن لباس هنر بر آن به منظور عرضه بهت و پوش
ــتن نگاهى بين المللى به اين مباحث،  ــده اسالمى، در كنار داش كشورهاى تازه بيدارش
اساسى ترين كار نخبگان و فرماند هان و همه كسانى است كه در قبال اتفاقات اخير در 
ملت هاى اسالمى و حتى جنبش هاى رخداده در اروپا و امريكا احساس تكليف مى كنند. 
ــت؟ يعنى تك تك ما  ــور مرجع چيس ــه عنوان يكى از مردم اين كش حال تكليف ما ب
ايرانى ها كه امروزه به عنوان عامل اصلى بيدارى اسالمى محسوب مى شويم، براى حفظ 
ــا و به خصوص مديران،  اين مركزيت و مرجعيت، چه وظيفه اى داريم؟ دولت مردان م
ــت آرمان و ايد ئولوژى ساير كشورهاى  متوليان و نخبگان فرهنگى كشورى كه قرار اس
ــان قرار دهند، در چه موقعيت  ــده، پيش چشم ايش ــالمى را به عنوان مدلى اجراش اس
ــى قرار دارند و بايدها و نبايدهاى امروزين ايشان چيست؟ شوراى عالى انقالب  حساس
فرهنگى ما كه در شرايط فعلى بايد اصلى ترين و فعال ترين بخش كشور باشد اما هنوز در 
خواب به سر مى برد، سينما، صداوسيما، دانشگاه و حوزه، وزارت ارشاد و سازمان تبليغات 
ــيقيايى و ساير مراكز فرهنگى ما چه  اسالمى، فرهنگستان ها و نگارخانه ها، مراكز موس
بايد بكنند تا بتوانند اوالً جايگاه فعلى نظام ما را در بين ملل اسالمى حفظ كنند و ثانياً 

تالش كنند تا اين جايگاه به يك جغرافيايى جهانى تعميم پيدا كند؟ 
به نظر مى رسد اصلى ترين كارى كه همه  ما بايد در راستاى موضوع فوق انجام دهيم 
اين است كه تكليف مان را با «براى اسالم كار كردن» و «جهانى كار كردن» معلوم سازيم. 
براى اسالم كار كردن يعنى هر كس بايد نيت خود را براى خدا خالص كرده و محتواى 

در مناسبات جديد بين المللى به ويژه در 
سياست هاى جديد بين الملل اسالمى شاهد 
روى كار آمدن نوع خاص و منحصر به 
فردى از ابرقدرت هستيم كه اين جايگاه 
را نه از روى معادالت مادى بلكه از سر 
توان فرهنگى و نرم افزارى خويش و ميزان 
الهام بخشى اش كسب كرده و باعث شده تا 
ابرقدرتى مبتنى بر توان فرهنگى، بديل و 
جانشينى براى ابرقدرتى مبتنى بر پتانسيل ها 

و ابزارهاى مالى- نظامى گردد
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ــالمى قرار دهد. اگر قرار است در اين سرزمين آثار  فعاليت هايش را از جنس معارف اس
ــرايط موجود، كار فرهنگى كردن بر ساير فعاليت ها  فرهنگى توليد شود (با توجه به ش
ارجح  است) كه معرف ايران اسالمى بوده و قابليت تغذيه فرهنگى ساير ملل اسالمى را 
داشته باشد، الزم است تا آنهايى كه دغدغه اين چنينى دارند، هم  تكنيك انجام چنين 
ــالمى را دقيق تر از قبل  ــب كنند و هم معارف اس كارهايى را در بهترين حد ممكن كس
بياموزند تا شاهد تكرار آثارى نباشيم كه هيچ رنگ و بويى از اسالم نبرده اما داعيه تبليغ 
آن را دارند (مثل خيلى از آثار سينمايى و تلويزيونى ما)؛ قطعاً چنين آثار فرهنگى، نه تنها 
ــورهاى برخوردار از بيدارى اسالمى نمى كند، بلكه  هيچ كمكى به ايران اسالمى و كش

مى تواند در بلندمدت باعث ضعف و انحراف ايشان نيز شود. 
جهانى كار كردن نيز يعنى از نوك بينى مان كمى آن طرف تر را ديدن و در فعاليت هاى 
فرهنگى مان به تجريش و ولنجك اكتفا نكردن؛ و نه تنها در پى دردها و آمال و نيازهاى 
ــالمى بودن، كه بايد از امروز به طور خيلى جدى تر به فكر دل هاى  همه مردم ايران اس
ــلمان مصر، ليبى، بحرين، يمن و ساير بيدارشده هاى اسالمى نيز بود. جهانى  مردم مس
ــالمى بودن و استفاده از  كار كردن يعنى به فكر توليد محصوالت فرهنگى بين  ملل اس

همه پتانسيل جهان اسالم. 
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نورالدين اكبرى كريم آبادى1
چكيده

ــاط مختلف جهان  ــا و جنبش هاى انقالبى در نق ــاهد وقوع قيام ه در ماه هاى اخير ش
ــس و مصر در آفريقا و قيام هاى  بوده ايم. در اين ميان مى توان به انقالب هاى موفق تون
مردمى در كشورهاى خاورميانه اشاره داشت. قيام هايي كه جرقه آن در كشور آفريقايي 
تونس زده شد و پس از سرنگوني رئيس جمهور ديكتاتور اين كشور، با سرعت عجيبي به 
ديگر نواحي منطقه مانند مصر، ليبي، بحرين، يمن و چند نقطه ديگر نيز تسري يافت. تا 
جايي كه ظرف چند ماه دومينويي از خيزش ها و اعتراضات در خاورميانه شكل گرفت و 
ملت ها به عنوان بازيگران اصلي اين حوادث، براي سرنگوني رژيم هاي استبدادي حاكم 
بر كشورهايشان به پا خاستند. قطع نظر از اين كه آيا مي توان قيام هاي اخير خاورميانه 
ــخص انقالب در ادبيات علوم  را «انقالب» نام نهاد يا خير- با در نظر گرفتن تعريف مش
سياسي- واضح است كه اين قيام هاي مردمي از عمق، گستره و ظرفيت اثرگذاري قابل 
توجهي برخوردار هستند؛ به نحوي كه تاكنون در چهار كشور، ديكتاتورهاي قدرتمند 
و باسابقه اي را كه همگي در زمره بزرگ ترين متحدان يا همدستان امريكا در خاورميانه 

1. كارشناس ارشد علوم سياسي

تبيين قيام هاى اسالمى در كشورهاى عربى از منظر 
تئورى انقالب هاى اجتماعى جان فوران
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بودند- بن علي در تونس، مبارك در مصر، علي عبداهللا صالح در يمن و قذافي در ليبي- از 
ــا و خيزش هاى انقالبى  ــوع اين انقالب ه ــيده اند. بى ترديد وق اريكه قدرت به زير كش
ــته تا به واكاوى و تبيين  بسيارى از صاحب نظران و نظريه پردازان انقالبى را بر آن داش
علل بروز آنها از رويكردهاى مختلف بپردازند. از جمله چهارچوب هاى نظرى كه قابليت 
ــبى امكان پذير كرده و  ــى تئوريك تحوالت اخير خاورميانه را هر چند به طور نس بررس
ــودمندى را براى درك اين پديده فراهم مى سازد، نظريات مربوط  بسترهاى نظرى س
ــورهاى خاورميانه و شمال  ــتا بررسى تحوالت اخير كش به انقالب ها است. در اين راس
ــب براى آسيب شناسى  آفريقا در چهارچوب تئورى انقالب ها مى تواند رهيافتى مناس
ــوهاى آينده فرآيندهاى سياسى در اين كشورهاى در حال  و نيز رصد كردن سمت وس
ــى، ارزيابى و تشريح نظريه هاى مربوط  تحول به شمار رود. در اين نوشتار ضمن بررس
به انقالب ها در خصوص تحوالت اخير خاورميانه، در تالش هستيم تا با مبنا قرار دادن 
نظريه انقالب هاى اجتماعى جهان سوم جان فوران به واكاوى، تحليل و تبيين قيام هاي 

اسالمي در منطقه بپردازيم. 

بررسى مفهوم انقالب و قابليت تعميم آن به تحوالت خاورميانه عربى و 
شمال آفريقا

انقالب به معناى تالش براى تغييرات بنيادى در ساخت جامعه از طريق اعمال خشونت 
ــت و ريشه در نارضايتى و خشم  است.1 به تعبيرى انقالب از مقوله عصيان و طغيان اس
ــت ناظر به  از وضع موجود و آرزوى وضع مطلوب دارد.2 بدين لحاظ انقالب مفهومى اس
نوع خاصى از تغيير كه مهم ترين ويژگى آن «ناگهانى» و «بنيادى» بودن آن است. در 
تعريف انقالب هاى اجتماعى، گذشته از دو ويژگى فوق، صفت «خونين و خشونت آميز 
ــتين  بودن» منازعات منجر به دگرگونى را هم افزوده اند. از مميزاتى كه هر انقالب راس
ــابه آن مانند كودتا، انقالب هاى دربارى و شورش هاى كور و نافرجام جدا  را از انواع مش
ــيج توده اى» در تحقق انقالب راستين است. اهميت اين امر  مى سازد شكل گيرى «بس
ــدت و عمق تغييرات و نه با ميزان  ــت كه حقانيت و اعتبار انقالب هاي نه با ش چنان اس
ــتردگى و مشاركت و حضور مردم در دوره  خشونت و خون هاى ريخته شده، بلكه با گس
انقالبى سنجيده مى شود. لذا پيوند ميان مردم و انقالب هم به شهادت تاريخ و هم حسب 
1. چالمرز جانسون، تحول انقالبى؛ بررسى نظرى پديده انقالب، حميد الياسى، تهران، اميركبير، 1363، ص17. 
2. مرتضى مطهرى، پيرامون انقالب اسالمى، تهران، صدرا، 1368، ج4، ص30-29؛ و گى روشه، تغيير اجتماعى، 

ترجمه منصور وثوقى، تهران، نى، 1366، ص291. 
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انقالب هاى اجتماعى بر اساس شرايط 
ساختارى كشورها و نظام بين الملل 
شكل مى گيرد و تحوالتى كه در بهار 
2011 و در كشورهاى خاورميانه ايجاد 
شدند، نمادى از انقالب هاى اجتماعى 
دموكراتيك هستند؛ انقالب هايى كه 
بر اساس گفتمان دينى و نشانه هايى از 

اسالم گرايى شكل گرفته است

تعريف، واقعيتى مسلم و مالزمه اى حقيقى 
ــت. برينتون به نقل از اگوستين كوشن  اس
ــالب را معرفى كرده  ــن از انق ــوع تبيي دو ن
است: يكى بر پايه «نظريه توطئه» و ديگرى 
ــت  بر پايه «نظريه ضرورت».1 نظريه نخس
ــت كه انقالب اساساً ايده اى از  مدعى آن اس
ــده در ذهن ايدئولوگ ها  پيش انديشيده ش

ــت انقالبيون حرفه اى و مردان عملى كه در  و استراتژيست هاى انقالبى است كه به دس
ــه و برنامه از قبل  ــازمان هاى چريكى تشكل يافته اند طى يك نقش احزاب انقالبى يا س
ــود. در رويكرد بدبينانه توطئه نگر، هيچ جايى براى  ــده موبه مو اجرا مى ش هماهنگ ش
ــتر اجتماعى در نظر گرفته نشده و هيچ نقشى براى  عوامل ساختارى تأثيرگذار در بس
ــت. در حالى كه «نظريه ضرورت» معتقد است  اراده و آگاهى توده ها لحاظ نگرديده اس
ــتند و بيش از آن كه به تصميم  انقالب ها پديده هايى واقعى و داراى علل اجتماعى هس
ــت مردم و ضرورت هاى گريزناپذير  ــند به خواس و اراده انقالبيون حرفه اى مربوط باش
ــه نظريه پردازان  ــالب در رد نگاه بدبينان ــان انق اجتماعى باز مى گردند. ضرورت شناس
ــردم بوده اند كه با خيزش انقالبى  توطئه، چنين ادعا مى كنند كه در غالب موارد اين م
ــات داده اند و آرنت كه  ــه اى را از كنج زندان ها و تبعيدگاه ها نج خويش، انقالبيون حرف
ــت، بلكه مصادره قدرت  ــاختن انقالب نيس مى گويد نقش انقالب گران حرفه اى برپا س
ــيه و داستان اقدام حرفه اى  پس از وقوع انقالب است؛ شايد آرنت حوادث انقالب روس
لنين در به دست گرفتن عنان حركت انقالبى در فاصله فوريه تا اكتبر 1917 را در نظر 
ــيه را شايد بتوان پذيرفت، اما به  داشته است. لذا چنين تلقى و تفسيرى از انقالب روس
عنوان تبيينى براى همه انقالب ها به هيچ وجه قابل قبول نيست. عمق اعتراضات، فراگير 
بودن درخواست براي تغيير در انقالب هاي شمال آفريقا و خاورميانه عربي ترديد به جا 
ــز مى توانيم در اعداد انقالب هاي جهان قرار  نمي گذارد كه حوادث اخير در منطقه را ني
ــت دگرگوني  دهيم. در همه اين موارد بخش عمده مردم در صحنه حضور دارند، خواس
ــانه مي گيرد، نارضايتي عمومي است  از جانب مردم ساختار نظام سياسي كشور را نش
ــي در حال تغيير است. اگرچه تالش هاي  و ارزش هاي بنيادين اجتماعي و نظام سياس
ــو و برخي نخبگان سياسي اين كشورها از سوي  فراواني از سوي امريكا و اروپا از يك س

1. كرين برينتون، كالبدشكافى چهار انقالب، ترجمه محسن ثالثى، تهران، سيمرغ، 1376، ص95. 
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ــلمان را مديريت نموده و آن را در ذهن  ديگر وجود دارد كه حركت گسترده مردم مس
مردم منطقه و جهان به يك اعتراض محدود، كودتا يا تغيير دولت تقليل دهند اما عالئم 
فراواني در اين تحوالت وجود دارد كه نشان مي دهد تحوالت اخير انقالب هايي اساسي 
هستند كه اگرچه نظام سلطه درصدد مديريت و به تعبيري ناكام گذاشتن آنان است اما 
ــه نظريه هاى انقالب عرضه خواهند كرد كه  در ابعاد نظري، رويكردي جديد را در عرص
نمونه هايي جديد از انقالب در دوره معاصر را تحليل مي نمايد.1 به عبارت ديگر مى توان 
گفت كه انقالب هاى اجتماعى بر اساس شرايط ساختارى كشورها و نظام بين الملل شكل 
ــورهاى خاورميانه ايجاد شدند، نمادى  مى گيرد و تحوالتى كه در بهار 2011 و در كش
از انقالب هاى اجتماعى دموكراتيك هستند؛ انقالب هايى كه بر اساس گفتمان دينى و 
ــابه چنين انقالب هايى را مى توان در  نشانه هايى از اسالم گرايى شكل گرفته است. مش
ــه مورد مالحظه قرار داد. موج  سال 1848 بر اساس قالب هاى گفتمانى انقالب فرانس
ــرقى  ــورهاى اروپاى ش ــال 1989 و در كش ديگرى از چنين تحوالتى را مى توان در س
ــاهده نمود. چنين انقالب هايى داراى قالب هاى گفتمانى متعارض با اقتدارگرايى  مش
سياسى بوده است؛ در حالى كه تحوالت اخير در برخي كشورهاي خاورميانه را مى توان 
بر اساس «هويت گرايى اسالمى» مورد تحليل قرار داد.2 «هويت گرايى اسالمى» واقعيت 
ــود. اين امر انعكاس انقالب اسالمى ايران در  جديد سياست بين الملل محسوب مى ش
ــا ثبات، موازنه و امنيت  ــده و پيامدهاى قابل توجهى در ارتباط ب خاورميانه تلقى گردي

منطقه اى در خاورميانه به وجود مى آورد. 

نظريه هاى انقالب 
در اين مقاله قبل از پرداختن به ديدگاه جان فوران در خصوص انقالب هاى اجتماعى 
جهان سوم الزم است كه يك دسته بندى از نظريات انقالب عرضه و سپس بر مبناى آن 
ــى نماييم. هر چند اين  ــوران را در طبقه بندى نظريه هاى انقالب بررس جايگاه نظريه ف
ــته بندى بالقوه سودمند است؛ زيرا به پژوهشگر  كار دشوار است؛ اما با اين حال اين دس
امكان مى دهد به هرج و مرج ظاهرى موضوع نظم دهد. با اين مقدمه كوتاه به دسته بندى 

1. مهدى سينايى، «انقالب اسالمى، انقالب هاى رنگى و انقالب هاى عربى؛ تشابهات و تمايزات»، 1390/2/26، 
به آدرس اينترنتى: 

http: //www . russiannews.ru/ pers2 
ــترش روح دموكراتيك در خاورميانه»، ديپلماسى صلح عادالنه، بهار  2. ابراهيم متقى، «بيدارى اسالمى و گس

1390، ش4، ص170. 
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چهارگانه زير مى پردازيم:
1. نظريه هاى ماركسيستى انقالب: با وقوع انقالب هاى سوسياليستى در كشورهايى 
مانند چين و روسيه كه موجب حاكميت انديشه كمونيستى بر بخش هايي از جهان در 
دوران جنگ سرد شد، مجموعه نظريات جامعه شناسى كارل ماركس و فردريش انگلس 
به عنوان چهارچوب هاى نظرى مهمى در توضيح علل و عوامل بروز رويدادهاى مهمى 
ــد. بنا به نظر ماركس اين طبقات هستند كه در فرآيند انقالب  چون انقالب ها مطرح ش
ــى و مذهبى از توان الزم  ــراد، احزاب و گروه هاى قوم نقش اصلى را بازى مى كنند و اف
ــتند. ماركس به طور اساسى معتقد  براى ايجاد تغييرات عمده اجتماعى برخوردار نيس
بود چنانچه در جامعه تضاد طبقاتى در زمينه هاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى شدت 
بگيرد به مبارزه طبقاتى و سپس انقالب منجر خواهد شد. انديشه ماركسيسم در توضيح 
ــى تاريخ»، گذار از حكومت هاى  علل انقالب با التزام به نظريه «تكامل جبرى و تدريج
ــرمايه دارى شهرى در جوامع صنعتى را  محلى به ملى و نضج گرفتن «بورژوازى» يا س
زمينه ساز مبارزات انقالبى براى رسيدن به يك جامعه بى طبقه بر مى شمرد. ماركسيسم 
ــيارى از انقالب ها را پيروزى  با اصالت دادن به جنبش هاى دهقانى و كارگرى هدف بس
و برترى طبقه فرودست يا «پرولتاريا» و در نهايت مستحيل شدن ساير طبقات در اين 
ــاى اقتصادى و رفاهى  ــد، محروميت ه طبقه معرفى مى كند. با توجه به آنچه گفته ش
ــتى به  ــر و تونس را مى توان در چهارچوب نگاه ماركسيس طبقات پايين جامعه در مص
عنوان عوامل كليدى در بروز نارضايتى عمومى در نظر گرفت؛ اما بايد توجه داشت كه در 
مصر و تونس نارضايتى هاى مردمى تنها متوجه نظام سياسى حاكم بوده و هيچ برخورد 
ــت. در ليبى و يمن نيز كه تا حد زيادى  ــور به وقوع نپيوسته اس طبقاتى در اين دو كش
ــمار مى آيند، به موازات خيزش هاى مردمى براى  ــيره اى به ش جوامعى قبيله اى و عش
ساقط كردن حاكمان ديكتاتور، زمينه بروز برخوردهاى طبقاتى چندان وجود نداشته 
است. در خصوص تحوالت كشورى چون بحرين كه در مرحله نهضت مردمى عليه رژيم 
حاكم قرار دارد نيز الزم به ذكر است كه مبارزات مذهبى اكثريت شيعيان با اقليت حاكم 

سنى مذهب داراى اصالت است نه مبارزه طبقاتى. 
ــى مكتب كاركردگرايي  ــونز نظريه پرداز اصل 2. نظريه هاى كاركردگرا: تالكوت پارس
ــته مى داند كه علت بقاى  ــاختارى، جامعه را نظامى متشكل از عناصرى به هم پيوس س
ــت. به نظر او ايجاد يك جامعه ممكن نيست  آن وحدت ناشى از ارزش هاى مشترك اس
ــول قرار دهند. اين ارزش ها  مگر آن كه تمام اعضاى آن اصول و ارزش هايى را مورد قب
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ــب در  هم واقعيات اجتماعى را تبيين مى كنند و هم معيارى براى تعيين واكنش مناس
مقابل آن هستند. موضوع اصلى مطالعه پارسونز، نظم و ثبات اجتماعى است. در مقابل، 
ــونز درصدد تبيين تحول خشونت آميز اجتماعى  جانسون با الهام گرفتن از آراى پارس
ــت. او هم نقطه عزيمت خود را ثبات و نظم قرار مى دهد و بر آن است كه مهم ترين  اس
ــروعيت و مقبوليت بخشيدن به بهره بردارى  ــى جامعه، مش عملكرد و فايده نظام ارزش
ــن مى كند و به آن  ــدار را در يك جامعه تعيي ــت يعنى نقش و موقعيت اقت از قدرت اس
مشروعيت مى بخشد.1 به طور كلى بر مبناى ديدگاه كاركردگرايان (جانسون و پارسونز) 
ــت كه ارزش ها نتوانند تغييرات  ــكل اس يك نظام اجتماعى خاص، هنگامى دچار مش
ــت تلقى  ــر عكس هنگامى كه تغيير ارزش ها به معنى نادرس محيط را توجيه كنند يا ب
شدن خود محيط باشد؛ وقتى چنين ارزش هايى ديگر قادر به تبيين محيط نباشند، نظام 
اجتماعى وارد دوره اى از دشوارى هاى بزرگ مى شود كه در نهايت منجر به شكل گيرى 
ــد كه چهارچوب ارايه شده در اين نظريه در تبيين ظهور  انقالب مى شود. به نظر مى رس
وضعيت انقالبى در كشورهاى عربى چندان راهگشا نيست؛ زيرا عدم توجه جانسون به 
واقعيات موجود نظير نابرابرى در ثروت و قدرت ميان طبقات و گروه هاى اجتماعى كه 
ــان مى باشد ما را به اين  يكى از عوامل مهم در قيام مردم عرب عليه حاكمان مستبدش
نتيجه مى رساند كه اين نظريه نيز از قدرت تبيين كنندگى زيادى براى خيزش هاى عربى 

برخوردار نيست. 
ــب  3. نظريه جامعه تـوده وار: نظريه ديگرى كه مدعى ارايه چهارچوب نظرى مناس
ــت كه در اواسط سده بيستم  ــت، نظريه «جامعه توده وار» اس براى بررسى انقالب هاس
ميالدى توسط هانا آرنت و ويليام كورن هاوزر پايه گذارى شد.2 بر اساس اين نظريه كه 
ــر مفاهيمى چون آزادى بر مبناى  در زمره تئورى هاى كاركردگرايانه قرار مى گيرد و ب
دموكراسى و تكثرگرايى تأكيد دارد، فرض بر وجود گروه هاى گوناگونى نهاده شده كه در 
جوامع براى كسب موقعيت ها و فرصت هاى موجود رقابت مى كنند. در اين رقابت برخى 
ــود كه مى تواند مغاير با حقوق ديگر  ــترك در نظر گرفته مى ش منافع و انگيزه هاى مش
شهروندان و منافع دايمى و جمعى جامعه باشد. در نظريه جامعه توده وار شرايط سقوط 
ــته شدن هويت  ــروعيت نظام قدرت به موازات گسس اقتدار مركزى و از بين رفتن مش
ــاير وفادارى هاى گروهى، حزبى و نيز سنتى مى تواند يك  ــت س جمعى و زنجير پيوس

1. حميرا مشيرزاده، «مرورى بر نظريه هاى انقالب در علوم اجتماعى»، راهبرد، بهار 1375، ش9، ص134-135. 
2. مصطفى ملكوتيان، سيرى در نظريه هاى انقالب، تهران، قومس، 1376، ص67. 
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گروه را موفق به بسيج توده هاى بى بهره از 
ــتگى اجتماعى نمايد و با  انسجام و همبس
ايجاد يك مركز قدرت بديل موجب تحولى 
ــه عبارتى طرفداران  چون انقالب گردد. ب
ــوده وار را براى ايجاد  اين نظريه، جامعه ت
حس همبستگى و ثبات اجتماعى قوى تر 
ــه جوامع  ــرا از آنجا ك ــد مى دانند؛ زي مفي
ــراى مردم  ــه يكنواختى ب ــوده وار تجرب ت
ــترى براى  ــد، امكان بيش ــم مى كنن فراه
اتفاق نظر بر سر موضوعات اساسى به وجود 
ــن وضعى دچار اخالل  مى آورند. اگر چني
شود، انقالب رخ خواهد داد. بنابراين نظريه 
جامعه توده اى كه در مقابل جامعه مدنى 
ــد تا حدى توجيه گر  قرار مى گيرد مى توان

ــورهاى آلمان و ايتاليا در  ــت ها در كش تحوالتى چون روى كار آمدن نازى ها و فاشيس
ــد؛ اما واقعيت هاى موجود در كشورهايى مانند مصر  ــته باش دهه هاى ميانى قرن گذش
ــورها هويدا  و تونس ناكارآمدى نظريه جامعه توده وار را در توجيه انقالب هاى اين كش
مى سازد؛ زيرا وجود نوعى هويت جمعى در كشورهاى منطقه به واسطه نفوذ اسالم در 
بنياد هاى اجتماعى اين كشورها، فعاليت هر چند محدود احزاب سياسى به خصوص در 
مصر و به وجود نيامدن تغييرى محسوس در كاركردهاى ساختار و نظام سياسى حاكم 
در كشورهاى عربى كه بتوان آن را از دريچه نگاه كاركردگرايى به عنوان عامل برهم زننده 
ــود كه اين نظريه نيز نتواند بسترى  ــاختارى تلقى كرد، موجب مى ش ثبات و تعادل س

مناسب براى بررسى نظرى رويدادهاى اخير منطقه فراهم سازد. 
ــه بر پايه يافته هاى  ــت ك 4. نظريه توقعات فزاينده: «توقعات فزاينده» نظريه اى اس
ــروز انقالب ها  ــات جامعه را دليل اصلى ب ــى، تضاد انتظارات مردم با واقعي روان شناس
ــى دوتوكويل و پس از وى جيمز ديويس اعتقاد  برمى شمرد. انديشمندانى چون الكس
ــيار اتفاق افتاده است كه در يك جامعه بشرى، مردم در فقر  دارند كه در طول تاريخ بس
شديد يا زير شديدترين ستمگرى ها زندگى كنند اما اعتراضى را برنيانگيزند. فقر دايمى 
و محروميت ها، مردم را انقالبى نمى كند بلكه آنها به صورت معمول، شرايط را با تسليم، 

اگرچه تالش هاي فراواني از سوي امريكا 
و اروپا از يك سو و برخي نخبگان سياسي 
اين كشورها از سوي ديگر وجود دارد كه 
حركت گسترده مردم مسلمان را مديريت 
نموده و آن را در ذهن مردم منطقه و جهان 
به يك اعتراض محدود، كودتا يا تغيير 
دولت تقليل دهند اما عالئم فراواني در 
اين تحوالت وجود دارد كه نشان مي دهد 
تحوالت اخير انقالب هايي اساسي هستند 
كه اگرچه نظام سلطه درصدد مديريت و 
به تعبيري ناكام گذاشتن آنان است اما در 
ابعاد نظري، رويكردي جديد را در عرصه 
نظريه هاى انقالب عرضه خواهند كرد 
كه نمونه هايي جديد از انقالب در دوره 

معاصر را تحليل مي نمايد
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ــل مى كنند.  ــت و نااميدى خاموش تحم رضاي
ــتر است كه  احتمال وقوع انقالب ها زمانى بيش
ــرايط زندگى عمومى پديد آمده  بهبودى در ش
ــن كند. در  ــروع به باال رفت ــطح زندگى ش و س
ادامه سطح توقعات و انتظارات عمومى افزايش 
ــرايط بهبود وضعيت  ــه و در صورتى كه ش يافت
ــده و در حد انتظار نباشد به واسطه اوج  كند ش
ــورش به  ــاس ناكامى تمايل به ش گرفتن احس
ــد انجاميد بلكه  ــت مطلق هرگز به انقالب نخواه وجود خواهد آمد. بنابراين، محرومي
ــى و به ويژه بهبود وضعيت  ــترش برابرى، مشاركت سياس اين محروميت نسبى از گس
ــت كه به اعتراض هاى عمومى دامن مى زند. با توجه به افزايش  معيشتى و اقتصادى اس
سطح ارتباطات در جهان كنونى، آگاهى ملت هاى عربى از وضعيت مشاركت سياسى، 
ــورها و قياس با وضعيت  ــهروندان ديگر كش آزادى ها و حقوق فردى و رفاه اقتصادى ش
داخلى تا حدودى مى تواند توجيه كننده خيزش هاى مردمى در كشورهاى خاورميانه و 
شمال آفريقا باشد اما نكته اينجاست كه چه تغيير رو به بهبودى براى زندگى شهروندان 
ــورها در بازه زمانى پيش از انقالب ها به وجود آمده است؟ به گمان دوتوكويل  اين كش
ــمت بدتر شدن برود بلكه بر  انقالب ها در زمانى رخ نمى دهند كه امور از بد بودن به س
ــتر موارد مردمى كه طى دوره اى طوالنى بدون هيچ اعتراضى حكومتى  عكس در بيش
ــتبد را تحمل كرده اند زمانى كه ناگهان احساس كنند حكومت از فشار  سركوبگر و مس
ــت به مخالفت و ضديت با آن بر مى خيزند. بررسى وضعيت سياسى و  ــته اس خود كاس
ــان مى دهد كه برخالف رويه هاى اعالنى برخى  ــورهاى عربى نش اقتصادى جوامع كش
ــطح فشار حكومت ها صورت  دولت ها- آن هم در سطحى محدود- هيچ كاهشى در س
ــورى چون مصر كمى پيش از انقالب انتخابات پارلمانى در فضاى  نگرفته است. در كش
ــده و زمينه هاى ايجاد حكومتى موروثى  پليسى جامعه به نفع حزب حاكم مصادره ش
در حال فراهم شدن بود. همچنين در شرايط بحران جهانى اقتصاد، برنامه هاى رياضت 
اقتصادى و حذف ستون هاى بودجه برخى دولت ها براى يارانه هاى عمومى بر وخامت 
ــه گرفت كه نظريه  ــتى و رفاهى مردم افزوده بود. از اين رو مى توان نتيج اوضاع معيش
ــته است. در كنار  توقعات فزاينده نيز تطابق چندانى با وضعيت انقالب هاى عربى نداش
نظرياتى كه از آنها ياد شد تئورى هايى چون «محروميت نسبى» و «سير تكاملى جوامع» 

حمايت جدى توده هاى مردمى 
ناراضى و به ويژه جوانان از فراخوان 
جريان هاي سياسى- اجتماعى 
براى پيوستن به جنبش اجتماعى 
و انقالبى اخير و استمرار حضور 
بسيار گسترده آنها، ابتدا در تونس 
و سپس در مصر باعث شكل گيرى 
و گسترش جنبش اجتماعى در ساير 

كشورهاى عربى شد
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نيز مطرح بوده است كه هر كدام از آنها به واسطه فقدان عنصر جامعيت و كم توجهى به 
بنيادهاى متفاوت فرهنگى، تاريخى و اجتماعى جوامع خاورميانه و شمال آفريقا توانايى 
ريشه يابى، تبارشناسى، بررسى كاركردى و تشخيص روند تحوالت آينده را نداشته اند. 
ــن نظريات مى تواند به  ــازى هاى تئوريك اي بنابراين، هر چند برخى از مفاهيم و فضاس
ــى از علل وقوع رويدادهاى مذكور بپردازد اما بستر كارا و مناسبى را براى  توضيح بخش
بررسى نظرى انقالب هاى عربى فراهم نمى آورد. در اين ميان تئورى هاي نظريه پردازانى 
ــرى و ويژگى  ــتره فضاى نظ ــيط بودن گس مانند «جان فوران» با توجه به قابليت بس
ــد مى تواند در ايجاد درك نظرى از  جامعيت نسبت به ديگر تئورى هايى كه بررسى ش

تحوالت اخير كارايى بيشترى داشته باشد. 

جايگاه نظريه فوران در طبقه بندى نظريه هاى انقالب 
ــيم بندى هاى متفاوتى ارايه  ــتم تقس ــواع نظريه هاى انقالب در قرن بيس در زمينه ان
شده است. جك گلدستون در ميان نظريه هاى انقالب اجتماعى سه نسل را از هم تميز 
ــل اول را كه طى دهه هاى 1920 و 1930 شكل گرفت، مى توان  مى دهد. به زعم او نس
ــد الگوى واقعى را كه  ــته تالش دارن مكتب «تاريخ طبيعى انقالب ها» نام نهاد. اين دس
ــندگان در  در فرآيند تحول انقالبى روى مى دهد توصيف كنند. تحليل هاى اين نويس
ــخص و صريحى را در خصوص علت و نيز  كنار فقدان شالوده هاى تئوريك، ادعاى مش
زمان به وجود آمدن وضعيت انقالبى مطرح نمى كردند و در خصوص علل انقالب عموماً 
ــه آنها را در چهارچوب  ــى را از عوامل مختلف بدون اينك مجموعه اى پراكنده و التقاط
ــوروكين، ادواردز، جرج  ــخص قرار دهند ذكر مى كردند. لوبون، الوود، س تئوريك مش
ــتند. نسل دوم  ــل اول هس پتى، و كرين برينتون از جمله مهم ترين نظريه پردازان نس
ــم مى زدند از توصيف صرف  نظريه پردازان انقالب كه طى دهه هاى 1950 و 1960 قل
ــه چرا و چه وقت انقالب  ــر رفته اند و تالش كرده اند توضيح دهند ك فرآيند انقالب فرات
ــتن از نظريه هاى علوم اجتماعى- كه  ــندگان اين دوره با بهره جس روى مى دهد. نويس
ــيدند توضيح دهند كه انقالب ها  ــازى نشئت گرفته بودند- كوش عمدتاً از پارادايم نوس
ــناختى (ناكامى  چرا و چه زمانى رخ مى دهند. تحليل هاى مبتنى بر نظريه هاى روانش
ــاختارى- كاركردى) و علم سياست  ــناختى (س ــجويى) نظريه هاى جامعه ش پرخاش
(نظريه تكثرگرا و منازعه گروه هاى ذينفع) از جمله اين تحليل ها هستند. ديدگاه هاى 
اسملسر، چالمرز جانسون، جيمز ديويس، رابرت گر و ساموئل هانتينگتون در چهارچوب 
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نسل دوم نظريات انقالب ها جاى مى گيرند. نسل 
سوم كه از دهه 1970 به بعد مطرح شدند، بيشتر 
ساخت گرا هستند و نقطه تمركز تحليل خود را بر 
ساختارهاى دولت، فشارهاى بين المللى، جامعه 
ــار نخبگان قرار  ــاى نظامى و رفت دهقانى، نيروه
ــندگان، از دو جهت با نظريه پردازان  داده اند. رهيافت عمومى در تحليل هاى اين نويس
ــواهد تاريخى بنا شده است؛ دوم آن  ــت؛ اول اينكه كامًال بر پايه ش پيشين متفاوت اس
ــتند؛ بدين معنا كه عالوه بر بررسى علل  ــوم، كلى نگرتر هس كه نظريه پردازان نسل س
ــتند.  ــى در پى تبيين برون داد هاى مختلف انقالب ها نيز هس بروز انقالب هاى اجتماع
ــكاچپول از مهم ترين نظريه پردازان اين  ــتات، پيگ، تريمبرگر، چارلز تيلى و اس آيزنش
نسل هستند.1 فوران خود معتقد است كه به تازگى جريان فكرى ديگرى پاگرفته است 
ــل از سطح ساختارگرايى  ــل چهارم نظريه پردازان را شكل دهد. اين نس كه مى رود نس
ــعه نامتوازن سرمايه دارى، شرايط  محض فراتر رفته و با توجه به عناصرى همانند توس
بسيج سياسى، بحران هاى نوسازى، نقش دولت، نقش ايدئولوژى و شرايط بين المللى، 
ــن چرايى انقالب مطرح  ــاختارهاى اجتماعى عوامل متعددى را براى تبيي در كنار س
ــاخته اند.2 اين نظريه پردازان تحليل هاى جديدى را در خصوص انقالب هاى جهان  س
ــت كه بر ناكارآمدى نظريه هاى  سوم رقم زده اند. ويژگى مشترك اين تحليل ها آن اس
موجود انقالب در حوزه علوم اجتماعى در تبيين انقالب هاى جوامع جهان سوم تأكيد 
دارند و معتقدند كه ساختار اين كشورها و جايگاه آنها در نظام جهانى، به گونه اى است 
كه براى تبيين انقالب هاى ايجادشده در اين كشورها، بايد نظريه يا نظريه هايى مبتنى 
بر وضعيت ويژه اين كشورها ارايه شود. اين جريان فكرى جديد، تالش كرد تا از رهگذر 
ــوم، چهارچوب نوينى را  ــم اندازهاى موجود براى تبيين انقالب هاى جهان س نقد چش
براى تحليل اين انقالب ها طراحى كند. اين جريان از ديدگاه مكتب وابستگى و به ويژه 
ــعه نيافتگى، كامًال متأثر بود.  ــعه و توس نظريه پردازان امريكاى التين در خصوص توس
ــتانى)، حمزه علوى (مسندى)، جان والتون، اريك  افرادى هم چون احمد اعجاز (پاكس

1. محمد شجاعيان، انقالب اسالمى و رهيافت فرهنگى، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمى، 1382، ص 16، 72، 
76 و 85؛ ابراهيم مجيدى و اميرمحمد سورى، «واكاوى انقالب هاى رنگى»، راهبرد، تابستان 1387، ش47، مركز 

تحقيقات استراتژيك، ص335-337. 
ــه اى بين ايران، نيكاراگوئه و  ــوم؛ مقايس 2. جان فوران، «نظريه اى در خصوص انقالب هاى اجتماعى جهان س

السالوادور»، ترجمه مينو آقايى خوارزمى، راهبرد، بهار 1375، ش9، ص232. 

به نظر فوران، انقالب يك پديده 
چندعليتى است؛ به همين جهت او 
در تئورى خود همزمان به عوامل 
سياسى، اقتصادى و فرهنگى توجه 
كرده و انقالب را ماحصل و برآيند 

اين عوامل چندگانه مى داند
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ولف، فريده فرهى، ويكهام كرولى و جان فوران از اين گروه هستند.1

نظريه انقالب هاى اجتماعى جهان سوم جان فوران
با توجه به ضعف هايى كه در نسل سوم تئورى هاى انقالب وجود داشت جان فوران با 
ارايه يك تقسيم بندى جديد از انقالب هاى قرن بيستم به تعداد قابل توجهى از آنها نام 
«انقالب هاى جهان سوم» مى نهد؛ انقالب هايى كه به ادعاى فوران از انقالب هاى دهقانى 
جوامع با سنت پادشاهى متفاوت است. فوران نظريه خود را مدلى توانا و شايسته براى 
ــيده مانده اند؛ يعنى  تبيين هر چه بهتر انقالب هايى مى داند كه از نظريه هاى قبلى پوش
ــوم. گر چه مى توان گفت با توجه به اين كه اكثر انقالب هاى قرن  انقالب هاى جهان س
بيستم در جوامع جهان سوم اتفاق افتاده اند، نظريه هاى قبلى نيز به دليل پرداختن به 
همين انقالب ها به نوعى نظريات مربوط به انقالب هاى جهان سوم نيز بوده اند؛ اما شايد 
اشكال عمده آنها اين بوده است كه با اهميت دادن بيش از حد به انقالب هاى انگليس، 
ــه، حتى از ديدن واقعيات انقالب هاى بزرگ ديگرى نظير انقالب روسيه  امريكا و فرانس
ــايه  ــاير انقالب هاى كوچك تر را نيز در زير س ــه بايد غافل مانده و س و چين آن گونه ك
ــته اند؛ به  طورى  كه باعث شده است ويژگى هاى  ــنگين اين نظريات به مطالعه نشس س
ــاده و مغفول ماند. به نظر فوران، انقالب يك  بارز و عمده اين انقالب هاى مهم از قلم افت
ــت؛ به همين جهت او در تئورى خود همزمان به عوامل سياسى،  پديده چندعليتى اس
اقتصادى و فرهنگى توجه كرده و انقالب را ماحصل و برآيند اين عوامل چندگانه مى داند. 
به طور كلى از نظر فوران تقارن و انباشت چهار عامل و پديده يعنى توسعه وابسته، دولت 
بسته و سركوب گر، گشايش در نظام جهانى و افول اقتصادى باعث ظهور بحران انقالبى 
شده و وجود فرهنگ هاى سياسى مخالف، بازيگران مختلف را به درون يك ائتالف ضد 
ــوران مطالب فوق الذكر را در مقاله اى  دولتى هدايت مى كند و باعث انقالب مى گردد. ف
ــوم؛ مقايسه اى بين ايران،  به نام «نظريه اى در خصوص انقالب هاى اجتماعى جهان س
ــالوادور» تئوريزه كرده و به صورت مدل انقالب هاى اجتماعى جهان  نيكاراگوئه و الس
سوم مطرح مى سازد.2 بر اساس اين مدل دو عنصر و پديده به شكل گيرى روند «توسعه 
ــوم مى انجامد؛ نظام جهانى و ساختارهاى  ــورهاى جهان س ــته» در برخى از كش وابس
اجتماعى از قبل موجود. نظام جهانى از طريق كشورهاى سرمايه دار و قدرتمند (مركز) 
1. جان فوران، مقاومت شكننده (تاريخ تحوالت اجتماعى ايران؛ از صفويه تا سال هاى پس از انقالب اسالمى)، 

ترجمه احمد تدين، رسا، 1378، ص530؛ همچنين رك: محمد شجاعيان، همان. 
2. محمدباقر خرم شاد، «بازتاب انقالب اسالمى در نظريه هاى انقالب»، 1386/4/2، سايت باشگاه انديشه. 
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ــى و نظامى قابل توجهى بر كشورهاى جهان سوم  فشارهاى خارجى اقتصادى، سياس
(پيرامون) وارد مى سازد. اين فشارها در برخورد و تالقى با ساختارهاى موجود به پيدايى 
ــرمايه دارى مى انجامد. نتيجه  ــرمايه دارى و ماقبل س تركيب جديدى از وجوه توليد س
ــت كه مى توان آن را فرآيند  ــت سرمايه اس آن در اقتصادهاى پوياتر فرآيندى از انباش
ــدى در چهارچوب محدويت هاست. به عبارت  ــاً رش «توسعه وابسته» ناميد كه اساس
ــعه (مثل توليد ناخالص ملى، تجارت داخلى و صنعتى  ــاخص هاى توس ديگر، برخى ش
شدن) پيشرفت هايى را نشان مى دهد، ولى همه اينها به نوبه خود در برگيرنده و حامل 
پيامدهاى منفى براى طبقات اجتماعى است كه با مشكالتى نظير بيكارى، تورم، ازدحام 
جمعيت شهرى، كمبود مواد غذايى، خدمات آموزشى و بهداشتى و... مواجه مى شوند. 
حفظ و بازتوليد چنين شرايطى نيازمند يك دولت سركوب گرى است كه ضامن حفظ 
نظم در ترتيبات اجتماعى است. فوران عالوه بر پيدايى توسعه وابسته و دولت سركوبگر، 
ــرط ديگر را براى وقوع يك انقالب الزم و كافى مى داند. اين سه شرط عبارت اند  سه ش
ــايش در نظام جهانى. منظور از  ــى مخالف، زوال اقتصاد داخلى و گش از: فرهنگ سياس
فرهنگ سياسي مخالف آن است كه بخش هاى گوناگون مردم و طبقات اجتماعى جامعه 
تغييرات گسترده اجتماعى و اقتصادى را كه در نتيجه ايجاد توسعه وابسته در جامعه به 
ــت از طريق جهت گيرى هاى فرهنگى و ارزشى از قبل موجود در جامعه  وجود آمده اس
مانند ايده هاى ملى گرايى، سوسياليسم و يا مذهب تعبير و تفسير مى كنند. در واقع، اين 
جهت گيرى هاى فرهنگى دستمايه هاى مقابله با دولت سركوبگر و حاميان خارجى آن 
را فراهم و نقش مهمى را در توانايى سازماندهى جنبش هاى انقالبى ايفا مى كنند.1 اگر 
در يك جامعه جهان سومى اين هر سه، يعنى نابرابرى و مشكالت توسعه وابسته، دولت 
سركوبگر و فرهنگ هاى سياسى مخالفت و مقاومت شكل گرفته باشد چنين جامعه اى 
ممكن است دچار بحران شود كه در اين صورت پيدايى وضعيت انقالب نيز قابل انتظار 
ــت. اين بحران زمانى مى تواند تبديل به يك روند انقالبى شود كه اين جامعه شاهد  اس
زوال اقتصادى داخلى و فشار از خارج با گشايش در نظام جهانى باشد. زوال اقتصادى، 
شرايط اقتصادى و سطح زندگى را براى توده هاى مردم غير قابل تحمل تر مى سازد كه در 
اين حالت حمايت هاى آشكار قدرت هاى بزرگ مركزى از دولت هاى سركوبگر حاشيه اى 
كم مى شود و اين فرصتى ولو كوتاه در اختيار ناراضيان جهان سومى براى شورش و قيام 

1. محمود كتابى، صمد كالنترى و كريم رضادوست، «نظريه نظام جهانى جان فوران و انقالب اسالمى ايران»، 
جامعه شناسى ايران، دوره پنجم، ش3، ص72. 
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قرار مى دهد. فوران در رابطه با ويژگى و ماهيت 
بحران دوم يعنى باز شدن فضاى جهانى توضيح 
ــورهاى جهان سوم كه معموالً  مى دهد كه كش
ــارهاى  ــورهاى مركز تحت فش ــب كش از جان
ــرار دارند، اين  ــى و نظامى ق اقتصادى، سياس
پديده معموالً به شكل فشارهاى ديگرى چون 
ــتگى اقتصادى و يا شكست در جنگ،  ورشكس
كه به نظر اسكاچپول در مورد رژيم هاى زراعى 

صدق مى كند، ظاهر نخواهد شد؛ بلكه هم چنان كه گلدفرانك گفته است، اين گشايش 
چيزى جز تخفيف كنترل هاى بيرونى نيست. فرانك چندين سناريو را مطرح مى كند: 1. 
زمانى كه قدرت هاى عمده، خود درگير جنگ و يا مشكالت داخلى هستند؛ 2. زمانى كه 
بين قدرت هاى عمده اى كه دشمن يكديگر هستند توازنى ايجاد شده است؛ يا 3. زمانى 
كه شورشيان بيش از دولت از كمك هاى خارجى بهره مند مى شوند.1 به نظر فوران، پس 
ــار مقاله فرانك، انقالب هاى ايران و نيكاراگوئه، نظرها را به نوع ديگرى از زمينه  از انتش
ــديد و مؤثر از رويه هاى  مساعد جهانى جلب كرده است: پس گرفتن آشكار حمايت ش
ــد وقتى يك قدرت مركزى مثل اياالت  سركوبگرانه يك ديكتاتور. گلدستون مى نويس
متحده، بر انجام دادن اصالحات در يك كشور جهان سومى اصرار مى ورزد مجموعه اى 
از الزامات متناقض را در پى خواهد داشت: اگر حاكم، اصالحات آزادى بخش را تصويب 
كند، پايه هاى حكومت خويش را سست كرده است و اگر چنين نكند كمك آن قدرت 
بزرگ را كه براى حفظ حكومتش ضرورى است از دست مى دهد.2 فوران معتقد است در 
صورتى كه همه شرايط مذكور وجود داشته باشند، وضعيت انقالبى بدون ترديد ايجاد 
ــتم ديده به  ــد كه در نتيجه آن ائتالفى چندطبقه اى از نيروهاى اجتماعى س خواهد ش
منظور قبضه قدرت دولتى و ايجاد يك نظام سياسى جديد شكل مى گيرد. تحليل جان 
فوران را در خصوص علل ايجاد انقالب هاى اجتماعى در جهان سوم مى توان به صورت 

خالصه اين گونه نشان داد:3 

1. همان، ص73. 
2. همان. 

3. جان فوران، همان، ص536. 

از نظر فوران تقارن و انباشت چهار 
عامل و پديده يعنى توسعه وابسته، 
دولت بسته و سركوب گر، گشايش 
در نظام جهانى و افول اقتصادى 
باعث ظهور بحران انقالبى شده و 
وجود فرهنگ هاى سياسى مخالف، 
بازيگران مختلف را به درون يك 
ائتالف ضد دولتى هدايت مى كند و 

باعث انقالب مى گردد
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عـلـل انـقـالب 

توسعه وابسته

دولت بسته و سركوبگر، انحصارطلبي و شخص گرايي

فرهنگ سياسي مخالفان 

افت اقتصاد داخلي  بازشدن نظام جهاني 

ائتالف هاي چند طبقه اي

بروز انقالب

توسعه وابسته و دولت سركوبگر در كشورهاى عربى خاورميانه و شمال 
آفريقا 

ــز ويژگى هاى دينى و  ــت ژئوپليتيك ويژه خود و ني ــه خاورميانه به دليل اهمي منطق
مذهبى، جمعيتى، سرزمينى، نظامى و منابع طبيعى ارزشمند، در درازاى تاريخ همواره 
كانون توجه دول بيگانه و قدرت هاى استعمارى بوده است. اين منطقه به واسطه موقعيت 
ــم و تأثيرگذار بر  ــى حاكم بر آن، عنصر مه ــتراتژيك، ژئوپليتيك و وضعيت سياس اس
معادالت بين المللى محسوب مى شود و همواره صحنه نفوذ و منازعات قدرت هاى بزرگ 
عرصه بين الملل بوده و ميزان حضور در اين منطقه يكى از عوامل مهم در تعيين ميزان 
قدرت جهانى و موقعيت بين المللى قدرت هاى بزرگ در عرصه رقابت جهانى بوده است. 
ژئوپليتيك برتر و قرار گرفتن در حد فاصل قدرت هاى بزرگ بين المللى، منشأ مواد خام 

ساختار اجتماعي از 
پيش موجود

نظام جهاني
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ــان به  خصوص نفت و گاز و بازار بزرگ  ارزان قيمت براى اقتصاد دنيا و كانون انرژى جه
مصرف توليدات كشورهاى صنعتى و توسعه يافته اين منطقه را كانون توجه قدرت هاى 

بزرگ سياسى، اقتصادى جهان تبديل كرده است. 
ــايه  ــربرآورده بودند، در س ــن امپراتورى هاى تاريخ از آن س خاورميانه كه بزرگ تري
ــون، گرفتار  ــيوه هاى گوناگ ــاى اروپايى به ش ــى و قدرت ه ــاى دولت عثمان دخالت ه
ــت وپابستگى به  ــتايى به جاى پيشرفت و فرمانبرى و دس سستى و ايستايى شد. ايس
ــى و اقتصادى در  ــى، اجتماعى، فرهنگ ــادالت سياس ــت و مع جاى گردن فرازى نشس
خاورميانه سرشت طبيعى خود را از دست داد. از سال هاى پايانى سده يازدهم ميالدى، 
حوزه هاى اجتماعى، سياسى، فرهنگى و اقتصادى در جهان عرب سخت از سياست ها و 
رويكردهاى قدرت هاى بزرگ اروپايى اثر پذيرفته است. البته سلطه گرى دولت عثمانى 
و نيز كشمكش هاى ديرپاى آن دولت با دولت هاى اروپايى در اين منطقه را نبايد از ياد 
ــتاى منافع خود، مسير تحوالت در زمينه هاى  برد. دولت هاى اروپايى و عثمانى در راس
ــم مى زدند. آنها  ــو مى دادند و تعادل نيروهاى اجتماعى را بر ه ــمت وس گوناگون را س
ــرفت هاى توليدى و  ــعه اقتصادى، پيش و به ويژه اروپاييان، در گذر زمان در پرتو توس
تكنولوژيك و توانمندى نظامى بر مردمان در خاورميانه عربى برترى يافته بودند و همين 
زمينه را براى حضور استثمارگرايانه آنها در منطقه فراهم آورد. قدرت هاى خارجى بزرگ 
و بيگانه از سال هاى پايانى سده يازدهم به شيوه هاى گوناگون و به مناسبت هاى متفاوت 
به ايفاى نقش پرداختند. هدف غايى اين بازيگران با همه تفاوت هايى كه داشتند، حفظ 
منافع، باال بردن جايگاه خود در سطح بين المللى و بهبود بخشيدن به اوضاع داخلى شان 
بود. ازهمين رو سياست خود را در خاورميانه عربى بر اين پايه نهادند كه كارها در همه 
زمينه ها به گونه اى پيش رود كه منافع استعمارگران به خطر نيفتد. در ميان نيروهاى 
ــتند. آنچه پيروزى شان  ــترين نفوذ و اثرگذارى را در منطقه داش بيگانه، اروپاييان بيش
ــى، اقتصادى، فرهنگى،  ــدى در زمينه هاى گوناگون سياس را تضمين مى كرد، توانمن
ــان  ــم گير آنها و پيروزى هايش اجتماعى، نظامى و تكنولوژيك بود. توانمندى هاى چش
ــد كه بيشتر از دولت عثمانى بر معادالت  در جنگ جهانى اول در برابر عثمانى باعث ش
سياسى، اقتصادى و اجتماعى در جهان عرب تأثير بگذارند و مسير طبيعى تحوالت را 
در اين منطقه دگرگون كنند. دولت هاى اروپايى در راستاى تحكيم جايگاه استعمارى 
خود به دخالت در امور داخلى و معادالت قدرت در خاورميانه پرداختند. آنها در زمينه 
ــتيبانى از  ــن داران بزرگ و به عبارت ديگر پش ــتى و همكارى با زمي اقتصادى راه دوس
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فئودال ها را در پيش گرفتند و مانع از پاگرفتن و بالندگى بورژوازى ملى شدند. ساختار 
اقتصادى سرمايه دارى جهانى (سرمايه دارى بازرگانى) در سايه مخالفت هاى فئودال هاى 
ــد و خودنمايى نيافت.  ــتيبانى نظامى دولت هاى استعمارى، مجال رش برخوردار از پش
ــدن فئوداليته را در  ــه در خاورميانه عربى پابرجامان ــتعمارى، ازآن رو ك دولت هاى اس
راستاى منافع خود مى ديدند، به پشتيبانى نظامى از آن پرداختند و دست فئودال ها را باز 
گذاشتند تا راه را بر سرمايه دارى ببندند. لذا در جوامع خاورميانه عربى، بورژوازى ملى در 
سايه هم دستى طبقه فئودال و دولت هاى استعمارى فرصت بالندگى نيافته است. آنچه 
امروزه در اين جوامع به چشم مى آيد، تاخت وتاز بورژوازى وابسته (كمپرادور) است؛ زيرا 
بورژوازى ملى به علت ماهيت اجتماعى كه دارد، مايه توسعه و رونق اقتصادى و به عبارت 
ديگر توليد اقتصادى مى شود. پس از رسيدن كشورهاى عربى به استقالل، از دل پيوند 
ميان دولت هاى استعمارى و طبقه فئودال، بورژوازى وابسته (كمپرادور) بيرون آمد.1 
اين بورژوازى وابسته كه از طريق وابستگى به سرمايه دارى جهانى رشد كرد از يك طرف 
باعث راندن سرمايه ملى اين كشورها به سوى كشورهاى غربى شد و از طرف ديگر باعث 
شد كه ساختار اقتصادى كشاورزى ارباب- رعيتى در پيوند و وابسته به ساختار اقتصادى 
سرمايه دارى (سرمايه دارى بازرگانى) قرار گيرد. عبدالمالك پژوهشگر و نويسنده مصرى 
درباره چگونگى تشكيل طبقه كمپرادور (طبقه پيوسته به امپرياليسم سرمايه دارى) در 

مصر و تركيب اجتماعى آن مى نويسد: 
زمين داران بزرگ، بخش بزرگى از طبقه كمپرادور را تشكيل مى دادند. 
ــهر و ده در برابر ثروتمند شدن فزاينده زمين داران بزرگ  فقير شدن ش
ــتان در مصر  ــغالگر (مراد نيروهاى انگلس بود كه در ميان نيروهاى اش
ــتريانى پر و پا قرص يافته بودند و همين مى توانست براى  ــت) مش اس
ــره كشتزار پنبه  آنان ثروتى رو به افزايش تضمين كند، زيرا مصر يكس
ــده بود. بدين سان گونه اي  ــاير در انگلستان ش براى پارچه بافى النكاش
همبستگى سياسى ميان بريتانياى كبير و زمين داران بزرگ و در رأس 
آنها خانواده سلطنتى كه سه، چهار قرن بر زندگى مصريان سلطه داشت 
ــت كه صاحبان صنايع جديد و  پديد آمده بود... اين حقيقت جالب اس
ــيك آن  ــرمايه دار مصرى مانند اروپا و به گونه كالس تكنوكرات هاى س

1. حسين هوشيار، «بهار عرب؛ شورش بر مدرنيته وارداتى»، اطالعات سياسى- اقتصادى، سال بيست وپنجم، 
ش283، بهار1390، ص6. 
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از ديدگاه صاحب نظران و تحليل گران، 
ويژگى مشترك حكومت و ساختار 
سياسى كشورهاى عربى اين است كه 
وقتى فردى در رأس حاكميت قرار 
مى گيرد ديگر حاضر به ترك قدرت 
نيست؛ زيرا خود را بهترين تأمين كننده 
خواسته هاى مردم و منافع ملى مى داند. 
اگر انتخاباتى برگزار شود هميشه فرد در 
رأس قدرت و گروه و حزب او، برنده 

نتيجه انتخابات هستند

ــل بخش خصوصى  از مح
ــدند، بلكه  ــه نمى ش تغذي
ــتقيم  مى توان گفت مس
بر اثر رخنه سرمايه دارى 
ــتى به  خارجى امپرياليس
ــته  مصر و به صورت وابس
ــت دوم اين  و شريك دس
سرمايه گذارى ها در مصر 

پديد آمده بودند.1 
ــرمايه دارى، طبقه كمپرادور  ــورهاى س ــرمايه دارى ملى در كش بنابراين برخالف س
ــرمايه در داخل و صنعتى كردن كشور  ــت س ــورها هيچ عالقه اى به انباش در اين كش
ــش هاى گوناگون به خارج منتقل  ندارد؛ بلكه دارايى ها و سرمايه هاى مالى را زير پوش
ــرمايه)؛ بيرون بردن سرمايه  ــاب هاى خصوصى خود انباشت مى كند (فرار س و در حس
ــر حاصل از افزايش واردات به صادرات، خريد  ــيوه هاى گوناگون (كس و ثروت ها به ش
ــه خارج و...)  ــرمايه ب ــكار ثروت و س ــزات نظامى، فرار مغزها، انتقال پنهان و آش تجهي
ــترش فقر عمومى در اين جوامع را فراهم مى سازد.  قدرت  زمينه افزايش بيكارى و گس
اقتصادى در اين جوامع در دست بورژوازى وابسته است. منافع بورژوازى وابسته حكم 
مى كرد كه وابستگى اقتصادى بر پايه واردات، به جاى توسعه اقتصادى بر پايه صادرات 
ــعه اقتصادى بر پايه توليد و صادرات به وجود نيايد،  نشسته باشد و تا هنگامى كه توس
ــت. بنابراين، فقر گسترده و كمبود  ــتى و عقب ماندگى وجود خواهد داش فقر و تهيدس
ــانى و زيرزمينى، از  ــورهاى عربى، با وجود منابع ارزشمند انس امكانات رفاهى در كش
ــته در اين كشورها به شمار مى رود.  پيامدهاى فقدان بورژوازى ملى و نيز توسعه وابس
ــيار مهم اقتصادى  ــورهاى منطقه خاورميانه عربى يك چالش بس بيكارى در تمام كش
ــى و در برخى كشورها به  ــروعيت نظام هاى سياس است كه خود به كاهش شديد مش
ويژه در مصر به شورش هاى گسترده انجاميده است. كمبودها در مواد غذايى، مسكن، 
خدمات بهداشت و سالمت و... نيز به اين امر دامن زده اند. شايد مصداق بارز اين امر نتايج 
ــط ريماخلف هنيدى (محقق مصرى) باشد كه در 22 كشور  تحقيق صورت گرفته توس

1. پروفسور شاپور رواسانى، «درباره طبقه كمپرادور؛ طبقه پيوسته به امپرياليسم سرمايه دارى در مستعمرات 
و كشورهاى عقب نگه داشته شده»، اطالعات سياسى- اقتصادى، سال بيست وپنجم،ش 283 ، بهار1390، ص78. 
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ــمال آفريقا و خاورميانه عربى انجام داد و نتيجه همين تحقيق در سال 2006  عربى ش
ــاس نتايج تحقيق آقاى هنيدى كشورهاى  ــازمان ملل قرار گرفت. بر اس مورد توجه س
مزبور از شرايط نگران كننده اقتصادى هم چون: توليد ناخالص ملى بسيار پايين، درآمد 
ــترده، كثرت كودكان شاغل، فقدان  سرانه بسيار ناچيز، نيروى كار جوان، بيكارى گس
شرايط مناسب براى توسعه ملى و وابستگى كامل اقتصادى به خارج رنج مى برند. به جز 
ــورهاى نفت خيز حوزه خليج فارس (كه درآمدهاى هنگفت ناشى از نفت آنها را به  كش
صورت موقت از نارسايى هاى اقتصادى مصون نگه داشته) بقيه كشورهاى يادشده داراى 
شرايط اقتصادى بغرنجى هستند. فقدان پايه هاى اقتصاد ملى (زيرساخت هاى علمى، 
ــتگى كامل (حتى در ابتدايى ترين خدمات و كاالهاى مورد نياز)  فنى و صنعتى) و وابس
ــورها نيز در ابهام قرار گيرد.1 مسلماً  به خارج موجب گرديده تا آينده اقتصادى اين كش
ــرايطى هيئت حاكمه اى هستند كه در چند دهه گذشته  اولين مظنون ايجاد چنين ش
ــبت به رفع ضعف هاى اقتصادى و بهره مندى از ظرفيت هاى موجود ملى  نتوانستند نس
شرايط بهترى را براى مردم خود رقم بزنند. فساد مالى زمامداران عرب و خانواده هايشان 
(مانند ليال طرابلسى همسر زين العابدين بن على)، قطبى شدن جامعه از نظر اقتصادى، 
بيكارى جوانان (60 درصد جوانان تحصيلكرده در تونس درآمد كمتر از دو هزار تومان در 
روز دارند)، تورم و گرانى، كاهش سرمايه گذارى خارجى، كاهش درآمدهاى گردشگرى 
در تونس و مصر، تبديل يمن به يكى از فقيرترين كشورهاى جهان، مشكل كمبود آب 
در اردن و يمن كه باعث وارد آمدن صدمات و لطمات جدى به كشاورزى به عنوان منبع 
اصلى درآمد بخش بزرگى از جمعيت اين كشورها است و ده ها مشكل كوچك و بزرگ 
اقتصادى و اجتماعى ديگر از جمله ويژگى هاى مشترك در كشورهاى يادشده است. به 
ــه ها و آغاز تظاهرات و جنبش هاى جارى، اقتصادى است يعنى  بيان ديگر يكى از ريش
ــطح خدمات رفاهى در درون  باال رفتن قيمت كاال، بيكارى، فقدان مسكن و كاهش س
ــتيم؛ دولتى كه عمده  ــورهاى عربى شاهد «دولت رانتير» هس جامعه. به عالوه در كش
رانت هاى اقتصادى را در دست خويش دارد و آنها را به قدرت سياسى يكه تاز خود بدل 
ــده اند و مى دانند  ــت. مردم- به خصوص جوانان- در كشورهاى عربى آگاه ش كرده اس
ــترين ثروت در اختيار يك گروه كوچك نخبه حاكم قرار دارد؛ حال آن كه نرخ  كه بيش
ــت. آنان از مؤسسات فاسد  ــورها 20 درصدبه باال اس بيكارى در ميان جوانان اين كش

1. على آجرلو، «خيزش مردمى در شمال آفريقا و خاورميانه عربى» ( تهديدات و فرصت هاى پيش روى ايران)، 
بصاير، سال بيست وهشتم، ش307، فروردين و ارديبهشت 1390، ص14. 
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اقتصادى و نظم سياسى راكد، خسته شده اند 
و مى خواهند نظم جديدى را برقرار كنند تا 
شايد توزيع ثروت و قدرت، عادالنه صورت 
پذيرد. به همين دليل حركت هاى اعتراضى، 
ــوالت غذايى و  ــيوع گرانى محص بعد از ش
اعتراض فارغ التحصيالن جوان بيكار شروع 
ــد؛ جوانانى كه تحصيل كرده اند و انتظار  ش

ــوند اما نمى توانند و مجبورند به  دارند كه با  اشتغال خود، وارد طبقه متوسط جامعه ش
تاكسيرانى، ساندويچ فروشى و سبزى فروشى روى بياورند يا بيكار بمانند. آنها مى دانند 
كه در نتيجه سياست هاى اقتصادى دولت مركزى بوده كه اقليتى در فساد غوطه ور شده 
ــان ثروتمند شده اند و بقيه و  ــت. تنها عده اى از حاكمان و خانواده و اعوان و انصارش اس
طبقات پايين، (كارگران، كشاورزان، كارمندان) نمى توانند حقوق و دستمزد مكفى را 
دريافت نمايند. اين گروه ها- به خصوص جوانان- دريافته اند كه ريشه اصلى مشكالت 
ــتى متوجه شده اند كه  ــتبدادى نهفته است. آنها به درس آنان در استبداد و ساختار اس
ــى بر تمركز  ــه نام جمهورى- مبتن ــاهى يا ب حاكميت نظام هاى موروثى- خواه پادش
ــتبد و تماميت خواه بوده كه نه مى خواهد و نه مى تواند عدالت گستر و  قدرت و ذاتاً مس
پاسخگوى مطالبات مردم خود باشد. اين تحولى مهم در جهان عرب بوده كه نتيجه آن 
را در تونس و مصر ديديم و از اين پس، آثار عملى و عميق آن را در ديگر كشورها مانند 
ــه و زين العابدين بن على  ــاهد خواهيم بود. حبيب بورقيب يمن، اردن، الجزاير و ليبى ش
طى 6 دهه در تونس و انورسادات و حسنى مبارك نزديك 4 دهه در مصر، اجازه ندادند 
جامعه مدنى قوى كه بتواند مطالبات مردم را به حاكميت و رأس ساختار سياسى منتقل 
ــيس احزاب، رسانه ها،  ــكل بگيرد. در چهار كشور ديگر نيز اجازه تأس و عملى سازد، ش
ــاير نهادهاى جامعه مدنى داده نشد. دولت هاى اين كشورها كه  مطبوعات، اصناف و س
ــتبدادى  ــورش هاى مردمى قرار گرفته اند، دولت هاى اقتدارگرا و اس امروز در مقابل ش
هستند. اين ها دولت هايى هستند كه از ابتداى شكل گيرى، تجربه دموكراسى نداشته، 
نهادهاى دموكراتيك در آنها شكل نگرفته و جامعه مدنى قوى ندارند. ابزارهاى اقتصادى 
ــخص، يك گروه يا يك حزب با كمك نهادهاى امنيتى و  در انحصار دولت بوده و يك ش
دستگاه سركوب بسيار قوى در كشورها و جوامع عربى حكومت كرده و مى كنند. حكومت 
در اين جوامع، كامًال يك جانبه و تك صدايى است. اين جوامع عمدتاً جوامعى هستند كه 

 واقعيت هاى اقتصادى و سياسى 
منجر به آن شد كه پاسخ هاى مخالف 
طى ماه هاى اخير در قالب مجموعه 
متنوعى از جهت گيرى ها و فرهنگ هاى 
سياسى مخالف و جريان هاي سياسى 
و اجتماعى در طيف هاى اسالم گراى 
يبرال به نحو  ميانه رو، ملى گرا و ل

فزاينده اى پااليش يابند
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تجربه پلوراليسم يا تكثرگرايى را نداشته اند و به همين دليل نيروهاى جديد اجتماعى و 
سياسى ، خواهان تغيير در «ساخت سياسى» هستند؛ چون در ساختار سياسى اقتدارگرا 
كه يك گروه يا شخص با كمك دستگاه سركوب قدرت را در انحصار خود درآورده، جايى 
ــاختار قدرت  ــدرت، وجود ندارد. اين نوع س ــاختار ق براى حضور نيروهاى جديد در س
متمركز موجب جدايى بيشتر پيروان اديان مختلف مانند مسيحيان و مسلمانان در مصر 
و سودان و خواست آنها براى تجزيه كشور (چيزى كه در سودان اتفاق افتاد) مى شود و 
ــاختار استبدادى اعراب كه مستقل  باعث تحقير روزافزون شهروندان مى گردد.1 در س
ــته است انتخابات سالم و آزاد برگزار نشده و  نبوده و به بيگانگان (مشخصاً امريكا) وابس
نمى شود و جامعه به جاى آن كه به شيوه جمهورى اداره شود به شيوه فردى و پادشاهان 
خودكامه اداره مى شود. اين افراد كه در واقع پادشاه هم نيستند، وظايف خود را در قبال 
ــاكت كردن صداى مردم و يا  ملت خويش انجام نمى دهند، پاسخگو نيستند و براى س
بى اعتبار كردن اعتراضات آنان، به ابزار قتل، بازداشت، شكنجه و زندان متوسل مى شوند. 
حتى ممكن است خود، به ناامنى و غارت و خشونت دست بزنند. هيچ سازوكارى براى 
كنار گذاشتن قانونى افراد در رأس ساختار سياسى استبدادى وجود ندارد و تنها مرگ، 
كودتا، جنبش هاى گسترده مردمى يا فشار نظام بين الملل و حمله خارجى مى تواند به 

عمر آنها پايان دهد.2
ــترك حكومت و ساختار سياسى  از ديدگاه صاحب نظران و تحليل گران، ويژگى مش
كشورهاى عربى اين است كه وقتى فردى در رأس حاكميت قرار مى گيرد ديگر حاضر 
ــته هاى مردم و منافع  ــن تأمين كننده خواس ــت؛ زيرا خود را بهتري به ترك قدرت نيس
ــه فرد در رأس قدرت و گروه و حزب او،  ملى مى داند. اگر انتخاباتى برگزار شود هميش
ــى، افرادى مانند  ــتند.3 با برپايى اين گونه انتخابات  فرمايش برنده نتيجه انتخابات هس
ــنى مبارك، عبداهللا صالح، بوتفليقه و معمر قذافى با آرايي  ــين، بن على، حس صدام حس
ــورى قانونى مى دانند.  ــاى جمه ــند و خود را رؤس باالتر از 80 درصد به قدرت مى رس
ــت هاى حاكم بر  ــا رئيس حكومت و سياس ــورها هر نوع انتقاد و مخالفت ب در اين كش
ــده و حق مخالفت يا حتى انتقاد از دولت در عمل به رسميت  كشور، بر اندازى تلقى ش
ــانه هاى اصلى در اختيار جريان حاكم است  ــود. راديو و تلويزيون و رس شناخته نمى ش

1. چيزى كه در تونس پيش آمد و آن، خودسوزى جوان تونسى بود كه يك پليس زن سيلى به گوشش نواخت 
و چرخ ميوه فروشى اش را توقيف كرد. 

2. حسين عاليى، آينده،2011/1/31. 
3. همان. 
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ــهمى ندارند.  ــردم در آن س و اكثريت م
آزادى واقعى مطبوعات و احزاب يك رؤيا 
است و آزادى بيان در تعريف و تمجيد از 
حكومت و سياست هاى آن در حد اعال به 
چشم مى خورد. وجود زندانيان سياسى 
ــاى آنها يك  ــه خانواده ه و بى حرمتى ب
ــورها با ساختار  پديده عادى در اين كش
ــت. آزادى هاى مذهبى با  استبدادى اس

ــردم را به مخالفت با ظلم و  قرائت حكومتى و دولتى، وجود دارد و دين و مذهبى كه م
جور فرا بخواند، ممنوع است. خطبا و مبلغان مذهبى اگر به آنچه بر ملت مى رود كارى 
ــلمين دعا كنند، مى توانند به  ــند و در هر منبر و محراب براى سلطان مس نداشته باش
فعاليت بپردازند در غير اين صورت بايد به كنج خانه ها يا مدارس پناه ببرند. مهم ترين 
مشكل اين نوع حكومت ها وجود جوانان، دانشجويان، دانشگاه ها، مدارس و مراكز علمى 
ــى خيلى بها مى دهند تا جايى كه نتيجه آن تثبيت  ــت. آنها در حرف به آزاد انديش اس
ــترين قدرت را در جامعه دارند  موقعيت حاكمان باشد. نهادهاى امنيتى و نظامى بيش
ــت. چنين فرآيندى در  ــيوه هاى پليسى با هدف كنترل مردم اس و تكيه حكومت بر ش
كشورهايى همانند مصر، عربستان، امارات متحده، اردن، تونس و مراكش بيش از ساير 
ــاختار حكومتى اين كشورها، تداوم  ــت. رهبران سياسى و س كشورها وجود داشته اس
ــركوب و اقتدارگرايى قرار داده اند. فريد زكريا در تبيين چنين  قدرت خود را مرهون س
شرايطى، حكام عرب را عامل اصلى چنين مخاطراتى در فضاى خاورميانه مى داند؛ وى 

بر اين اعتقاد است كه: 
حكام عرب خاورميانه، اقتدارگرا، فاسد و سركوبگر هستند. آنان تمايلى 
به برگزارى انتخابات ندارند. انتخابات در اين كشورها زمينه شكل گيرى 
ــى نيز نگاه  ــى آورد. احزاب سياس ــود م ــى را به وج بحران هاى سياس
ــبت به حكومت ها دارند؛ زيرا دو مجموعه يادشده هر  تحقير آميزى نس
دو در تعارض با يكديگرند... در خاورميانه آنهايى كه مدافع دموكراسى 
هستند، بيش از همه به اوهام انكار و خودفريبى پناه مى برند. اين منطقه 
لبريز است از نگاه بدبينانه نسبت به يكديگر. به اين ترتيب مى توان ميان 
دولت هاى اقتدارگرا از يك سو و جوامع غير ليبرالى از سوى ديگر تفاوت 

 بيدارى اسالمى داراى سه ويژگى اصلى و 
اساسى است. اولين ويژگى آن را بايد در 
ساختار مقابله گرا با نظام سلطه دانست. 
ويژگى دوم آن مربوط به روح اجتماعى 
در مقابله با نظام هاى اقتدارگرا مى باشد. 
سومين ويژگى بيدارى اسالمى مربوط به 
قالب هاى گفتمان دينى است؛ گفتمانى كه 
مى تواند انقالب اجتماعى را با آزادى و 
فرآيندهاى كنش دموكراتيك پيوند دهد
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قائل شد. هيچ يك زمينه بارورى براى دموكراسى به وجود نمى آورد. يك 
ــونت وجود دارد؛ اين امر انگيزه اى  جو سياسى آكنده از تندروى و خش

براى دولت ها مى شود كه سركوب بيشترى را اعمال نمايند.1 
ــان مى دهد كه رهبران سياسى، ساختار قدرت و  ــاخص هاى يادشده نش هر يك از ش
فرآيندهاى اعمال قدرت در خاورميانه عربى و شمال آفريقا در زمره اصلى ترين موضوعات 

امنيتى محسوب مى شود. 

زوال اقتصاد داخلى؛ گشايش در نظام جهانى و قيام هاى عربى
ــاختارى اقتصادى كه پيش تر به آنها اشاره  با توجه به وجود نابرابرى ها و مشكالت س
شد و ساخته و پرداخته شدن يك يا چند فرهنگ سياسى مقاومت در پاسخ به آنها، به 
نظر مي رسد چنانچه بحرانى ايجاد شود ممكن است به پيدايش وضعيت انقالبى  انجامد. 
ــد هم زمان با يكديگر روى دهند:  چنين بحرانى دو بعد تعيين كننده اصلى دارد كه باي
يكى زوال اقتصاد داخلى است و ديگرى گشايش در نظام جهانى. به عبارت ديگر وخامت 
ملموس شرايط اقتصادى كه مى تواند به شكل افول مطلق سطح زندگى يا ركود نسبى 
كه پس از دوره اى از پيشرفت بروز كند. ما امروزه اين شرايط وخيم اقتصادى، نابرابرى، 

فساد اقتصادى و... را در اكثر كشورهاى عربى شاهديم. 
ــد اقتصادى،  ــر، اوضاع ب ــترش فق ــوص مصر مى توان گس ــال، در خص به عنوان مث
ــتگى برنامه هاى اقتصاد دولتى و نبود برنامه روشن و  افزايش شكاف طبقاتى، ورشكس
اميدواركننده براى آينده، فساد مالى در مجموعه دولت حاكم و عدم گزارش به مردم از 
وام هاى بالعوض دريافتى مبارك از امريكا، بيكارى تحصيلكردگان و جوانان جوياى كار، 
ــرمايه گذارى، مهاجرت افراد به  تضعيف بخش خصوصى به عنوان اصلى ترين منبع س
كشورهاى ديگر با هدف كسب معيشت و... را مالحظه كرد. گزارش صندوق بين المللى 
ــال 2009 به بدهكارترين دولت  پول دولت مصر را با بدهى 143 ميليارد دالرى در س
در منطقه خاورميانه معرفى كرده بود.2 كارشناسان مى گويند ميزان باالى فقر بهترين 
ــت و اگر شاخص سازمان ملل براى خط  مثال گوياى عمق بحران اقتصادى در مصر اس
ــت معيار قرار گيرد، حدود نيمى از جمعيت 80 ميليون نفرى  فقر كه 2 دالر در روز اس
ــزارش بانك جهانى، اجراى نظام  مصر زير خط فقر يا كمى باالتر از آن قرار دارند. به گ

1. فريد زكريا، آينده آزادى، تهران، نى، 1387، ص174. 
2. فاطمه فهيمى، «توطئه سران زر و زور براى مصر انقالبى»، به آدرس اينترنتى: 

http://www.irdc.ir /fa/content13223/default.aspx
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پرداخت يارانه ها در اين كشور نتيجه مثبتى را در پى نداشته و بخش زيادى از افراد فقير 
ــاورزى  ــازمان خواروبار كش نمى توانند يارانه مواد غذايى دريافت كنند. طبق برآورد س
(فائو) حدود 46 درصد مردم مصر از دسترسى به غذاى كافى محروم اند و فقط 5 درصد 
ــيله يارانه ها از چنبره فقر رهايى يابند. در برابر، گروه  اندكى  ــته اند به وس فقيران توانس
توانسته اند با سوء استفاده از قانون و پيوند با مراكز قدرت، ثروت فراوانى به دست آورند. 
ــه دو طبقه اقليت در  ــازى بين المللى، جامعه مصر ب ــازمان شفاف س مطابق گزارش س
قدرت و برخوردار از ثروت و اكثريت 90درصدى كه دست به گريبان فقر و پيامدهاى آن 
هستند، تقسيم شده بود. سياست هاى اقتصادى دولت مبارك در مصر توازن اقتصادى 
ــركت ها، بورس و بازار دست عوامل نزديك  و اجتماعى را بر هم زد و امتيازات مادى، ش
ــين و خاندان هيئت حاكم و اعضاى حزب دموكراتيك ملى بود. اينها  به حكومت پيش
همچنين متهم به رشوه گيرى، پارتى بازى و انحصار ثروت هستند و نظام قضايى مصر را 
آلوده كرده اند؛ به گونه اى كه در بيشتر پرونده ها رأى به نفع ثروتمندان صادر مى شود. 
براى نمونه هشام طلعت مصطفى، از ثروتمندان مصرى مرتبط با دستگاه حاكم و قاتل 
سوزان تميم هنرمند لبنانى، در دادگاه مصر تبرئه شد؛ حال آن كه شواهد و دوربين هاى 
مداربسته در دبى، زمان، مكان، كيفيت و صحنه جرم را ضبط كرده بودند و مجالى براى 
ــفافيت بين المللى سطح  ــط قاتل و تبرئه  او نگذاشته بودند.1 سازمان ش انكار قتل توس
ــاد) تا 10 (كمترين فساد) تقسيم بندى  فساد كشورها را بر اساس نمره 1(باالترين فس
ــتر كشورهاى خاورميانه عربى و شمال  و اندازه گيرى مى كند. ميانگين نمره فساد بيش
آفريقا بين 2 تا 5 با فساد نسبتاً زياد تا سطح باال بوده است. عربستان، مصر، يمن، سودان، 
نيجريه، الجزاير و اردن در اين دسته قرار مى گيرند. كشورهايى همچون قبرس، امارات 
متحده عربى، قطر، بحرين، عمان و كويت با نمره 5 تا 6 وضعيت بهترى ندارند.2 سازمان 
يادشده همچنين درباره فساد در جهان در سال 2009 اعالم كرد كه مصر رتبه 111 از 
مجموع 192 كشور جهان را داراست و اين فساد، در كنار بيكارى گسترده و نارضايتى از 
شرايط كار و دستمزدها بر وضعيت وخيم اقتصادى مصر افزوده است و نشان مي دهد كه 
نظام سياسى مبارك، اقدامى براى رفع فقر، فساد، بيكارى و بى عدالتى اجتماعى نكرده 

و پاسخى مناسب به مطالبات اقتصادى مردم نداده است.3 
1. سمير التنير، السفير، بيروت، 2011/2/1. 

2. خليل اهللا سردارنيا، «چالش هاى سياسى- اقتصادى و آزادسازى سياسى در خاورميانه عربى (از دهه 1990
به بعد)»، مطالعات خاورميانه، سال هفدهم، ش2 ، تابستان 1389، ص27. 
3. سازمان شفافيت بين الملل (گزارش سال 2009)، به آدرس اينترنتى: 

www. Heritage Org/index/country/egypt
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ــت به گريبان بحران اقتصادي به عنوان يك علت قيام مردمى است. اين  يمن نيز دس
ــد بااليى برخوردار است و بر حسب آمارهاى  كشور از حيث افزايش نرخ جمعيت از رش
رسمى در رديف كشورهاى با نرخ باالى مواليد قرار دارد و پيش بينى شده كه در صورت 
ــال آينده به دو برابر افزايش يابد كه  تداوم روند جارى، ميزان جمعيت يمن طى 30 س
اين امر موجب تشديد بيكارى و فقر و نيز بروز تنش هاى اجتماعى و سياسى گسترده تر 
ــت كه به طور  ــن حدود 30 درصد اس ــد. در زمان حاضر نرخ بيكارى در يم خواهد ش
ــغلى براى جوانان و گسترش فقر  پيوسته در حال رشد مى باشد. كمبود فرصت هاى ش
در مناطق روستايى باعث شده تا خيل مهاجرت به شهرها روز به روز افزايش يابد. عدم 
ــتغال جوانان، يمن را با بحران جدى روبه رو كرده  برنامه ريزى مقامات رسمى جهت  اش
ــد. همچنين، صاحب نظران گسترش  است كه در آينده، اين بحران عميق تر خواهد ش
ــتايى فراتر  فقر را در يمن چالش واقعى مى دانند و معتقدند درصد فقر در مناطق روس
ــيده است. اين رقم در سال 2009 بالغ بر  رفته و در ابتداى سال جارى تا 48 درصد رس
ــور نيز امسال به 30 درصد رسيده  5,38 درصد بود. ميانگين فقر در شهرهاى اين كش
است حال آن كه در سال 2009 حدود 19,7 درصد بود. كميته ويژه بررسى طرح هاى 
بودجه عمومى يمن اعالم كرده كه ميانگين فقر در سال 2010 به 42,8 درصد رسيده 
بود. اين كميته، آمارهاى ارايه شده را نشان دهنده تأثيرگذار نبودن روند رشد اقتصادى 
يمن در سال هاى گذشته و بهبود نيافتن اوضاع فقيران دانسته و تأكيد كرده است كه اين 
مسئله بازتاب ناكارآمدى تدابير اتخاذشده از سوى دولت براى فقرزدايى است. ديكتاتور 
ــورش را كه موجب  ــترش فقر و بيكارى در كش يمن با فرافكنى، بحران اقتصادى و گس
ــت، اعمال و دسيسه هاى تروريست ها دانسته و  اعتراض هاى خيابانى دامنه دار شده اس

گفته است كه: 
آنها ضربه بزرگى را به اقتصاد يمن و آسيب جدى به صنعت گردشگرى 
و سرمايه گذارى در حوزه هاى متعدد وارد كرده اند و موجب ورشكست 
ــگرى و بيكارى افرادى كه در اين  ــدن تعدادى از آژانس هاى گردش ش
آژانس ها كار مى كردند و نيز خروج سرمايه از كشور شده اند. تروريسم 
همچنين باعث افزايش مخارج نظامى و امنيتى در نتيجه اجراى عمليات 
پيشگيرانه و ميدانى براى رويارويى با اقدامات تروريست ها، شده است 
ــداركات جنگ عليه  ــد بودجه خود را صرف ت و دولت، تقريباً 40 درص

تروريسم مى كند.1
 .2010/11/1 ،W.al-shorfa.com ،1. پايگاه اطالع رسانى الشرفه
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اگر چه تروريسم ضربه محكمى به اقتصاد ملى يمن وارد نموده اما وجود تروريست ها 
و تداوم فعاليت آنها به خاطر وجود ساختار سياسى استبدادى و انحصارگرايى اقتصادى 
و عدم مشروعيت و ناكارآمدى هيئت حاكم و تدابير اتخاذشده از سوى دولت يمن است 
ــتغال و اقتصاد باز را فراهم  كه به آفت فساد، مبتال است؛ دولتى كه فرصت هاى تازه  اش
ــازوكارها و معيارهاى موجود، بى اعتنا  نكرده و به نوسازى و بازنگرى در ساختارها و س

بوده و موجب خشم و خيزش مردمى شده است. 
مشكالت اقتصادي زمينه قيام مردم اردن بوده و بر نارضايتي هاي اردني ها دامن زده 
ــوده و در مناطق محروم  ــت. مطابق آمارها، بخش اعظمى از جمعيت اردن، فقير ب اس
زندگى مى كنند. ميزان رشد اين جمعيت هم باال است و تالش دولت ها براى بهبود رفاه 
ــعه اقتصادى اردن، قرين توفيق نبوده است. ميزان بيكارى  اجتماعى آنها و ثبات توس
در اين كشور باال است. رقم رسمى اعالم شده براى بيكارى حدود 13 درصد و رقم غير 
ــت. اين نرخ، اقتصاد اردن را در برابر شوك هاى خارجى و  ــمى حدود 30 درصد اس رس
ناآرامى هاى منطقه اى و اعتراضات داخلى، آسيب پذير كرده است و رشد اقتصادى آن 
ــورى كوچك با منابع طبيعى محدود است كه مشكل  را متوقف خواهد كرد. اردن كش
آب هم دارد و در حال حاضر مى كوشد راه هايى براى گسترش تأمين آب محدود خود، 
به ويژه از طريق همكارى هاى منطقه اى، بيابد. همچنين اردن در تأمين نيازهاى انرژى 
ــت. در خالل دهه 90، نيازهاى نفت خام اين كشور از  خود به منابع خارجى وابسته اس
عراق تأمين مى شد و از سال 2003 توسط كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس 
تأمين مى شود. اقتصاد اردن به صنعت گردشگرى، قراردادهاى تجارى با امريكا و ديگر 
كشورهاى غربى، كمك هاى خارجى، درآمدهاى اتباع اردن در خارج از اين كشور (ورود 
ارز توسط آنها)، وام ها و تعامل با كشورهاى عربى، تجارت با اين كشورها و كسب اعتبارات 
ــال 1989 اردن چندين مرحله اصالحات اقتصادى1 با  مالى از آنها، وابسته است. از س
هدف ثبات بخشيدن به اقتصاد ناپايدار خود و انتقال از مدل «اقتصاد دولتى» به اقتصاد 
خصوصى مبتنى بر صادرات را پشت سرگذاشته است.2 اما اين اصالحات به دليل اوضاع 
ــى داخلى،  ــه اى و چالش هاى عمده اجتماعى و سياس ــاد جهانى و منطق بحرانى اقتص

1. مرحله اول (1991- 1989م)، مرحله دوم (2000- 1992) و مرحله سوم (2010-2001)؛ هدف اين مراحل 
و دوره هاى اصالحات اقتصادى، ثبات بخشيدن به اقتصاد از طريق كاهش بودجه و كسرى هاى موجود در موازنه 
تجارى، كنترل نرخ تورم، فقر، بيكارى و بى سوادى، احياى منابع خارجى بانك مركزى، برطرف ساختن رشد منفى 
اقتصادى، تجديد در ساختار سيستم ماليات، آزاد سازى تجارت، خصوصى سازى، تأسيس منطقه ويژه اقتصادى 

عقبه و تالش براى اجرا و احياى برنامه هاى تحت حمايت صندوق بين المللى پول بوده است.
2. «اقتصاد اردن»، ايران، ترجمه محسن خزايى، 1389/11/14.
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ناموفق بوده است؛ زيرا مورد حمايت عمومى واقع نشد 
و علت اين امر به عدم مشروعيت دولت ها و فساد مالى 
ــل، اصالحات در اردن  ــردد. به جز اين عل آنها بر مى گ
گزينشى، ناتمام و ناهماهنگ بوده يا متوقف شده يا به 
تعويق افتاده است؛ به ويژه اصالحات مربوط به يارانه ها 
و خصوصى سازى شركت هاى دولتي. مانع ديگر، عمر 
ــوده؛ به طورى كه در  كوتاه كابينه هاى دولت اردن ب
ــته طول عمر كابينه ها به طور متوسط  15 سال گذش
كمتر از 2 سال بوده است. اين امر باعث شده دولتى ها 
و مديران، انگيزه كافى براى اجراى اصالحات اساسى 
نداشته باشند. مانع بعدى اين كه اصالحات، مشاركتى 
ــده و  ــت؛ اصالحات از باال تحميل ش نبوده و تنها محدود به نخبگان حكومتى بوده اس
ــده است.  ــوى برخى نهادهاى مالى بين المللى و نيز هيئت حاكم، برنامه ريزى ش از س
ــور فاقد  ــا در اردن ضعيف بوده و اين كش ــزاب و اتحاديه ه همچنين جامعه مدنى، اح
كانال هاى مؤثر انعكاس دهنده افكار مختلف در سطح كشور و شبكه هاى ارتباطى بين 
دولت و جامعه است. اين علل و موانع موجب ناكامى اصالحات شده و اكنون مقاومت هاى 

ملى و مخالفت هاى مردمى را برانگيخته است. 
ــعه  ــل و زمينه هاي اصلى اعتراض ها و بروز ناآرامى ها، «توس در الجزاير هم يكى از عل
غير متوازن و گسترش نابرابرى اقتصادى» است. اين كشور كه 15 سال بحران سياسى 
ــته  ــال گذش ــته، طى 5 س ــت سرگذاش ــونت داخلى را پش همراه با درگيرى ها و خش
ــعه فراگير اقتصادى بگذارد و به مدد ديپلماسى، به جذب  ــته گام در راه توس مى خواس
سريع سرمايه گذارى هاى بزرگ خارجى بپردازد. افزايش قيمت نفت، تنها منبع عمده 
درآمد الجزاير، در كنار تصميم دولت براى سرمايه گذارى در بخش انرژى هاى جايگزين 
مانند انرژى هسته اى، بوتفليقه را اميدوار كرده بود توسعه پايدار و همه جانبه اقتصادى 
ــم انداز اقتصادى براى افق 2025  ــد. در عين حال او با تدوين طرح چش را تحقق بخش
مى خواست پيامي اطمينان بخش به شركاى خارجى اش بفرستد كه آينده همكارى ها و 
سرمايه گذارى هاى آنان در الجزاير تضمين شده است. شركت هاى امريكايى و انگليسى 
ــتند. مشتريان مهم نفت و  ــرمايه گذاران بخش نفت و گاز اين كشور هس بزرگ ترين س
ــه، كانادا، هلند، بلژيك و آلمان.  ــپانيا، فرانس گاز الجزاير عبارت اند از: امريكا، ايتاليا، اس

منطقه  مستبد  ديكتاتورهاى 
خاورميانه مانند زين العابدين 
بن على، حسنى مبارك، معمر 
قذافى، على عبداهللا صالح و امير 
بحرين سال ها در كشورهاى تحت 
سلطه خود وضعيت فوق العاده 
اعالم نموده و به زور فشار و 
سركوب حكومت مى كردند و با 
انباشت قدرت و ثروت فراوان در 
حلقه نزديكان خويش هيچ گونه 
چرخش آزاد نخبگان را در سطوح 
باالى مديريت كشور برنمى تابند
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ــادهاى  ــان اقتصادى و اجتماعى معتقدند اقتصاد تك محصولى الجزاير، فس كارشناس
مالى درون سيستمى، ساختار كهنه سياسى، ضعف جامعه مدنى و بحران هاى امنيتى 
گذشته و حال، موجب شده برنامه توسعه پايدار و فراگير اقتصادى دولت نه تنها پيشرفت 
ــرفت و انحطاط هم بشود. خشم و  چندانى نداشته باشد كه در بسيارى موارد دچار پس

نارضايتى عمومى به دليل تورم و گرانى كاال ها و خدمات، معلول همين مسئله است. 
بحران در ليبي نيز به اقتصاد تك  محصولي يا تك پايه اى اين كشور بر مي گردد. نفت، 
محور اصلى اقتصاد ليبى است و تقريباً تنها كاالى صادراتى اين كشور محسوب مي شود 
ــت مى آيد. همين وابستگى شديد به  و 90درصد درآمدهاى ليبى از فروش نفت به دس
نفت سبب شده كه بحران اخير در اقتصاد جهان و كاهش تقاضا براى نفت به شدت توليد 
ناخالص ليبى را تنزل دهد و اقتصاد آن را در سال 2009 به ركود بكشاند. سال 2010 تا 
حدودى اين ركود پر رنگ شد و در سال جاري ميالدي بحران فراگير ليبي را در برگرفت. 
با توجه به جمعيت نسبتاً كم ليبى (6/5 ميليون نفر) ثروت نفتى آن سبب شده كه رقم 
درآمد قبيله حاكم و خانواده قذافي بسيار باال باشد و قدرت انحصاري را در اختيار خود 
و فرزندانش داشته باشد. اين تبعيض در اختصاص درآمد نفت براى رفاه و آسايش يك 
اقليت حاكم موجب شده ديگر قبيله ها و قشرها و مناطق ليبى با آفت فقر و رشد بيكارى 

جوانان مواجه شوند و به قيام اعتراضى عليه وضع موجود دست بزنند. 
ــند كه توسعه وابسته  ــكالت اقتصادى ممكن است ناشى از آن باش به نظر فوران مش
ــى از اين واقعيت كه ديكتاتورهاى  معموالً نيروهاى تورم زايى را به راه مى اندازد يا ناش
ــس تظاهرات مردم  ــه باد مى دهند.1 در تون ــخص گرا غالباً فرصت هاى اقتصادى را ب ش
ــان و نيز  ــتى و بيكارى جوان ــاى معيش ــراض به تنگناه ــادى و در اعت ــزه اقتص با انگي
تحصيلكردگان آغاز شد. طبق گزارش برنامه توسعه انسانى ملل متحد در سال 2009،  
ــه از اين تعداد حدود  ــال 2006- 2005 در تونس، 27 درصد بود ك نرخ بيكارى در س
65 درصد را جوانان تشكيل مى دادند. طبق اين گزارش، متوسط نرخ بيكارى از 6,13 
ــال  ــپس به 27 درصد در س درصد در دهه 1980، به 5,15 درصد در دهه 1990 و س
2006- 2005 افزايش يافت.2 نرخ باالى بيكارى در ميان جوانان تحصيلكرده تونسى 
ــن جوانان به گروه هاى راديكال  موجب بروز نگرانى هايى در زمينه گرايش احتمالى اي

ــه اى بين ايران، نيكاراگوئه و  ــوم؛ مقايس 1. جان فوران، «نظريه اى در خصوص انقالب هاى اجتماعى جهان س
السالوادور»، همان، ص232-233. 

2. undp, Arab Human Development eport:challenges to Human security in the 
Arab countries, New York, Regional Bureau for Arab states,2009, p.109.
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ــه در ادامه، اهداف  ــمى بود ك ــا و نگرانى ها تنها آغازگر خش ــده بود اما اين انگيزه ه ش
سياسى را در صدر اولويت ها و برنامه ها قرار داد. به بيان ديگر جرقه اصلى سقوط دولت 
ــيله افزايش نرخ بيكارى و قيمت كاالها و كمبود مواد غذايى و فساد مالى  تونس به وس
حكومت و خاندان بن على زده شد و سپس به موضوع انسداد سياسى، ناكارآمدى نظام 
ــاختار كهنه سياسى كه به دوره جنگ سرد  تك حزبى و عدم مشروعيت حاكميت و س
ــاختار كهنه، اقتصاد دولتى را دنبال مى كند و اقتصاد  برمى گردد، تعميم يافت. اين س
دولتى تونس در چندين سال گذشته شاهد تحول مثبتى به سود طبقه پايين و متوسط 
جامعه نبوده و دولت تمام امكانات رفاهى را تنها به پايتخت و مناطق ساحلى كه متعلق 
به جذب توريست (گردشگر) است، تخصيص داده است. ساختار كهنه همچنين باعث 
«اختصاصى سازى ثروت» و فساد در خانواده بن على شد به گونه اى كه همسر، فرزندان 
و داماد او متهم اند كه سرمايه هاى كشور را به برخى شهرهاى عربى مانند دبى، رياض و 
ــرمايه، موجب شد تا بن على به عربستان فرار كند تا  جده منتقل كرده اند. اين انتقال س
ــطح باالى فساد در ساختار سياسى تونس و تمركز  در كنار ثروت هاى خود باشد. لذا س
ــم  ــاد حاكم براى مردم تونس، نارضايتى و خش ــدن فس آن در اركان قدرت و هويدا ش
ــور دوچندان ساخت. طبق گزارش  تونسى ها را با توجه به شرايط بغرنج اقتصادى كش
ــاد در بين 180 كشور رتبه  شفافيت بين الملل، تونس در سال 2010 از نظر سطح فس
ــت.1 به باور تحليل گران، بن على بعد از حكومت 30ساله ديكتاتورى حبيب  59 را داش
بورقيبه، يك مافياى اقتصادى به وجود آورد و در عين حال براى سرگرم كردن جوانان، 
فرصت و زمينه تحصيالت عاليه و دانشگاهى را مهيا كرد. تحصيلكرده هاى تونس وقتى 
از دانشگاه بيرون آمدند شانسى براى  اشتغال مناسب با شأنشان نداشتند. هنگامى كه 
ــانس به باال با بيكارى و عدم  اشتغال روبه رو شوند طبيعتاً طبقه  افراد داراى مدرك ليس
ــتغال و درآمد كافى محروم اند و اين، موجب نارضايتى  كارگر و طبقه پايين تر هم از  اش
ــود. از اين رو جنبش تونس- كه اين كشور فقط صنعت توريسم و كمى  و شورش مى ش
ــفات دارد كه آن هم مافياى دولتى و افراد نزديك به خانواده حاكم فرارى بر  نفت و فس
آن چيره بودند- يك جنبش اقتصادى هم هست زيرا سطح باالى فقر به خصوص ميان 
ــت اعتراضات را دامن زد و ادامه يافت. تداوم اين چالش هاى  حاشيه نشينان موج نخس
ــمال آفريقا با تالقى و تصادم  ــورهاى عربى خاورميانه و ش سياسى و اقتصادى در كش

1. ransparency international Corruption perceptions Inden 2010 Accessed in 
jan25,2011,p.3. 
http://www.transparency. Org/content/download/890310/55725.
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چند عامل بسيار مهم در سطح بين الملل- كه 
ــايش  ــوان آن را به تعبير جان فوران گش مى ت
ــود. اولين  ــد- همراه ب ــى نامي ــام جهان در نظ
ــتر تحوالت  ــرايط پيش آمده در بس عامل، ش
ــدن و فناورى هاى ارتباطى  شتابان جهانى ش
ــكار عمومى بود؛ زيرا  و چالش گرى فزاينده اف
ــتخوش انقالب،  ــورهاى عربى دس بيشتر كش
ــت به گريبان بودن با حكومت هاى  با وجود دس
ــال ها پيش در سايه  كمابيش خودكامه، از س
جهانى شدن و ضرورت هاى داخلى در معرض 

ــا نرمش ناپذيرى  ــورها ب ــته اند. فرمانروايان اين كش وزش هاى فرهنگى تازه قرار داش
سياسى، مردمان اين كشورها و به ويژه جوانان را به سوى حوزه هاى فرهنگى و اجتماعى 
ــورها شبكه هاى  ــتر اين كش با چهره هاى تازه مانند ماهواره و اينترنت رانده اند. در بيش
ــترس بوده و در نزديك به يك دهه گذشته  ماهواره اى و بى قيدوبندهاى دولتى در دس
ــت. اين  ــمار يافته اس ــره و العربيه مخاطبان پرش ــبكه هاى ماهواره اى مانند الجزي ش
ــش دادن پويش هاى علمى، فرهنگى و اجتماعى- سياسى در جهان  ــبكه ها با پوش ش
همچون «انقالب هاى رنگى» در كشورهاى جداشده از اتحاد جماهير شوروى پيشين، 
آگاهى هاى همگان در همه زمينه ها و اعتماد به نفس و شناخت مردمان از نيروى خود 
در روزگار نو را افزايش داده اند. شبكه هاى اجتماعى همچون «فيس بوك»، « توييتر»، 
«يوتيوب» به گونه روزافزون مايه سرگرمى جوانان در اين كشورهاست. تكنولوژى هاى 
ــن نمونه هاى آن در  ــواره و تلفن همراه و... كه تازه تري ارتباطى و الكترونيك مانند ماه
ــت، راه را بر پيوند هاى فرهنگى-  ــترس جوانان از طبقه متوسط در جهان عرب اس دس
ــايد.1 جوانان با فيلم هاى موبايلى و از طريق سايت ها و  سياسى بيشتر با جهان مى گش
وبالگ هاى شخصى، اعتراضات خود در خيابان ها و شهرهاى مختلف تونس، مصر، يمن، 
ــان، نيز حاكمان و مخاطبان رسانه ها  اردن، الجزاير و ليبى را به سمع ونظر هموطنانش
ــاندند و همه را آگاه كردند تا تبليغات دولتى كه معترضان را  در كشورهاى مختلف رس
ــگر مى دانند، باور نكنند. اطالع رسانى جوانان بر  گروهى كوچك، تروريست و اغتشاش

ــه هاى انقالب در جهان عرب»، اطالعات سياسى- اقتصادى، سال  ــن حميدى، «روندها و ريش 1. محمدمحس
بيست وپنجم، ش5و6، 1389، ص21- 20. 

حضور فراگير و ميليونى مردم 
(به ويژه طبقه متوسط)، گروه ها و 
جريان هاي سياسى و اجتماعى و 
در كنار آن جو جهانى و ساختار 
نظام بين المللى و الزامات ناشى از 
جهانى شدن، باعث شد تا قدرت هاى 
خارجى و به ويژه امريكا نيز رويه 
خود را تغيير داده و ابتدا بر گسترش 
اصالحات و در نهايت با فراگيرى 
جنبش و قيام، بر كناره گيرى متحدان 

خود رضايت دهند
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حجم مخالفت ها در كشورهاى عربى افزوده و برنامه 
ــاى خودكامه ره به جايى نبرده  فيلترينگ حكومت ه
ــان اين  ــران، قيام جوان ــده صاحب نظ ــت. به عقي اس
ــى از نمودهاى  ــتفاده از اينترنت «يك ــورها و اس كش
موفق شبكه اى شدن انسان ها» است.1 دومين عامل 
ــاير قدرت هاى ديگر و عدم  ــازى امريكا و س به رهاس
ــركوبگرى چون  حمايت آنان از متحدان منطقه اى س
زين العابدين بن على، حسنى مبارك، معمر قذافى، على عبداهللا صالح و... شكست امريكا 
و گرفتار شدن اين كشور در باتالق افغانستان و عراق مربوط مى شود. سومين عامل اين 
ــى و اعتراضات اجتماعى شهروندان اين جوامع در  است كه بسيارى از اصالحات سياس
ماه هاى پايانى سال 2010 انجام پذيرفت؛ سالى كه دموكرات ها در امريكا، از جنبش هاى 
ــر را مى توان يكى از داليل اصلى  اجتماعى اصالح طلب حمايت به عمل آوردند. اين ام
تداوم جنبش هاى اجتماعى در خاورميانه عربى دانست.2 به اين ترتيب آمادگى در فضاى 
ــكل گيرى جنبش هاى اجتماعى و حمايت قدرت هاى بزرگ از گروه هاى  اجتماعى، ش
ــران اجتماعى، تغييرات  ــكل گيرى بح اصالح طلب را مى توان در زمره داليل اصلى ش
ــت كه رفتار سياسى خود را در  سياسى و دگرگونى در ساختار قدرت كشورهايى دانس
فضاى اقتدارگرايى اعمال مى كردند. عامل چهارم به بيدارى اسالمى كه بيانگر قالب هاى 
ــود، برمى گردد. اين امر به  ــوب مى ش گفتمانى انقالب هاى اجتماعى خاورميانه محس
ــى كه مبتنى بر آزادى و دموكراسى است  ــت كه ايدئولوژى اسالم سياس مفهوم آن اس
ــورهاى منطقه پيوند يافته است. از سوى ديگر شكل بندى هاى  با شرايط اجتماعى كش
ــده كه امكان عينيت يابى چنين تحوالتى را در  سياست جهانى نيز به گونه اى ايجاد ش
ــند فراهم مى سازد.  ــاختار اقتدارگرا مى باش ــورهايى كه داراى س فضاى اجتماعى كش
بنابراين، بيدارى اسالمى داراى سه ويژگى اصلى و اساسى است. اولين ويژگى آن را بايد 
ــت. ويژگى دوم آن مربوط به روح اجتماعى در  در ساختار مقابله گرا با نظام سلطه دانس
مقابله با نظام هاى اقتدارگرا مى باشد. سومين ويژگى بيدارى اسالمى مربوط به قالب هاى 
ــت؛ گفتمانى كه مى تواند انقالب اجتماعى را با آزادى و فرآيندهاى  گفتمان دينى اس

كنش دموكراتيك پيوند دهد. 

1. عصر ايران، 2011/2/1.
2. ابراهيم متقى، همان، ص172. 

شيوه حكمرانى غير دموكراتيك 
و مستبدانه و نقض گسترده 
حقوق و آزادى هاى مدنى به 
مرور موجب شكل گيرى و 
نضج احساسات ناخوشايندى 
به صورت كينه و نفرت عميق 
نسبت به دستگاه حاكمه در 

اذهان ملت هاى منطقه گرديد
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جمع بندى و نتيجه گيرى 
ــيارى از ديگر پديده هاى اجتماعى پيچيده تر از آن اند كه در قالب  انقالب ها مانند بس
ــده هر يك از آنها  ــو عوامل تعيين كنن ــه آنها را تبيين كرد. از يك س واحدى بتوان هم
پيچيده و متعددند و از سوى ديگر مجموع عوامل پيچيده اى كه تعيين كننده هر يك از 
آنهاست ممكن است متفاوت از ديگرى باشد. جان فوران از معدود نظريه پردازان انقالب 
ــتفاده از يك مدل چندعاملى با تلفيقى از نظريه هاى  ــت با اس است كه تالش كرده اس
دولت، وابستگى، نظام جهانى و تحليل شيوه هاى توليد، الگوى جديدى را براى مطالعه 
ــوم ارايه كند. به نظر فوران در تبيين انقالب هاى جهان سوم بايد  انقالب هاى جهان س
چشم انداز گسترده اى ارايه كرد كه عناصر زير را مدنظر قرار دهد: ساختارهاى اجتماعى 
جهان سوم (تنوع اين ساختارها)، نقش مهمى كه فرهنگ هاى سياسى، گروه ها و طبقات 
اجتماعى ايفا مى كنند، ماهيت دوگانه بحران هاى انقالب و فرصت هايى كه نظام جهانى 
ــرانجام توانايى هاى ائتالف هايى چندطبقه اى در برپا  براى انقالب فراهم مى سازد و س
كردن انقالب و وزنه نيروهاى اجتماعى در اين ائتالف ها. به عبارت ديگر فرضيه اين مدل 
آن است كه اگر اين شرايط جملگى فراهم آيند يك ائتالف چندطبقه اى به منظور به اجرا 
ــانس خوبى براى موفقيت شكل خواهد گرفت. وجود اين  درآوردن طرحى انقالبى با ش
شرايط، عناصر و عوامل تا حدود خيلى زيادى در اكثر كشورهاى عربى خاورميانه و شمال 
آفريقا منجر به ايجاد اعتراضات و قيام هايى شد كه سرانجام نظام سياسى حاكم بر اين 
كشورها را كه در واقع نظام هاى مستبد، سركوبگر و شخصى نيز بودند نشانه گرفت. تداوم 
چالش هاى اقتصادى از قبيل افزايش بيكارى و تورم، كاهش سطح خدمات اجتماعى، 
ــترش و رشد تصاعدى جمعيت،  ــتى و مواد غذايى، گس تنگناها در رفع نيازهاى معيش
ــش هزينه هاى دفاعى و نظامى، در اختيار  افزايش هزينه ها و بدهى هاى حكومت، افزاي
ــبكه هاى ارتباطى، خطوط هواپيمايى و  گرفتن اغلب سهام كارخانه هاى غيردولتى، ش
ــازى و صادرات و واردات توسط خاندان حسنى مبارك و  كشتيرانى، شركت هاى راه س
ــترده و عميق تر خانواده قذافى بر منابع قدرت در ليبى و وضعيت مشابه در  تسلط گس
ديگر كشورهاى عربى زمينه هايى است كه در طول چند دهه گذشته باعث ايجاد نفرت 
ــده و ملت هاى عربى را به فكر رهايى از نظام هاى استبدادى و  از حاكمان اين جوامع ش
حاكمان مستبد انداخته است. ديكتاتورهاى مستبد منطقه خاورميانه مانند زين العابدين 
ــال ها در  ــداهللا صالح و امير بحرين س ــى، على عب ــنى مبارك، معمر قذاف بن على، حس
ــلطه خود وضعيت فوق العاده اعالم نموده و به زور فشار و سركوب  كشورهاى تحت س
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حكومت مى كردند و با انباشت قدرت و ثروت فراوان در حلقه نزديكان خويش هيچ گونه 
چرخش آزاد نخبگان را در سطوح باالى مديريت كشور برنمى تابند. اين شيوه حكمرانى 
غير دموكراتيك و مستبدانه و نقض گسترده حقوق و آزادى هاى مدنى به مرور موجب 
ــايندى به صورت كينه و نفرت عميق نسبت به  ــات ناخوش شكل گيرى و نضج احساس
دستگاه حاكمه در اذهان ملت هاى منطقه گرديد. اين واقعيت هاى اقتصادى و سياسى 
ــخ هاى مخالف طى ماه هاى اخير در قالب مجموعه متنوعى از  منجر به آن شد كه پاس
ــى و اجتماعى در  ــف و جريان هاي سياس ــى مخال جهت گيرى ها و فرهنگ هاى سياس
طيف هاى اسالم گراى ميانه رو، ملى گرا و ليبرال به نحو فزاينده اى پااليش يابند. از جمله 
ــوان از جنبش «النهضه» در تونس به رهبرى  مهم ترين اين جريان ها و جنبش ها، مى ت
ــلمين» در مصر به رهبري «محمد البديع»، «جريان  «راشد الغنوشى» و «اخوان المس
الحق» به رهبرى «دكتر سعيد شهابى» و «استاد حسن المشيمع» در بحرين، «جبهه 
ــالمى» در اردن و «جنبش مقاومت الحوثى» در يمن را نام برد. حمايت جدى  عمل اس
ــى- اجتماعى  توده هاى مردمى ناراضى و به ويژه جوانان از فراخوان جريان هاي سياس
براى پيوستن به جنبش اجتماعى و انقالبى اخير و استمرار حضور بسيار گسترده آنها، 
ابتدا در تونس و سپس در مصر باعث شكل گيرى و گسترش جنبش اجتماعى در ساير 
كشورهاى عربى شد كه در ادبيات نظرى، هانتينگتون از آن با اصطالح «اثرات سرايتى 
با گلوله برف» ياد مى شود.1 اين امر نشان مى دهد كه بحران، قابليت انتقال از يك منطقه 
به حوزه هاى جغرافيايى هم جوار را دارد. به عبارت ديگر، آن چه در مصر و تونس شكل 
ــورهاى خاورميانه  ــاى بنيادين در آينده كش ــاز دگرگونى ه گرفته را مى توان زمينه س
ــال هاى 1980 به بعد همواره در وضعيت سركوب  عربى دانست. كشورهايى كه طى س
سياسى قرار گرفته اند؛ اما در اين قيام، جوانان نقش خود را در استفاده بهينه از صنعت 
ارتباطات و شبكه هاى اينترنتى با هدف اطالع رسانى در گستره اى وسيع، به خوبى ايفا 
ــديد ميان نظام حاكم و مردم جامعه اى را كه از بازداشت ها، تبديل  كردند. آنها تضاد ش
ــركوب و ازبين برنده آزادى، انحصارگرايى اقتصادى، تنگناى  نهادها به دستگاه هاى س
معيشتى و تحقير افكار عمومى به ستوه آمده بودند، آشكار ساختند. احزاب و توده هاى 
عرب طى هفت دهه گذشته يعنى از زمان تأسيس غير قانونى رژيم اسراييل در سرزمين 
ــبت به حاكمان سياسى در كشورهاى خود  ــتن خشم و تنفر نس فلسطين، به رغم داش

1. خليل اهللا سردارنيا، «تحليل ساختارى و كنش گرا بر چرايى تثبيت حكومت اقتدارگرا در مصر» ( از دهه 1980 
تا ژانويه 2011)، روابط خارجى، سال سوم، ش2، تابستان 1390، ص128-129. 
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حمايت جدى توده هاى مردمى ناراضى 
و به ويژه جوانان از فراخوان جريان هاي 
سياسى- اجتماعى براى پيوستن به 
جنبش اجتماعى و انقالبى اخير و 
استمرار حضور بسيار گسترده آنها، 
ابتدا در تونس و سپس در مصر باعث 
شكل گيرى و گسترش جنبش اجتماعى 

در ساير كشورهاى عربى شد

ــاختارهاى  قادر به تغيير قابل ذكرى در س
ــل مختلفى مردم  كهنه نبوده اند. در مراح
ــا آمده اند؛ از  ــمگين عرب به خيابان ه خش
ــدن  ــه 1950 و در پى ملى ش جمله در ده
ــال عبدالناصر و  ــط جم ــوئز توس كانال س
ــه و انگليس به مصر  حمله اسراييل، فرانس
در سال 1956 ميالدى. موج مهم ديگر در 

خيابان هاى عربى در دهه 1980 در پى انتفاضه فلسطين اتفاق افتاد. در دهه هاى 1990 
و 2000 نيز حوادثى مثل  اشغال عراق و افغانستان و جنگ هاى 33روزه و 22روزه رژيم 
ــيانه اين رژيم به كشتى  ــتى عليه لبنان و باريكه غزه و ماجراى حمله  وحش صهيونيس
مرمره حامل مواد غذايى براى فلسطينيان، توده هاى عرب را به خيابان ها كشاند اما در 
ــد، نظامى سرنگون نگرديد و راهبرد  هيچ يك از اين امواج مردمى، حاكمى جابه جا نش
ــورهاى عربى تغيير نيافت. اما اين بار جوانان با توسل به ابزارهاى نوين  و سياست كش
اطالع رسانى و تكيه بر اراده قوى، برترى خود را بر ديگر قشرها و اصناف اجتماعى نشان 
دادند، زود به خانه برنگشتند، ديكتاتورهاى تونس و مصر را سرنگون و نيروهاى پليس 
ــه انتقالى يا گذار» عمل كنند و  و ارتش مصر را وادار كردند تنها به عنوان ناظر «مرحل
حاكمان اردن، يمن و الجزاير و ليبي را ناگزير ساختند كابينه را منحل يا تعديل نمايند، 
ــت به اصالحات فورى سياسى و اقتصادى  ــوند، دس با گروه هاى مخالف وارد مذاكره ش
بزنند (اردن)، اجازه برگزارى راهپيمايى 30 هزار نفرى در مركز صنعا بدهند، مادام العمر 
ــازند (يمن) و به حالت فوق العاده 30ساله پايان دهند  بودن حاكميت خويش را لغو س
(الجزاير) و شهرهاى مهم را از دست حاكميت خارج سازند (ليبى). به خاطر اين واقعيت 
است كه تحليل گران عرب از وقايع كشورهاى مذكور به عنوان «پايان يك مرحله و آغاز 
مرحله جديد از تاريخ جوامع عربى» ياد كرده اند.1 نيروى محركه مرحله جديد كه البته 
سخت و پيچيده خواهد بود، نيروى جوانان تحصيلكرده اما بيكار و تحقيرشده است كه 
تصميم گرفته اند به عمر حكومت هاى گرفتار فساد، خودكامگى و متكى به بيگانه پايان 
دهند و به نظام هاى سياسى نو و مستقل برسند. بيكارى، فقر و محروميت مردم و سلب 
حقوق اجتماعى و سياسى آنها وقتى كه با فساد، استبداد و سرسپردگى دولت هايشان 
همراه است غير قابل تحمل مى شود؛ در چنين شرايطى ملت هاى اين منطقه كه در اثر 

1. على حماده، النهار، بيروت، 2011/2/3. 
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ــرايط  موج چهارم انقالب صنعتى (انقالب فناورى اطالعات و ارتباطات) تحت تأثير ش
ــى و حاكم بودن اراده مردم بر سرنوشت خود در ساير جوامع قرار دارند،  متفاوت سياس
ــفبار خود راهى جز دگرگونى بنيادين در ساختار سياسى و  براى خروج از وضعيت اس
ــر و ميليونى مردم (به  ــتن رهبران كنونى خود نمى بينند. اين حضور فراگي كنار گذاش
ويژه طبقه متوسط)، گروه ها و جريان هاي سياسى و اجتماعى و در كنار آن جو جهانى و 
ساختار نظام بين المللى و الزامات ناشى از جهانى شدن، باعث شد تا قدرت هاى خارجى 
ــترش اصالحات و در نهايت با  و به ويژه امريكا نيز رويه خود را تغيير داده و ابتدا بر گس
فراگيرى جنبش و قيام، بر كناره گيرى متحدان خود رضايت دهند. بى جهت نيست كه 
دوستان مستبد عرب امريكا معتقدند امريكا در حق آنها مهربان نبوده و واشنگتن قابل 
اعتماد نيست. دموكراسي هاي عربي هم از همين نامهرباني گاليه دارند و اياالت متحده 
ــران كاخ سفيد مي گويند: شما  را حامي خود نمي دانند. سعودي ها و اسراييلي ها به س
ــما به اندازه كافي درباره  ــني مبارك) را تسهيل كرديد، ش كنار رفتن يك دوست (حس
حفظ وضع موجود در اردن، بحرين، يمن، الجزاير يا ليبي سخت گير نيستيد. بايد گفت 
امريكايي ها در حوادث اخير هر چند مدعى «مديريت بحران و تغيير» هستند اما در عمل 
در حاشيه ايستاده اند و گرفتار آفت ضعف، تضاد و ترديد شده اند (ترديدى كه امريكايى ها 
ــاه ايران، در سال 57 به آن  ــركوبگر خود از قبيل ش در حمايت از متحدان منطقه اى س
دچار شدند). تضاد و چالشي كه اكنون واشنگتن با آن روبه رو است چگونگي به رسميت 
شناختن قيام هاى مردمى در كشورهاى عربى و جنبش هاي دموكراتيك اصالح طلبي 
است كه سعي در تغيير رژيم دارند؛ در حالي كه امريكا هنوز در آنجاها دوستان و منافعي 
دارد. خالصه آن كه امريكايى ها درباره تحوالت آفريقا و خاورميانه، بدترين موضع يعني 

دوستي ضعيف و دشمنى ضعيف تر را در پيش گرفتند. 
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دكتر سيد حميد روحاني1

ــالم خدا بر او باد) پيش بيني، دورانديشي و  از ويژگي هاي برجسته و بي مانند امام (س
آينده نگري بود. امام هميشه پيشاپيش حوادث حركت مي كرد و آنچه را در آينده دور 
ــدار مي داد و خود را نيز براي  ــتي مي ديد، به ديگران هش ممكن بود روي دهد، به درس
ــن رو، امام هيچ گاه در برابر  رويارويي با حوادث و جريان هاي آينده آماده مي كرد. از اي
ــد و هيچ رويدادي براي او ناگهاني  نقشه ها، نيرنگ ها و توطئه هاي دشمن غافلگير نش
ــته ترفندها و توطئه ها را پيش از آنكه روي دهد به  و غيرقابل پيش بيني نبود. او پيوس
درستي درمي يافت و برنامه هاي خود را براي رويارويي با آن توطئه ها و نقشه ها آماده و 

در دست اجرا داشت. 
ــته ايران در زير آتش و باروت  امام در آن روزهاي پرحادثه و خونبار كه مردم به پاخاس
ــاه پايداري و مقاومت مي كردند، در پيام تاريخي خود به  و در برابر توپ و تانك رژيم ش
ــت بند دارد، بند 5 آن را به بايستگي رويارويي با  مردم ايران در 5مرداد1357 كه هش

1. مورخ انقالب اسالمي

فرصت طلبان و منفعت پيشگان انقالب اسالمي و 
رسوايي خاطره نگاري هاي بي حساب و كتاب 

«نقدهايي بر خاطرات صادق طباطبايي» (2) 
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خطر تحريف تاريخ و سوء استفاده فرصت طلبان و منفعت پيشگان اختصاص داده، چنين 
يادآوري كرده است: 

ــل هاي آينده و جلوگيري از غلط نويسي  ... الزم است براي بيداري نس
ــي دقيق تاريخ اين  مغرضان، نويسندگان متعهد با دقت تمام به بررس
ــران را در  ــلمين اي ــالمي بپردازند و قيام ها و تظاهرات مس نهضت اس
ــد تا مطالب  ــزه آن ثبت نماين ــتان هاي مختلف با تاريخ و انگي شهرس
ــل هاي آينده شود.  ــالمي و نهضت روحانيت، سرمشق جوامع و نس اس
ــائل جاري ايران را كه در پيش  ما كه هنوز در قيد حيات هستيم و مس
چشم همه ما به روشني اتفاق افتاده است دنبال مي كنيم، فرصت طلبان 
و منفعت پيشگاني را مي بينيم كه با قلم و بيان، بدون هراس از هرگونه 
رسوايي، مسائل ديني و نهضت اسالمي را بر خالف واقع جلوه مي دهند و 
به حكم مخالفت با اساس نمي خواهند واقعيت را تصديق كنند و قدرت 
اسالم را نمي توانند ببينند و شكي نيست كه اين نوشتجات بي اساس به 
ــل هاي آينده آثار بسيار ناگواري دارد... امروز قلم هاي  اسم تاريخ در نس
ــتند، بايد نويسندگان امين اين  ــموم درصدد تحريف واقعيات هس مس

قلم ها را بشكنند...1
ــدار را داد و زنگ خطر را به صدا درآورد،  آن روز كه امام در رهنمودنامه خود اين هش
شايد در ميان ملت ايران كمتر كسي باور مي كرد كه هنوز بيش از چند دهه از پيروزي 
ــتگان و به اصطالح ياران امام در  ــت كه برخي از بس انقالب اسالمي ايران نگذشته اس
زمره فرصت طلبان و منفعت پيشگاني هستند كه در خاطرات خود، به روي امام پنجور 
ــند و در راه خودنمايي و بزرگ نماياندن نقش خود در مبارزه و انقالب، امام را به  مي كش
زير سؤال مي برند و واقعيت ها را تحريف مي كنند؛ يا فرصت طلباني كه تا ديروز از الفباي 
مبارزه و انقالب بي خبر بودند از فرصت به دست آمده سوء استفاده و نقشه  انتقام از امام را 
دنبال مي كنند و از اين بدتر مؤسسه اي كه مدعي پاسداري از آثار و آرمان هاي امام است 
ــرمي امام را آلت دست اين و آن وانمود  خاطراتي را كه در آن با كمال گستاخي و بي ش
كرده است به چاپ مي رساند و امام و آرمان هاي امام را قرباني باند و قوم و خويش پرستي 
ــماره پيش فصلنامه 15خرداد اشاره شد، آقاي صادق طباطبايي  مي كند. چنانكه در ش
ــه  ــؤال ببرد در انديش در خاطرات خويش پيش از آنكه بخواهد اين نگارنده را به زير س

1. صحيفه امام، ج3، ص434.
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ــيد مصطفي  ــهيد حاج س انتقام گيري از امام و آيت اهللا ش
خميني بوده است و در جاي جاي خاطرات خود از گوشه و 
كنايه به امام و اتهام به حاج سيد مصطفي پروا نكرده است. 
او در خاطرات خود تالش گسترده اي كرده تا وانمود كند 
كه امام نسبت به آقاموسي صدر هيچ گونه شبهه و ذهنيت 
ــته اند و راه و كار او را در چهارچوب اسالم ناب  منفي نداش

محمدي مي ديده اند! و حتي ساختن سناريوي ساده لوحانه اينكه سيد حميد روحاني، 
آقاموسي صدر را مزدور امپرياليسم و صهيونيسم خوانده! و امام نماز مغرب را چهار ركعت 
خوانده است-كه شرح آن در شماره پيش گذشت- نيز براي اين است كه مقام و موقعيت 
نامبرده را در نزد امام برجسته و آراسته بنماياند! و چنين بباوراند كه جايگاه آقاموسي در 
نزد امام در مرز يك قديس و پيشواي الهي و ملكوتي بوده است! و در كنار اين گزافه گويي 
و اسطوره سازي، كوشيده است به شكل تلويحي و گاهي صريح امام را عنصري نفوذپذير، 
ــازي ها و جاروجنجال  ها تأثير  جوگير و زودباور بنماياند كه در برابر سمپاشي ها، جوس

مي گرفت و نظرش عوض مي شد! 
او در يك مورد آورده است: 

... البته بايد به اين نكته اشاره كنم كه تبليغاتي كه چپي ها و عراقي ها 
ــي صدر به راه مي انداختند و يا  و سازمان هاي جاسوسي عليه امام موس
ــتناك تبليغاتي را در مناطق  حتي احزاب چپ لبنان... يك موج وحش
خاص به وجود آورده بود كه قضاوت را براي كساني كه اوضاع را از ريشه و 
اساس نمي شناختند، مشكل مي ساخت... در اروپا مخالفين انجمن هاي 
اسالمي و طرفداران كنفدراسيون و نيز دارودسته معدود فلسطيني هاي 
طرفدار عراق و نيز اكثريت فلسطيني هاي چپ طرفدار جورج حبش به 
ــتان آقاي جالل فارسي شايع مي كردند،  اضافه مطالبي كه گه گاه دوس
واقعاً اوضاع را بسيار شبهه  انگيز و دشوار مي ساخت. طبيعي است كه اگر 
مطالب اين نشريات را امام در نجف مي خواندند و بعد هم از همان چند 
ــي، مؤلف كتاب نهضت امام خميني كه  نفر امثال آقاي زيارتي يا روحان
ــتند، مطالبي عليه آقاي صدر  ــتقيم با آقا جالل قرار داش در ارتباط مس
مي شنيدند و همچنين اختالف اصولي حاج آقا مصطفي با دايي جان كه 
بيشتر بر سر مرجعيت امام بود، و نه زعامت سياسي ايشان، همه اينها را 

آقاي صادق طباطبايي در 
خاطرات خويش پيش از 
آنكه بخواهد اين نگارنده را 
به زير سؤال ببرد در انديشه 
انتقام گيري از امام و آيت اهللا 
شهيد حاج سيد مصطفي 

خميني بوده است
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كه به هم جمع بزنيد خواهيد ديد كه پيدا شدن ابهام و حداقل سؤال در 
ذهن هر كس حتي در ذهن امام امري طبيعي مي بود...1 

ــخصيت ها- به ويژه چهره هاي  ديد و داوري و شناخت امام درباره افراد، چهره ها و ش
روحاني- عميق تر، ريشه دارتر و پخته تر از آن بود كه با سمپاشي ها و جوسازي هاي اين و 
آن يا با جاروجنجال ها و هوچي بازي هاي سياسي گروه هاي چپ و راست و سياست بازان 
درون مرزي و برون مرزي، باال و پايين و كم و زياد شود،  تغيير كند، جنبه مثبت و منفي به 
خود بگيرد، تند و كند شود يا شدت و ضعف پيدا كند. امام آدم شناس بود، جريان شناس 
بود؛ همان گونه كه خطوط انحرافي را خوب مي شناخت و پيش از آنكه ديگران نسبت به 
برخي از جريان ها و باندها شناخت پيدا كنند امام به كنه و سرشت و ماهيت آن خطوط 
ــدار مي داد. درباره چهره ها و شخصيت ها نيز چنين بود كه  و جريان ها پي مي برد و هش
درباره آنان شناختي همه جانبه داشت و نكوهش ها يا ستايش هاي اين و آن نمي توانست 
در شناخت و ارزيابي امام نسبت به آنان دگرگوني پديد آورد. اگر بنا بود- با توجه به ادعاي 
ــت ها، بعثي ها و سازمان هاي جاسوسي  صادق طباطبايي- «تبليغات» منفي كمونيس
ــيد، براي امام وسوسه انگيز و  ــريات آنها كه به نجف مي رس ــي صدر و نش عليه آقا موس
سؤال برانگيز باشد، بي ترديد امام به بيراهه پويي دچار مي شد، يك روز هوادار سينه چاك 
سازمان منافقين و روز ديگر پشتيبان پروپاقرص چريك هاي فدايي خلق مي شد، روزي 
از «جبهه ملي» و «نهضت آزادي» ستايش و روز ديگر نكوهش مي كرد، يك روز سازمان 
آزادي بخش فلسطين را مي ستود و روز ديگر به نكوهش اين سازمان برمي خاست. يك 
ــي، افراطي و تندرو جلوه  ــآب و ليبرال منش، روز ديگر انقالب روز راديكال، دموكرات م
ــخصيت ها، به ويژه روحانيان تا آن پايه  ــبت به چهره ها و ش ــناخت امام نس مي كرد. ش
عميق و همه جانبه بود كه مايه شگفتي بسياري از پيروان، نزديكان و ارادتمندان ايشان 
ــد. آن روز كه امام از تركيه به عراق تبعيد شد مرحوم سيد محمد شيرازي هنگام  مي ش
ــان به عمل آورد. اهالي كربال به همراه آقا  ورود ايشان به كربال، استقبال شاياني از ايش
سيد محمد شيرازي تا دهكده مصيب به پيش باز امام رفتند، ده ها گاو و گوسفند در سر 
ــيرازي جاي خود را در نماز جماعت صحن مطهر امام  راه ايشان قرباني كردند؛ آقاي ش
حسين(ع)  به امام داد و ايشان ده شب كه در كربال بودند به جاي آقاي شيرازي در صحن 
مطهر نماز جماعت برپا كردند. با وجود اين آنگاه كه امام در نجف اقامت گزيدند، بر خالف 
انتظار نسبت به آقاي شيرازي موضعي سرد و احتياط آميز برگزيدند و از هرگونه مراوده 

1. صادق طباطبايي، خاطرات سياسي، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، 1387، ج2، ص185. 
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ــودداري كردند  ــيرازي خ و ارتباط نزديك با آقاي ش
ــياري از  كه مايه نگراني، خرده گيري و گله مندي بس
مبارزان روحاني بود، ليكن امام كوچكترين سخني كه 
نشان دهنده ذهنيت منفي نسبت به آقاي شيرازي باشد 
بر زبان نياوردند و هيچ كدام از نزديكان و شاگردان امام 
نكته اي كه نمايانگر ديد منفي يا مثبت امام نسبت به 
ــنيدند اما اهل نظر از رفتار  ــد از زبان ايشان نش او باش

امام درمي يافتند كه ايشان نسبت به آقاي شيرازي ديد كامًال مثبت ندارند و اطالعاتي 
ناگفتني از او در درون دارند. اين در شرايطي بود كه نه چپي ها، نه راستي ها و نه آخوندها 
هيچ گونه تبليغات منفي ضد او نداشتند و آن گاه كه بعثي ها در تابستان 1347 با كودتا بر 
عراق سلطه يافتند و به دستگيري و بازداشت سيد حسن شيرازي برادر آن مرحوم دست 
زدند، امام به رغم اينكه نمي خواست هيچ گونه ارتباطي با كودتاچي ها داشته باشد براي 
نجات او از چنگال دژخيمان بعث اقدام كرد و او را از چنگ آنان رهانيد؛ نيز آنگاه كه برخي 
ــر مقام و منصب آخوندي با آقاي سيد محمد شيرازي درافتادند و  از مقامات نجف بر س
از برخي از مراجع نوشته هايي ضد او گرفتند و بر آن بودند كه از امام نيز نظريه اي عليه 
او به دست آورند با واكنش تند و انزجارآميز امام روبه رو شدند. امام آن تنگ نظران را از 
كارهاي سخيف و جاه طلبانه منع كردند و سخني ضد او بر زبان نياوردند و نه او را ستودند 
و نه ضد او موضع گرفتند. هر گاه از عالقه مندان و مريدان او كساني نزد امام مي آمدند، 
ايشان از حال او مي پرسيدند و اظهار محبت مي كردند، ليكن اهل نظر كه به خلق وخوي 
ــيد محمد شيرازي شناختي  ــنا بودند درمي يافتند كه ايشان نسبت به آقاي س امام آش
دروني و ذهنيتي ناگفتني دارند. سرانجام در پي هجرت آقاي شيرازي از عراق و زيست 
ــياري از كساني كه نسبت  او در كويت، به تدريج برخي كاستي هاي او آشكار شد و بس
ــرد و احتياط آميز نسبت به او  به او كشش و گرايش داشتند و از امام به علت برخورد س
گله مند بودند، دريافتند كه آنچه را جوان در آيينه نمي بيند، امام در خشت خام مي بيند. 
ــيده و پنهان داشتند و  ــان ديدگاه خود درباره نامبرده را پوش ليكن امام تا پايان عمرش
هيچ گاه بر زبان نياوردند. البته جناب آقاصادق كه امام را نشناخته و از راه و مرام ايشان 
هيچ گونه شناختي ندارد و برخورد او با امام كوتاه، گذرا و تشريفاتي بوده است، نمي تواند 
دريابد كه امام با جوسازي ها، هوچي بازي ها، جنجال آفريني ها و«تبليغات» چپ گرايانه 
يا راست انديشانه اين و آن نسبت به افراد و اشخاص، ديد مثبت و منفي پيدا نمي كردند 

مؤسسه اي كه مدعي پاسداري 
از آثار و آرمان هاي امام است 
خاطراتي را كه در آن با كمال 
گستاخي و بي شرمي امام را آلت 
دست اين و آن وانمود كرده 
است به چاپ مي رساند و امام و 
آرمان هاي امام را قرباني باند و 

قوم و خويش پرستي مي كند
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ــازي ها  ــدند و جوس و خوش بين و بدبين نمي ش
ــت امام را  ــگري ها و تبليغات، نمي توانس و آرايش
تأثيرپذير سازد و فريب دهد. او روي انديشه هاي 
ــي از عناصر  ــنجيده خود، امام را با برخ خام و نس
ــه مي كند كه به اصطالح معروف  فرومايه مقايس
ــردي و گرمي مي شوند.  با غوره و مويزي دچار س
ــينند، غرب گرا و  آنگاه كه با ليبراليست ها مي نش
ــت از آب درمي آيند و آنگاه كه با چپي ها  ليبراليس
ــم گرايش  ــه سوسياليس ــوند ب ــين  مي ش هم نش

مي يابند. او با اين ديد و انديشه درباره امام چنين مي آورد: 
... با توجه به شبهه افكني هاي فراوان و پيوسته اي كه عليه آقاي صدر 
ــان  ــبت به ايش صورت مي گرفت، حتي اگر امام ذهنيت منفي هم نس
مي داشتند، عجيب نبود، اما در مالقات هايي كه من با امام داشتم چنين 
استنباطي نكردم؛ البته اين طور نبود كه اين فتنه گري ها هيچ تأثيري 
نداشته باشد، باالخره ذهن انسان اثرناپذير نيست ولي بعضي اوقات كه 
ــان  من به نجف مي رفتم و امام را مي ديدم و نامه اي از آقاي صدر برايش
مي بردم يا توضيحي مي دادم احساس مي كردم كه ايشان شاد مي شوند 

و ابهام و يا كدورتي كه در ذهنشان بود از بين مي رفت...1 
ــبهه افكني هاي فراوان و  ــت «ش ــي مي نماياند كه به عل ــك كودك سياس او امام را ي
پيوسته» نسبت به آقاموسي صدر ذهنيت منفي و ابهام آميز پيدا مي كردند و با توضيح 
جناب آقاصادق «شاد مي شدند و ابهام يا كدورتي كه در ذهنشان بود از بين مي رفت»!! 
(به همين راحتي!) او در راستاي همين سياست كه از امام چهره اي ساده لوح، زودباور و 

تأثيرپذير به نمايش بگذارد چنين ادامه مي دهد: 
... طبيعي است كه امام خميني هم با شنيدن اين امواج تبليغات و نيز 
گزارش هاي آقاي جالل فارسي الاقل سؤال در ذهن ايشان پيدا شود كه 
ــفاهي ما [بخوانيد باند قطب زاده] و هوش  البته با توضيحات كتبي و ش
ــن و ابعاد فداكاري و قيام  ــئله كامًال روش و فراست و درايت ايشان مس

1. همان، ص176.

ديد و داوري و شناخت امام درباره 
افراد، چهره ها و شخصيت ها- به 
ويژه چهره هاي روحاني- عميق تر، 
ريشه دارتر و پخته تر از آن بود كه 
با سمپاشي ها و جوسازي هاي 
اين و آن يا با جاروجنجال ها و 
هوچي بازي هاي سياسي گروه هاي 
چپ و راست و سياست بازان 
درون مرزي و برون مرزي، باال و 

پايين و كم و زياد شود
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دايي جان مشخص مي شد...!!1
ــد و اين بافته هاي جناب آقاصادق را باور  راستي اگر كسي از امام شناخت نداشته باش
كند، درباره امام چه برداشتي مي كند؟ آيا جز اين است كه امام را يك عنصر ساده  انديش، 
ــت و درايت»! با يك نامه و  كوته نظر و خوش باوري مي پندارد كه به رغم «هوش و فراس
ــان، ذهنيت منفي و ديد بدبينانه پيدا مي كند و با نامه و گزارش  گزارش نسبت به كس
ديگر بي درنگ نسبت به آنان ديد مثبت مي يابد، خوش بين و «شاد مي شود و كدورتي 
كه در ذهنشان بود از بين مي رود»!!؟ او در راه دگرگون نماياندن شخصيت امام در اين 
مرز بسنده نمي كند، بلكه مي كوشد امام را عنصري بي اراده و مسلوب االختيار بنماياند؛ 
از اين رو آن سناريو را مي سازد كه امام در برابر اتهام سخيف سيد حميد روحاني جز غصه 
خوردن، بر زانوان خود زدن، نماز شك كردن و سرانجام پند و اندرز دادن كاري نتوانست 

انجام دهد و در مورد ديگر ادعا مي كند: 
... چنين به خاطر دارم كه امام با اعدام پاكروان نظر مساعد نداشتند و از 
شنيدن خبر اعدام وي ابرو در هم كشيدند و در موارد ديگري نيز شاهد 

بودم كه از شنيدن خبر اعدام چند نفر، ابرو در هم كشيدند...!!2
اگر دشمنان سوگندخورده اسالم و انقالب اسالمي و مزدوران زبردست سازمان هاي 
جاسوسي بر آن بودند امام را زير سؤال برند و سيماي درخشان ايشان را كدر و خدشه دار 

كنند، آيا ترفند و تاكتيكي بهتر از اين مي توانستند برگزينند؟! 
اگر ناآگاهان و ساده انديشاني اين بافته هاي مرموزانه آقاصادق را كه در باال آمد فرضاً 
ــود كه رهبري كه تا اين پايه بي اراده  ــان مطرح نمي ش باور كنند آيا اين پرسش برايش
ــري ها، اعدام هاي نابجا و قانون شكني هاي  ــلوب االختيار بوده كه در برابر خودس و مس
آشكار دوروبري هاي خود، جز ابرو در هم كشيدن، كاري از او برنمي آمده است، چگونه 
مي توانسته طاليه دار اسالم ناب محمدي و حكومت عدل علي(ع) و عدالت اسالمي  باشد؟ 
آيا رهبري كه حتي به خود جرئت نمي داده است در برابر اعدام ها و آدمكشي هاي عناصر 
افراطي و تندرو كه در اطراف او گرد آمده بودند، زبان اعتراض بگشايد چگونه مي توانسته 

است به رويارويي با استكبار جهاني برخيزد و به امريكا «نه» بگويد؟ 
كيست نداند كه امام در برابر تجاوز به حقوق مردم- به ويژه «قتل نفس»- سرسخت، 
قاطع و انعطاف ناپذير بودند! تخلف از قانون و سرپيچي از موازين اسالمي، از هر مقامي 

1. همان، ص193. 
2. همان، ج1، ص190. 
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ــت. امام آنگاه كه  ــم مي آورد و به واكنش شديد وامي داش اگر سر مي زد، امام را به خش
خبردار شدند يكي از مسئوالن بلندپايه دستگاه قضايي، زندگي شخصي و داخلي يكي از 
شهروندان را زير ديد قرار داده و براي او شنود گذاشته است، تا آن پايه به خشم آمدند كه 
دستور دادند آن مقام مسئول پس از عزل از مقام قضايي محاكمه و تعزير شود. بسياري 
از بزرگان روحاني و مسئوالن كشوري در نزد امام واسطه شدند كه امام دست كم از تعزير 
آن شخص چشم بپوشند، ليكن امام نپذيرفتند و روي محاكمه و تعزير او پاي فشردند. 
آن شخص ديري نپاييد كه دچار سرطان شد و پيش از آنكه مورد محاكمه و تعزير قرار 
بگيرد در بستر بيماري افتاد؛ امام نه تنها در دوران بيماري او نماينده اي براي عيادت نزد 
ــي نكرد بلكه وقتي او را در روزهاي پايان عمرش با چرخك  او نفرستاد و از او احوالپرس
ــينيه جماران بردند و در جمع ديداركنندگان با امام نشاندند كه شايد  پزشكي به حس
ــبت به او اظهار تفقد و محبت كند، امام هيچ گونه عنايتي  ايشان در سخنراني خود نس
حتي با اشاره به او نكرد و او را نبخشيد به جرم اينكه بر خالف موازين اسالمي و قانوني 
ــت؛ با اينكه او از شاگردان امام بود و در راه پيشبرد  براي يك شهروند شنود گذاشته اس
آرمان هاي ايشان و انقالب اسالمي زجرها ديده  و بارها به زندان و تبعيد كشيده شده بود. 
آيا اين ابرمرد تاريخ با اين دقت و صالبت در برابر اعدام هاي نابجا مي توانست بي تفاوت 

بنشيند و تنها ابرو در هم بكشد؟! زهي بي شرمي، زهي بي انصافي! 
نگارنده از آقاصادق طباطبايي براي اين گونه دروغ بافي ها و نارواگويي ها گله مند نيست 
زيرا او عالوه بر اينكه از امام شناخت ندارد از ايشان به سبب برخورد شكننده با گروهك 
«نهضت آزادي» و تأييد اعدام مرادش صادق قطب زاده آزرده خاطر است و طبيعي است 
ــمن را انجام دهد و به اصطالح از امام انتقام بگيرد، ليكن  ــت، كار دش كه در لباس دوس
دردآور و ننگ بار عملكرد آن مؤسسه اي است كه به نام پاسداري از آرمان هاي امام اين 
گونه بافته ها را انتشار مي دهد و پاي  چنين نسبت هاي ناروا دستينه مي گذارد و با چاپ 

و انتشار آن، به امام از پشت خنجر مي زند. 
ــتيباني از راه، رفتار، گفتار  ــنگيني كه در راه پش اين مؤسسه نه تنها در مسئوليت س
ــت و جريان هاي باندي، قومي و قبيله اي،  ــت ناتوان اس و كردار امام بر دوش گرفته اس
اين مؤسسه را از مسئوليت اصلي بازداشته و به شكل تشكيالتي خنثي درآورده است، 
ــي نيز نتوانسته گامي به پيش بردارد و انتشارات و  بلكه حتي در امور تحقيقي و پژوهش
نوشته هاي خود را بدون كاستي و نادرستي ارايه دهد، كه شرح و بررسي آن مجال ديگري 
ــت اندركاران تنظيم  ــت كه دس مي خواهد. اين نكته را نيز نبايد در اينجا ناگفته گذاش
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كتاب كوثر با اينكه به درستي تاريخ سخنراني امام 
ــال هاي  ــالب و روحانيان را «بين س خطاب به ط
ــته اند ليكن در آنجا كه امام  1346-1344» نوش
ــا آمده بود» ياد مي كند،  از «يك نفر جوان از اروپ
بدون تحقيق و بررسي در زيرنويس آورده اند: «آقا 
ــلطاني كه در  صادق طباطبايي، فرزند آيت اهللا س
آن زمان در آلمان مشغول تحصيل بوده است»،1 
ــه كنند كه نامبرده بنا به گفته  بدون اينكه انديش
خودش براي نخستين بار در سال 1348 به عراق 

ــد كه در سخنراني سال هاي  و نجف رفته است؛ او چگونه مي تواند راوي موضوعي باش
46-44 امام آمده است. 

بايسته است اين نكته در اينجا يادآوري شود كه اگر در كتاب هاي صحيفه امام و كوثر، 
تاريخ اين سخنراني «بين سال هاي 46-44» قيد شده است، به اين علت است كه پس 
از نيمه دوم دهه 40 كه شماري از دوستداران و ارادتمندان امام يكي پس از ديگري در 
ــخنراني را شنيده بودند و نه از ايراد چنين  نجف گرد آمدند، هيچ كدام از آنان نه اين س

سخنراني خبر داشتند. 
مؤسسه تنظيم و نشر آثار، هنگام گردآوري و تنظيم سخنراني ها، پيام ها، اعالميه ها و 
نامه هاي امام، آنگاه كه به نوار اين سخنراني دست يافت و خواست مناسبت آن را بيابد، 
از هر يك از دوستان كه در كنار امام در نجف مي زيستند- از جمله اين نگارنده- مناسبت 
و تاريخ اين سخنراني را پرسيد؛ هيچ كدام از آنان از آن خبر نداشتند. نه اين سخنراني 
ــبب آن را مي دانستند؛ از اين رو، مؤسسه يادشده  به گوششان خورده بود و نه علت و س
به اين نتيجه رسيد كه ايراد اين سخنراني ميان سال هاي 46-44 بوده است كه جمعي 
از دوستداران امام هنوز به نجف نرسيده بودند. چنانكه در شماره گذشته يادآوري شد، 
نگارنده در مهرماه 1346 به نجف هجرت كرده و ديگر دوستان نيز يكي پس از ديگري 

در اين سال و سال هاي بعد وارد نجف شدند. 
ــلمين حاج آقاي  ــالم والمس ــته با حجت االس ــال گذش در مصاحبه اي كه در چند س
يزدي زاده انجام گرفت كه متن آن در شماره هاي 21 و 22 فصلنامه 15خرداد به چاپ 
رسيد، مناسبت اين سخنراني به دست آمد. در گفت وگويي كه با حاج آقاي يزدي زاده 

1. كوثر، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1371، ص204. 

سمپاتي آقاي صادق طباطبايي نسبت 
به شاه و برخي از مهره هاي وابسته 
به آن رژيم در خور تأمل و انديشه 
است. او نه تنها نسبت به پاكروان 
چنين چهره سازي مي كند و او را 
ناجي امام از اعدام مي نماياند، بلكه 
تالش مي كند شخص شاه را نيز به 
گونه اي تبرئه كند و بازداشت امام 
را از سوي اميراسداهللا علم و بنا به 

خواست او بنماياند
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ــد كه علت و مناسبت اين  صورت گرفت روشن ش
ــت كه چند تن از  سخنراني ريشه در فتنه اي داش
طالب بي سواد و ولگرد حوزه نجف به راه انداختند؛ 
ــي  ــگيري از برگزاري امتحان درس آنها براي پيش
براي طالب از سوي حاج آقاي يزدي زاده و چند تن 
از اساتيد آن حوزه، جاروجنجال به راه انداختند و 
ــه مدرسه علمي نجف را در دست  ادعا كردند آقاي يزدي زاده كه مسئوليت و توليت س
ــگيري مي كند و به يكي از طالب  داشت، از زدن عكس آيت اهللا حكيم در حجره ها پيش
ــيلي زده است! شماري از اين  كه عكس آيت اهللا حكيم را در حجره خود نصب كرده، س
فتنه گران به نام هواداران آيات حكيم و خويي بر آن شدند با دستاويز مقابله با اهانتي كه 
آقاي يزدي زاده به عكس آيت اهللا حكيم و به يكي از طالب كرده است، به مدرسه آيت اهللا 
بروجردي و ديگر مدرسه هايي كه مسئوليت آن با آقاي يزدي زاده بود يورش برند و قهراً 
با هواداران امام درگير شوند و او را از توليت آن مدرسه ها كنار زنند. خطر جنگ داخلي 
و درگيري طالب علوم اسالمي با عنوان هواداران آيات حكيم، خويي و خميني، جدي و 
قريب الوقوع بود؛ از اين رو، برخي از اساتيد حوزه نجف دست به دامان امام شدند و خطر 
درگيري ميان طالب را كه مايه آبروريزي و بي اعتباري آن حوزه مي شد با امام در ميان 
ــتاني و آغاز درس رسمي حوزه  گذاشتند. اين جريان در روزهاي پايان تعطيالت تابس
نجف بود؛ بنابراين امام در روز آغاز درس به جاي تدريس به سخنراني اخالقي و فراخواني 

طالب به تهذيب نفس و خودسازي پرداختند و هشدار دادند: 
... ديروز دو نفر از آقايان آمدند و مطالبي گفتند كه موجب تأسف شد... 
حتي بعضي شان گفتند- در پرده گفتند- كه اگر يك جلوگيري نشود، 
ممكن است كه يك اختالف شديد و يك زد و خورد راه بيفتد در بعضي 
موارد... براي يك امر خيلي مبتذل و خيلي پيش پاافتاده [عكس اين و 
ــه ها]... و خوف اين برود كه سه  آن در حجره ها و موضوع توليت مدرس
دسته از آقايان [مدعيان طرفداري از حكيم، خويي و خميني] در بعضي 
موارد بريزند به جان هم... و خداي نخواسته اگر راست باشد اين مطلب، 
يك وقتي انفجاري در يك مدرسه پيدا بشود و از اين مدرسه به مدرسه 
ديگر سرايت كند... دست برداريد از اين طور اختالفات جزيي و امثال اين 
اختالفات جزيي كه خيلي مبتذل است، بسيار مبتذل است، مبتذل!... 

كيست نداند كه امام در برابر تجاوز 
به حقوق مردم- به ويژه «قتل نفس»- 
انعطاف ناپذير  و  قاطع  سرسخت، 
بودند! تخلف از قانون و سرپيچي از 
موازين اسالمي، از هر مقامي اگر سر 
مي زد، امام را به خشم مي آورد و به 

واكنش شديد وامي داشت 
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ما را زير مدرسه اي، كنج يك مدرسه اي، يك خانه اي [گذاشته اند] سر 
اين مدرسه، سر اين كنج خانه دعوا كنيم؟ سر چي دعوا كنيم؟ اين دعوا 

دارد؟...1
امام با اين سخنراني اخالقي، آبي بر روي آتش فتنه ريختند و اوضاع را آرام كردند. البته 
موضوع امتحان طالب به كلي منتفي شد و آقاي يزدي زاده نيز از تصدي چند مدرسه اي 

كه بر عهده داشت، دست كشيد. 
با نگاهي ريزبينانه و حتي گذرا به اين سخنراني مي توان دريافت كه اين سخنان امام 
ــيد حميد روحاني به  نمي تواند در واكنش به ادعاي آقاصادق مبني بر اتهام و اهانت س
آقاموسي صدر باشد. فرازهايي از سخنان امام كه در باال آمد، مانند اينكه: «اگر جلوگيري 
نشود ممكن است يك اختالف شديد، يك زد و خورد راه بيفتد... و خوف اين برود كه سه 
دسته از آقايان بريزند به جان هم... و انفجاري در يك مدرسه پيدا شود و از اين مدرسه 
ــرايت كند و...»، چه ارتباطي به ادعاي نامبرده دارد كه سيد حميد  به مدرسه ديگر س

در اتاقي دربسته در جمع چند تن از دوستداران امام به آقاي صدر نسبتي داده است؟!
از ديگر هنرنمايي هاي آقاصادق طباطبايي در خاطرات بي مانندي كه از خود به يادگار 
گذاشته است سمپاتي از برخي مهره ها و چهره هاست كه مايه شگفتي است! او از زبان 

«دوست پدر» خود كه نام او حتماً از اسرار مسكوت است ادعا مي كند: 
... پاكروان كه از اين امر [نقشه اعدام امام] به شدت وحشت كرده بود، 
ــيد اوالد پيغمبر براي  ــدار مي كند و مي گويد ريختن خون س با علم دي
ــت و از وي مي خواهد با شاه  ــت در پي خواهد داش اعليحضرت نحوس
ــراً همين امر منجر به  ديدار كرده و او را از اجراي اين امر باز دارد؛ ظاه
ــمال تهران مي گردد. امام در خاطرات خود  انتقال امام به منزلي در ش
به ديدار و مالقات پاكروان با ايشان اشاره كرده و نظر خيرخواهانه او را 

بازگو مي كنند...!!2
ــر داشت دروغي بيش نيست.  ــه و انديشه اعدام امام را در س اوالً اين ادعا كه شاه نقش
ــان آگاهي داشت. در  ــي به مقام و موقعيت علمي و اجتماعي ايش ــاه بيش از هر كس ش
ــال 1336 در دوران مرجعيت جهان شمول آيت اهللا  گزارشي كه سرهنگ قلقسه در س
ــخصيتي كه در غرب ايران مقلد دارد  بروجردي(ره) تهيه شده بود، از امام به عنوان ش

1. صحيفه امام، ج2، ص14-28. 
2. صادق طباطبايي، همان، ص190. 
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ــده بود.1  ــد، ياد ش ــيني آقاي بروجردي مي باش و بيش از ديگر مراجع در مظان جانش
ــن 1340 از امام به عنوان  ــت آقاي بروجردي در فروردي روزنامه هاي ايران در پي رحل
ــخصيت روحاني كه احتمال دارد جاي آقاي بروجردي قرار بگيرد نام برده  نخستين ش

بودند.2 
دوم اينكه واكنش خونبار مردم ايران در پي دستگيري امام در 15خرداد42 كه هزاران 
ــوء نسبت به امام باز  ــت، رژيم شاه را از هرگونه انديشه س كشته و زخمي به همراه داش
مي داشت. جايي كه دستگيري و بازداشت امام آن گونه مردم را به خشم و خروش آورد 
كه شاه ناگزير شد با توپ و تانك و ديگر سالح هاي سنگين و نيمه سنگين به جنگ مردم 

بيايد، چگونه به خود رخصت مي داد كه انديشه اعدام امام را در سر بپروراند؟ 
سوم اگر فرضاً شاه بر آن بود امام را از ميان ببرد و شرايط به او اين اجازه را مي داد، پند 
و اندرز جناب پاكروان كه «ريختن خون سيد اوالد پيغمبر براي اعليحضرت نحوست» 
ــاه، علم و پاكروان به پيغمبر و  ــه و برنامه باز دارد. ش دارد! نمي توانست او را از اين نقش
سيد اوالد پيغمبر باور نداشتند تا از «نحوست» آن پروا كنند. آقاصادق، شاه و پاكروان 
ــت. اصوالً مهره هاي بي اراده اي  را با مادربزرگ ها و پدربزرگ هاي خود اشتباه كرده اس
مانند پاكروان، خودباخته تر از آن بودند كه به خود جرئت دهند و روي حرف و نظر شاه 
ــد بر زبان آورند. آنها برعكس پيوسته بر  ــخني كه براي او ناخوش باش حرفي بزنند و س
ــند» باشد! اگر او انديشه اعدام امام  آن بودند كه در برابر او موضعي بگيرند كه «شاه پس
ــت، پاكروان و پاكروان ها بي درنگ از اين انديشه و اراده ملوكانه به عنوان  را در سر داش
ــتايش مي كردند و براي اجراي آن داوطلب و  مترقيانه ترين و حكيمانه ترين انديشه س
ــب 15خرداد42 كه بنابر اراده  پيشقدم مي شدند!! چنانكه در پي دستگيري امام در ش
ــنيه ملوكانه صورت گرفت، ديديم كه جناب پاكروان در عصر روز 15خرداد چگونه  س
ــت تلويزيون آمد و با كمال وقاحت و بي شرمي به  ــتپاچگي به پش با شتاب زدگي و دس
ــتگيري و بازداشت امام زودتر از  امام اهانت كرد و نسبت هاي ناروا داد و از اينكه در دس
ــت و به «غلط و توبه» پرداخت تا  اين اقدام نكرده و كوتاهي كرده بود عذر تقصير خواس
«مبغوض درگاه شاهانه» قرار نگيرد!! بخشي از گفتار او در روز 15خرداد در پي مي آيد: 
ــه دردناك و  ــردازم ك ــي بپ ــد به مطلب ــف حاال باي ــال تأس ... با كم
مشمئزكننده است. عده بسيار معدودي از روحانيون با همدستي عناصر 
بسيار پليد خواسته اند با استفاده از نفوذ معنوي خود يك تالش مذبوحانه 
ــات آزادي بخش  ــالف اراده تمام ملت، جلوي اقدام ــد و بر خ به كار برن

1. سيد حميد روحاني، نهضت امام خميني، تهران، عروج، 1388، ج1، ص1237. 
2. به نقل از كيهان، 1340/1/12. 
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اعليحضرت همايوني را گرفته و اميال 
پليد خود را ارضا نمايند... 

در اينجا مجبورم از خود بپرسم كه 
آيا با داشتن مسئوليت امنيت كشور 
در انجام وظيفه خود قصور نكرده ام؟ 
ــتي  ــت و نوع دوس ــود رأف آيا با وج
ــتي  اعليحضرت همايوني نمي بايس

ــور متوجه ساخته، تقاضاي  اولياي امور را از نقشه خائنانه تضعيف كش
اجازه شدت عمل كرده باشم؟ بايد اذعان كنم كه اشتباه كرده ام؛ تصور 
كرده ام با صبر و حوصله خواهم توانست با كمك روحانيون عمليات چند 
نفر خائن را خنثي كنم... باالخره در مقابل قرائن عديده... فهميدم به كلي 
اشتباه كرده ام... و به شما مي توانم قول بدهم كه ديگر گذشتي نخواهد 
ــد... اطالع داريد كه آقاي خميني و آقاي قمي دستگير شدند و عده  ش
ــخاص با وجود مقام خيلي ارجمندي  ديگر نيز بازداشت شدند. اين اش
ــتند بلوايي به راه بيندازند. اين  كه در عالم روحانيت پيدا كردند خواس
اشخاص بدون در نظر گرفتن مصالح عاليه كشور با تمام عناصر مرتجع 
همدست شدند و متوالياً تحريك كردند، از هيچ كار كوتاهي نكردند... و 

كار به جايي رسيد كه با عوامل خارجي تماس گرفتند...1 
سمپاتي آقاي صادق طباطبايي نسبت به شاه و برخي از مهره هاي وابسته به آن رژيم 
در خور تأمل و انديشه است. او نه تنها نسبت به پاكروان چنين چهره سازي مي كند و او را 
ناجي امام از اعدام مي نماياند، بلكه تالش مي كند شخص شاه را نيز به گونه اي تبرئه كند 
و بازداشت امام را از سوي اميراسداهللا علم و بنا به خواست او بنماياند. او از زبان «يكي از 

دوستان مرحوم پدرش» كه نام او محرمانه و ناگفتني است آورده است: 
ــاس خطر كرده و حتي با  ــنگرانه امام، علم احس ... با ادامه برنامه روش
اعزام هيئتي كه غروب 12خرداد از طرف شاه با امام در قم ديدار كردند، 
ــد از عبداهللا خان انتظام، عال،  مخالفت كرده بود. آن هيئت عبارت بودن
نادرميرزا آراسته و جعفر بهبهاني كه در قم به منزل امام آمدند و اظهار 
ــتند اعليحضرت آمادگي دارند نظرات آقايان علما را به مورد اجرا  داش
بگذارند. هنگامي كه اين هيئت با برخورد سرد و بي اعتنايي امام مواجه 
مي شوند كه امام چند مرتبه تأكيد مي كنند علم بايد برود تا حسن نيت 

1. روزنامه هاي عصر تهران؛ 1342/3/15. 

 اين گونه بافته ها كه شاه براي 
اينكه «اتكاي خود را فقط به 
اياالت متحده» محدود نكند به 
«اتحاد جماهير شوروي روي 
آورده و...» در راستاي سياست 
سلطنت طلبان در خدمت امريكا 
و غرب است كه مي كوشند از شاه 

اسطوره بسازند
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شاه نشان داده شود و موضع سرسختانه امام را به شاه گزارش مي كنند، 
همزمان هم گزارش فرماندار قم به اميراسداهللا علم كه امام خواهان عزل 
وي هستند، باعث مي گردد كه علم فرمان دستگيري امام را صادر كند...1 

در مورد اين ادعا نيز چند نكته در خور بررسي است: 
1. امام در پي اوج نهضت اسالمي- به ويژه در پي يورش رژيم شاه به مدرسه فيضيه- از 
هرگونه ديدار و گفت وگو با مقامات دولتي خودداري ورزيدند و حتي آن روز كه رؤساي 
شهرباني و ساواك قم به عنوان نمايندگان شاه خواستند با امام ديدار كنند، امام رسماً 
ــت مالقات دارند،  ــاه درخواس ــه از پذيرفتن آنان كه به نمايندگي از ش اعالم كردند ك
ــاه را پذيرفته و پيام او را  معذور است؛2 اكنون بايد ديد چگونه چند تن از نمايندگان ش

شنيده اند؟! 
2. هرگونه رفت و آمد رجال سياسي و دولتي به بيت امام در قم، ساعتي بعد در سراسر 
ــاني به منزل امام سرزده و به ديدار و  حوزه بازتاب داشت و همگان درمي يافتند كه كس
گفت وگو با ايشان دست يافتند يا دست خالي بازگشتند. چگونه است آمدن چند تن از 
چهره هاي سرشناس كشوري به بيت امام تاكنون در جايي درز نكرده است و تنها يكي 
ــي به او گفته و سفارش كرده است كه  از دوستان پدر آقاصادق آن را دريافته و سرگوش

نامش پنهان بماند؟! 
ــنهادي و برنامه گفت وگو با قم داشت، تنها به گفت وگو با  3. اگر رژيم شاه نظري، پيش
ــنده نمي كرد، بلكه با ديگر مراجع نيز در ميان مي گذاشت؛ چگونه در اين مورد  امام بس
تنها به سراغ امام رفتند و بي سروصدا قم را ترك كردند و با ديگران در ميان نگذاشتند؟! 
ــت وزيري به روز  ــار زدن علم از نخس ــي بر كن ــه فرماندار قم مبن ــنهاد امام ب 4. پيش
چهارشنبه 3بهمن ماه1341 برمي گردد؛3 چگونه فرماندار قم اين نظر امام را در درازاي 
چند ماه پنهان كرده و در روز 12خرداد1342 به نخست وزير گزارش كرده است؟! عالوه 
بر اين، امام در اعالميه اي كه اوايل ارديبهشت42 به مناسبت چهلم فاجعه فيضيه صادر 

كردند با صراحت اعالم كردند: 
1. صادق طباطبايي، همان، ج1، ص189. 

2. رك: سيد حميد روحاني، همان، ص418ـ417. 
3. «در عصر روز سوم بهمن1341 در ساعتي كه علماي قم، براي گفت وگو و تبادل نظر و بررسي اوضاع آن روز، 
ــت مالقات كرد و با موافقت علما در  ــكيل داده بودند، فرماندار قم فرصت را غنيمت شمرد و درخواس نشستي تش
نشست آنان حضور يافت و ضمن اظهار تأسف از حوادثي كه در قم روي داد... و بعد از مشتي چاپلوسي و نيرنگ بازي، 
در مقام راهنمايي و ارشاد علما برآمد و اظهارنظر كرد كه براي حل مشكالت و اختالفاتي كه ميان روحانيان و دولت 
ــخص اول مملكت كه فردا به قم مي آيد مالقات كنند و اختالفات خود با  پيش آمده... الزم است آقايان علما با ش
ــته سخن را به دست گرفت و اظهار داشت...  دولت را با اعليحضرت همايوني در ميان بگذارند و... امام خميني رش
ديگر جاي هيچ گونه تفاهم و حسن مراوده... باقي نمانده است... مگر آنكه شاه براي جبران اهانت... آقاي علم را به 

عنوان مجرم اصلي از مقام نخست وزيري عزل كند...»؛ همان، ص285ـ284. 
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...كراراً تذكر دادم كه اين دولت سوء نيت داشته و با احكام اسالم مخالف 
ــلمين روز خوش  ــر كار است مس ــت... تا اين دولت غاصب ياغي س اس

نخواهند ديد...1 
اگر قرار بود علم به سبب اينكه امام خواهان كنار زدن او از نخست وزيري شده اند ايشان 
ــت چند ماه از اين موضع امام و در آن تاريخ كه ايشان  را دستگير كند، چرا پس از گذش

شاه را مورد حمله قرار دادند به دستگيري ايشان اقدام كرد؟ 
5. آيا حمله بت شكنانه امام به شخص شاه در روز 13خرداد42 (عاشوراي 1383) شاه 
را به خشم نياورد و به دستگيري امام برنينگيخت؟ و اين تنها علم بود كه براي دستگيري 

امام انگيزه داشت؟ 
ــاه را در مورد دستگيري  6. راستي چه شده است كه برخي از عناصر، تالش دارند ش
ــان43 به گونه اي تبرئه كنند و بي تقصير  امام در 15خرداد42 و نيز تبعيد امام در 13آب
ــت نيز در خاطرات خود پيرامون تبعيد امام چنين  ــبد فردوس بنمايانند؟! جناب ارتش

دروغ بافي كرده است: 
شب قبل از تبعيد امام، محمدرضا در كاخ ميهماني داشت و حدود 200 
نفر مدعو شركت داشتند. منصور، نخست وزير نيز حضور داشت؛ منصور 
ــالن قدم مي زد و من متوجه  حدود نيم ساعت با محمدرضا در وسط س
آنها بودم. استنباطم اين بود كه منصور در موضوعي پافشاري مي كند و 
ــنيدم كه محمدرضا به منصور گفت  محمدرضا موافق نيست. يك بار ش
چه اصراري داريد؟ باالخره محمدرضا با بي ميلي (چون با ژست هاي او 
آشنا بودم) گفت ببينيد نخست وزير چه مي خواهد؟ منصور مطرح كرد 
كه بايد هر چه سريع تر آيت اهللا خميني به تركيه تبعيد شود. گفتم بايد 
به پاكروان گفته شود. گفت تلفن كنيد. تلفن كردم؛ پاكروان گفت كه آيا 
مي توانم با شاه صحبت كنم؟ به محمدرضا گفتم؛ او به اتاق ديگري رفت 
ــتور تبعيد امام صادر شد و همان شب، مولوي  و با وي صحبت كرد. دس
رئيس ساواك تهران به همراه نيروهايي از هوابرد به قم رفت و ايشان را 

به تهران آورد و صبح با هواپيما به تركيه تبعيد شدند...2 
ــت صورت گيرد. رايزني با  ــت نداند كه تبعيد امام بدون پيش زمينه نمي توانس كيس

1. همان، ص431. 
ــت، تهران، اطالعات، 1369، ج1،  ــابق حسين فردوس ــلطنت پهلوي؛ خاطرات ارتشبد س 2. ظهور و سقوط س

ص516-517. 
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امريكايي ها كه در پي افشاگري هاي امام ضد كاپيتوالسيون 
پرستيژ خود را در خطر مي ديدند، گفت وگو با مقامات تركيه 
ــور و ارزيابي  ــا آنها براي تبعيد امام به آن كش و قرار و مدار ب
اوضاع درون مرزي و برون مرزي در پي تبعيد امام، از مسائل 
ــان  ــت زدن به تبعيد ايش مهم و اوليه اي بود كه پيش از دس
بايستي به آن مي پرداختند و اين گونه نبود كه با تصميم آني 
ــت وزير و گفت وگوي سرپايي او با شاه به  و دل بخواهي نخس
مدت نيم ساعت، شبانه حكم تبعيد امام به تركيه صادر شود! 
و صبح به اجرا درآيد. افزون بر اين، بنابر اسناد به دست آمده 
مي بينيم كه ستاد فرماندهي نيروهوايي (اطالعات عملياتي) 
طي گزارشي به ساواك در تاريخ 12آبان ماه43، يك روز پيش از گفت وگوي حسنعلي 
منصور با شاه (بنابر ادعاي فردوست) مشخصات هواپيمايي را كه بنا بود امام را به تركيه 

ببرد و صورت گارد پرواز را چنين اعالم كرده است: 
ــت يك فروند هواپيماي 130-ث به  ... به فرمان مطاع شاهانه مقرر اس
شماره 103-5 با پرسنل پروازي پيوست در ساعت 130 گرينويچ روز 
43/8/13 از تهران حركت و در ساعت 255 به وقت گرينويچ با مختصات 
شمالي 37-37 و شرقي 36-46 به مرز تركيه وارد و پس از عبور از نقاط 
ــيرت 421 و EZS -4-48 و 21-5 گمرك و 544  مشخص ترافيك س

آنكارا در ساعت 554 در آنكارا فرود خواهد آمد... 

امام آنگاه كه خبردار شدند 
يكي از مسئوالن بلندپايه 
زندگي  قضايي،  دستگاه 
شخصي و داخلي يكي از 
شهروندان را زير ديد قرار 
داده و براي او شنود گذاشته 
است، تا آن پايه به خشم 
آمدند كه دستور دادند آن 
مقام مسئول پس از عزل از 
و  محاكمه  قضايي  مقام 

تعزير شود
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ــت دروغ پردازي و خاطره بافي  البته از جناب فردوس
ــت؛ او عمري چاكر  ــاه دور از نظر نيس در راه تبرئه ش
ــيوه هاي  ــان پهلوي بوده و به چنين ش خانه زاد دودم
ــت، ليكن بايد ديد آقاصادق  خيانت بار عادت كرده اس
را چه مي شود كه در خاطرات خود، جسته  و گريخته 
به چهره سازي و اسطوره نمايي از شاه و برخي ديگر از 
مهره هاي بي اراده وابسته به غرب مي پردازد و مي كوشد 
آنان را عناصري مستقل و صاحب رأي و اراده در برابر 

امريكا بنماياند؟! او در يك مورد آورده است: 
... شاه در يك مقطع زماني احساس 

كرد نبايد اتكاي خود را فقط به اياالت متحده معطوف كند لذا به اتحاد 
ــيه  ــد تجهيزات نظامي از روس ــوروي روي آورده و به خري جماهير ش
ــت، امريكايي ها جهت جلوگيري از  نيز مي پردازد؛ با اجراي اين سياس
ــاه، با موافقت كنگره تصميم مي گيرند كليه  تعميق روابط شوروي با ش
نيازمندي هاي آزطلبانه شاه را ولو مخالف سياست تبليغاتي امريكا باشد 

برآورده سازند...!!1 
او به علت كم حافظگي! دو صفحه بعد چنين مي نويسد: 

ــاه با اتحاد جماهير  .... در همين زمان امريكا موافقت كرده بود كه ش
شوروي وارد مذاكره شود تا مانع حمايت آنها از مبارزين سياسي داخل 
ــت به اصطالح موازنه مثبت، قرارداد  كشور گردد. در اجراي اين سياس
انتقال گاز طبيعي ايران به قفقاز، ايجاد صنايع ذوب آهن توسط روس ها 
ــي و نيز تجهيزات  ــا و تانك هاي نظام ــز خريد زره پوش ه در ايران و ني

ضدهوايي با نمايندگان شوروي منعقد گرديد...2
بي ترديد شاه و رژيم او در موضوعاتي كه با سياست امريكا ناهمگون نبود، مي توانستند 
فعاليت هايي داشته باشند، ليكن در مسائلي كه كوچكترين ناهمگوني با سياست امريكا 
ــه كند، چه رسد كه بخواهد  داشت، شاه به خود رخصت نمي داد كه حتي به آن انديش
ــد و امريكا نيز براي  ــت بزند كه براي امريكايي  ناخوشايند باش خودسرانه به كاري دس

1. صادق طباطبايي، همان، ج1، ص203. 
2. همان، ص206. 

در مورد نزديك شدن رضاخان 
به آلمان كه طبق سياست 
انگلستان براي رويارويي از 
خطر كمونيست هاي ايراني 
بود كه در آلمان پايگاهي پديد 
آورده بودند، مي بينيم چگونه 
به تحريف گري دست مي زنند 
و مي كوشند از رضا پاالني كه 
جز نوكري براي انگلستان و 
قلدري براي مردم ايران هنري 

نداشت قهرمان بسازند
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ــاه از هرگونه عملي كه با سياست و منافع  ــتن ش بازداش
غرب هم خواني ندارد، مي توانست با يك اخم شاه را سر 
ــري باز بدارد و نيازي نبود  جاي خود بنشاند و از خودس
كه «نيازمندي هاي آزطلبانه شاه» را برآورده سازد. اين 
ــاه براي اينكه «اتكاي خود را فقط به  گونه بافته ها كه ش
اياالت متحده» محدود نكند به «اتحاد جماهير شوروي 
ــتاي سياست سلطنت طلبان در  روي آورده و...» در راس
خدمت امريكا و غرب است كه مي كوشند از شاه اسطوره 
ــاه از ديد مردم ايران تا  ــپردگي و بي ارادگي ش بسازند و فرداها كه نقش نوكري، سرس
پايه اي كمرنگ شد، بتوانند ادعا كنند كه شاه به علت اينكه نمي خواست تنها به امريكا 
ــورهاي حريف امريكا روي آورد و اين حركت و سياست شاه  ــد، به كش اتكا داشته باش
ــار زدن او هموار كردند. چنانكه در  براي امريكايي ها گران آمد از اين رو، راه را براي كن
مورد نزديك شدن رضاخان به آلمان كه طبق سياست انگلستان براي رويارويي از خطر 
كمونيست هاي ايراني بود كه در آلمان پايگاهي پديد آورده بودند، مي بينيم چگونه به 
ــند از رضا پاالني كه جز نوكري براي انگلستان و  تحريف گري دست مي زنند و مي كوش
قلدري براي مردم ايران هنري نداشت قهرمان بسازند. آقاصادق در موردي ديگر براي 

يكي از مهره هاي وابسته به رژيم شاه چنين دروغ مي بافد: 
ــا آن [اليحه  ــت ب ــه مخالف ــدگان ب ــده اي از نماين ــس ع ... در مجل
كاپيتوالسيون] برخاستند از جمله مخالفين هاشم جاويد، حافظ شناس 
بزرگ معاصر بود كه بالفاصله با اعالم مخالفت خود استعفاي خود را از 

سمت نمايندگي به رئيس مجلس داده و از مجلس خارج مي گردد...1 
ــون اليحه ننگين  ــس و گفت وگوهايي كه پيرام ــرات مجل ــي به صورت مذاك با نگاه
ــت مي بينيم كه نه تنها  ــيون ميان به  اصطالح نمايندگان به عمل آمده اس كاپيتوالس
ــده بلكه حتي او  ــي نيام ــم جاويد و بيرون رفتن او از مجلس گزارش ــتعفاي هاش از اس
ــوراي  كوچكترين اظهارنظري پيرامون اين اليحه نكرده و تا پايان دوره 21 مجلس ش

ملي نيز در پارلمان  حضور داشته است. 
ــتند و به عنوان  ــاني كه از روي جمجمه هاي شهيدان 15خرداد گذش بي ترديد كس
ــتند كه در برابر  ــه چنين غيرتي داش ــي پارلمان تكيه زدند ن نمايندگان ملت بر كرس

1. همان، ص195. 

بي ترديد كساني كه از روي 
جمجمه هاي شهيدان 15خرداد 
گذشتند و به عنوان نمايندگان 
ملت بر كرسي پارلمان تكيه 
زدند نه چنين غيرتي داشتند كه 
در برابر وطن فروشي ها بايستند 
و نه به خود جرئت مي دادند كه 
با آن اليحه خيانت بار مخالفت 

جدي به عمل آورند
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وطن فروشي ها بايستند و نه به خود جرئت مي دادند كه با آن اليحه خيانت بار مخالفت 
جدي به عمل آورند. آن چند نفري كه به ظاهر مخالف خواني كردند جنبه نمايشي داشت 
تا چنين بنمايانند كه استقالل رأي دارند و مي توانند اظهارنظر كنند. البته رقابت حزب 

علم با حزب حسنعلي منصور نيز در اين مخالف خواني ها بي تأثير نبود. 
ــاي برخي از به اصطالح  ــدگاه امام پيرامون موضع گيري ه در پايان اين فرگرد، به دي
ــود. امام بر اين باورند كه حتي نطق  ــيون اشاره مي ش نمايندگان ضد اليحه كاپيتوالس
ــتور مقامات امنيتي بوده  ــده طبق دس برخي از اين آقايان در مجلس عليه اليحه يادش

است: 
... با نشر «در مجلس چه گذشت» جداً مخالفم؛ به دو جهت يكي آنكه 
احياء ذكر جميل اشخاصي است كه به هيچ وجه صالحيت ندارند و ظاهر 
ــت كه تمام مذاكرات صحنه اي بيش نبوده است. دوم آنكه تأييد  آن اس
آزاد بودن نطق و مخالفت با دولت و شاه است، با آنكه اينها نبوده است و 
ــتور مقامات امنيتي نبود جرئت اين نحو مذاكرات نداشتند و  اگر با دس

بعد هم سالم نمي ماندند. بنابراين بايد منسي شود ذكر آنها... 



134
نقد متون، منابع و ديدگاه ها

دوره سوم سال نهم شماره 29 پاييز90



13
5

جدد
ت و ت

 هوي
ش

شاك
در ك

ى؛ 
سالم

اى ا
ش ه

جنب
90

ييز
 پا

29 
اره

شم
م 

ل نه
 سا

سوم
ره 

دو

مرضيه صفايي زاده1
چكيده 

ــالم سياسي معاصر در كشاكش هويت و تجدد، ضمن  دكتر رضوان السيد در كتاب اس
بررسي خاستگاه فكري- سياسي جنبش هاي اسالمي معاصر، دو مسئله و چالش جدي 
«تجدد» و «هويت» را شناسه اصلى جريان هاي فكري- سياسي اسالم در دوره معاصر 
مى داند و در اين راستا سه جريان اصلي و كالن: اسالم سنتي، اسالم اصالح گرا و اسالم 
احياگرا را مورد شناسايي قرار داده است. وي در ادامه با بيان نحوه تطور و تغيير چالش 
اصلي از «تجدد و نوسازي» در جريان «اسالم اصالح گرا» به چالش «هويت» در جريان 
«اسالم احياگرا» و بررسي رويكردهاي متفاوت در درون هر يك از اين جريان ها، اسالم 
ــي معاصر را جرياني در حال ظهور و تكوين ارزيابي نموده كه برخالف دو جريان  سياس
فوق الذكر بر سر دو راهي «تجدد» و « هويت» دچار كشمكش است. او مدعى است كه 
اسالم سياسي معاصر، نه به لحاظ بار ايدئولوژيك اسالم، بلكه به دليل مخالفت نظام هاي 
سياسي حاكم با اين جريان، پسوند سياسي را يدك مي كشد. نوشتار حاضر تالش مى كند 
ماهيت جنبش هاى اسالمى معاصر را با توجه به تقسيم بندى هاى وى مورد نقد و ارزيابى 

قرار دهد. 
1. كارشناس ارشد علوم سياسي

جنبش هاى اسالمى؛ در كشاكش هويت و تجدد
«بازخوانى ماهيت خيزش هاى جهان اسالم با نگاهى به كتاب رضوان السيد»



136
نقد متون، منابع و ديدگاه ها

دوره سوم سال نهم شماره 29 پاييز90

ــالم سياسي، هويت گرايى،  ــنت گرايى، اصالح طلبى، احياگرى، اس كليد واژه ها: س
تجددطلبى 

مقدمه 
ــگاه هاي لبنان و يكي از انديشمندان جهان عرب و  رضوان السيد يكي از اساتيد دانش
ــت كه داراي آثار متعددي در حوزه اسالم سياسي و اسالم  نام آشنا در جهان اسالم اس
معاصر است. وي داراي مدرك ليسانس از دانشكده اصول دين دانشگاه االزهر و دكتراي 
«دولت در فلسفه» از دانشگاه توبينگن آلمان است. معروف ترين اثر وي در ايران، كتاب 
ــي معاصر با نام اسالم سياسي معاصر در  كم حجمش پيرامون جريان هاي اسالم سياس
ــط دكتر مجيد مرادي به فارسي برگردانده و به  ــاكش هويت و تجدد است كه توس كش
همت مركز بازشناسي اسالم و ايران به چاپ رسيده است. اين كتاب شامل شش مقاله 

است كه به مناسبت هاي مختلف در كنگره هاي علمي ارايه شده اند. 

جريان هاي سه گانه فكري- اسالمي و جنبش هاى جهان اسالم 
ــال پژوهش در زمينه  ايده اصلي حاكم بر كتاب كه به تصريح مؤلف، حاصل هفت س
ــت، طبقه بندي  ــي اس ــالمي فعال در عرصه سياس ــي و جريان هاي اس ــالم سياس اس
جريان هاي فكري- اسالمي به جريان سنت گرا، جريان اصالح گرا و جريان احياگرا است.1 
ــنت و اصول فقه و رويكرد شريعت مآبانه  الف. سنت گرايان مسلمان به پيمودن راه س

بدون كمترين تأثيرپذيري از تحوالت جديد تأكيد دارند. 
ب. اصالح گرايان با توجه به تحوالت جديد نوعي تحول ريشه اي در نگاه خود به جهان 
ــنفكران و نوگرايان ديني  و نقش دين در دنياي معاصر دارند. اين جريان را عمدتاً روش

رهبري مي كنند. 
ج. احياگرايان كه معموالً از طرف غربي ها به عنوان بنيادگرايان شناخته مي شوند، در 
مقابل هجوم سياسي، فرهنگي و اقتصادي غرب براي حفظ خود به اصول اوليه ديني پناه 
مي برند. اين جريان به شدت در پي به دست گرفتن قدرت در كشورهاي اسالمي است تا 

بتواند مقاصد خود را به اجرا بگذارد. 
نويسنده از يك سو، جريان احياگرا را نقطه مقابل اصالح گرايان اسالمي مي خواند و از 

ــاكش هويت و تجدد، ترجمه مجيد مرادي، تهران، باز، 1383،  ــي معاصر در كش 1. رضوان السيد، اسالم سياس
ص7-8. 
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ديگر سو، جريان اسالم سياسي را جرياني مي خواند 
ــت  ــتفاده از شكس ــت را يافت تا با اس ــن فرص كه اي
ــي دين و  ــه جايگاه متعال ــب و توجه ب الگوهاي رقي
ــالمي، از دين به عنوان  نمادهاي ديني در جوامع اس
ــي-  ــي و منبع عظيم انرژي سياس ايدئولوژي سياس
ــنده برخي ابعاد  اجتماعي بهره گيرد. از اين رو نويس

ــي معاصر و تقابل فكري احياگري و اصالح گري اسالمي را مورد  و جوانب اسالم سياس
كاوش قرار داده است.1 

به نظر رضوان السيد، چالش اساسي در انديشه اسالمي اصالح گرا يا نوگرا، «جنبش و 
پيشرفت» (به تعبيري تجدد) است؛ در حالي كه چالش اساسي انديشه اسالمي معاصر يا 

همان جريان احياگر، «هويت»، ضرورت ها، روش ها و ابزارهاي حفظ آن است.2
ــيد به  رغم ادعاي شناسايي جريان هاي سه گانه  با اين حال به نظر مي رسد رضوان الس
سنتي، اصالح گرا و احياگرا، جريان چهارمي را تحت عنوان اسالم سياسي مورد شناسايي 
ــهود است- كه محور و هدف  قرار داده- همان گونه كه در انتخاب عنوان كتاب نيز مش

اصلي نگارش متن موجود توصيف و بررسي اين جريان است. 

تكوين و تطور جريان هاي سه گانه فكري- سياسي جنبش هاي اسالمي 
ــير تاريخي چگونگي مواجهه مسلمين و جهان اسالم  رضوان السيد ابتدا به بررسي س
با غرب و تمدن غربي پرداخته؛ با شناسايي معضالت و چالش هاي جهان اسالم در بازه 
زماني قرون نوزده و بيست ميالدي، سه دوره متمايز از جنبش هاي سياسي- فرهنگي 

را در اين مواجهه تاريخي به تفصيل زير شناسايي نموده است: 
دوره نخست؛ چالش پيشرفت و تجدد (ظهور اصالح گرايان)

ــلمين با غرب در اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيست ميالدي،  نخستين رويارويي مس
پس از بيداري جهان اسالم در اثر تالش ها و روشنگري هاي سيد جمال الدين و در نتيجه 
خودآگاهي مسلمين به مقوله استعمار خارجي، استبداد حاكمان داخلي، عقب ماندگي 
از پيشرفت، دوري از آموزه هاي اسالمي و نزاع هاي داخلي به عنوان مهم ترين معضالت 
ــكل گرفت.3 به عقيده رضوان السيد در اين مقطع جنبش هاي اسالمي  جهان اسالم، ش

1. رضوان السيد، همان، ص10-11. 
2. رضوان السيد، سياسات االسالم المعاصر؛ مراجعات و متابعات، بيروت، دارالكتاب العربي، 1997، ص87. 

3. رضوان السيد، اسالم سياسي معاصر در كشاكش هويت و تجدد، همان، ص10. 

دستاورد مشخص اصالح طلبي 
ديني كه آن  را از همه جنبش هاي 
اصالح طلبانه گذشته اسالم 
جدا مي كرد، دقيقًا عبارت بود 
از آگاهي و واكنش نسبت به 
خطر نظامي،  سياسي، خارجي و 

مبارزه با استبداد داخلي
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در زمينه اي غربي و با نگاهي غربي به مقابله با غرب پرداختند و انديشه  نوسازي اسالم 
ــي  ــاركت مجدد آن در تمدن معاصر رواج يافت. به عنوان نمونه خير الدين تونس و مش
پيشرفت غرب را سيلي مي شمارد كه ايستادگي در برابر آن و همچنين مهار آن، ناشدني 

است. 
در واقع غرب در اين دوره از يك سو نماد و از سوي ديگر الگوي پيشرفت و تمدن براي 
ديگران بود و بر ذهن و عقل همه روشنفكران و سياستمداران مسلمان، دو امر سيطره 
ــت؛ 2. تنها ابزار براي تعامل مثبت يا  يافته بود: 1. غرب مساوي با پيشرفت و تمدن اس
منفي با غرب، استفاده ابزاري از اين تمدن براي پيوستن به آن و يا در صورت نبود امكان 

ارتباط و گفت وگو، به عنوان يك سالح براي رويارويي با آن است.1 
به نظر مؤلف در اين برهه چالش اصلي جريان هاي اسالمي فعال، تجدد و چگونگي راه 
وصول و دست يابي به پيشرفت بود. بر اين اساس دو ديدگاه متقابل سكوالريستي و ضد 

سكوالريستي بين مسلمين رواج يافت: 
ــازي «قدرت مدني»  ــرفت را جداس به عنوان مثال فرح انطون بهترين راه تحقق پيش
ــاهل، عدالت، برابري،  از «قدرت ديني» مي ديد و بر آن باور بود كه مدنيت حقيقي، تس
ــرفت در درون كشور، جز با جداسازي قدرت  امنيت، الفت، آزادي، علم و فلسفه و پيش
ــرفت دولت ها در عرصه   ــالمت و عزت و پيش مدني از قدرت ديني تحقق نمي يابند و س

خارجي نيز جز از اين راه قابل دسترسي نيست.2 
در مقابل، محمد عبده با ارايه سيمايي درخشان از رابطه دين و دولت در تاريخ اسالم، 
و سيمايي تاريك از اين رابطه در تاريخ ميانه مسيحيت، چنين نتيجه گيري مي كند كه 
ضرورتي براي جداسازي دين از دولت در اسالم، به هدف دست يابي به پيشرفت نيست. 
ــا و دربار در قرون ميانه و  ــبب دشمني بين كليس در حالي كه اين جدايي در اروپا به س

جديد ضروري است.3 
ــازي بين ارزش هاي  ــالم به دنبال مشابه س در نتيجه اين رويكرد، متفكران جهان اس
ــي تمدن جديد برآمدند؛ لذا در زمينه سياست و نظام  اساسي اسالم و ارزش هاي اساس
حكومتي، تالشي براي نشان دادن تشابه بين شوراي اسالمي و دموكراسي غربي انجام 
ــلمانان در قرون  سوم تا هشتم و  شد. در زمينه علوم محض هم بر شكوفايي علمي مس

1. همان، ص16. 
2. همان، ص47. 

3. همان، ص47-48. 
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وامداري اروپا از دستاوردهاي علمي جوامع اسالمي در قرون وسطي، تأكيد مي شد.1 
ــالم داراي عناصر پيشرفت زايي است كه از دارايي هاي غرب  بر اساس اين رويكرد، اس
متمدن و پيشرفته برتر است اما سبب عقب ماندگي مسلمانان، اين است كه مسلمانان 
ــيدند؛ لذا براي بازگشت به عصر طاليي  ــالم دست كش از ارزش ها و اصول برجسته اس
تمدن اسالمي ناچار بايستي به اصول و ارزش هاي اسالمي بازگردند. اين اصول وانهاده 

و فراموش شده، در حقيقت همان اصولي است كه در غرب مدرن برقرار و رايج است. 
پاسخ هاي سيد جمال به دهري ها و داروينيست ها و پاسخ هاي محمد عبده به هانوتو، 
ــر، كواكبي، العظم  ــفيق، احمد فتحي الجس ــون و نيز تأليفات احمد ش رنان و فرح انط
ــائل حكومت، فلسفه، علم و  ــالم نسبت به مس ــيدرضا، در روشن كردن موضع اس و رش

پيشرفت، در اين راستا عرضه شدند. 
برآيند همه اين تالش ها در عرصه گفتمان اسالمي تا پايان جنگ جهاني اول، اين بود 
ــت به همان شكل اروپايي اش- است و جز در  كه اسالم منادي تمدن و پيشرفت- درس

زمينه  سياسي، نظامي- استعمار- مشكلي ميان مسلمانان و غرب، وجود ندارد.2 
ــمي «خالفت» به دست مصطفي كمال در سال  با سقوط دولت عثماني و انحالل رس
1924م و رواج ايده حاكميت دولت- ملت، مسلمين از يك سو دولت هاي ميهني و ملي 
ــغالگران غربي مي جنگيدند.  را شكل دادند و از سوي ديگر در راه كسب استقالل با اش
ــيج داخلي در برابر اروپاي نظامي بود. اما  در اين ميان، اسالم، ابزار تحريك مردم و بس
ــروطه خواهي، خود را بر جوامع اسالمي در حال  غرب گرايي در دو بعد ملي گرايي و مش

استقالل تحميل نمود.3 
ــالمي نوگرا يا اصالحي، جنبش  ــه اس ــيد چالش اساسي در انديش از نظر رضوان الس
ــت لذا جنبش فكري عظيمي براي نوسازي اسالم  ــرفت (به تعبيري تجدد) اس و پيش
ــت هاي جديد و  ــق با سياس ــت آن براي تطاب ــان  دادن قابلي ــازي آن و نش و مأنوس س
فرهنگ هاي وارداتي به راه  افتاد. بر اساس اين رهيافت، راه برون رفت از بحران و راه  حل 
معضالت جهان اسالم، اخذ بهترين عناصر موجود در تمدن معاصر- كه با دين و ميراث 
و تمدن شان تضاد ندارد- به منظور دست يابي به پيشرفت و توسعه است. پيشگامان اين 
ــي دولت هاي  ــگاه ها و وضع قوانين اساس مرحله، نخبگاني بودند كه در راه اندازي دانش

1. همان، ص16. 
2. همان، ص17. 
3. همان، ص18. 
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جديد مشاركت داشتند و در راه رسيدن به استقالل- به شيوه  
غربي اش- مبارزه كردند.1 

بنابراين در اين مواجهه تاريخي، نقطه آغاز مناقشه، پيرامون 
ــت. پايان بحث هم، اختالف بر  ــتلزامات آن اس پيشرفت و اس
ــر نقش دين در دنياي واقعيت و روابط آن با دولت و قدرت  س

سياسي است. 
ــي تقابل ديدگاه البهي  ــتا مي توان ضمن بررس در اين راس
ــي را در رابطه با  ــرد اصالح گرايانه البه ــدي صالح رويك و رش
ــدي صالح در رماني تأويلي از ابن خلدون با عنوان «رجل  تمدن غربي عنوان نمود: رش
في القاهره»، ضرورت تكامل و حتميت تضاد طبقاتي و قطعيت پيروزي طبقه محكوم 
ــط مي دهد؛ از ديد محمد البهي نوانديشي امري مشروع و  ــرح و بس و پايمال شده را ش
الهام گيري از ميراث و سنت براي نسل  نو كاري مفيد است، اما مرزهاي نوانديشي همان 
مرزهاي سيد جمال و محمد عبده است، نه بيشتر و نه كمتر. وي از پيش همانند محمد 
ــتادش المراغي، ضد كمونيسم بود. از ديد  عبده، ضد صليبي (ضد مسيحي) و مانند اس
ــته (صليبي) و غرب ماركسيست و  وي دو بعد غرب مطرود و محكوم است: غرب گذش
باب ارتباط در بعد سوم غرب، (سرمايه داري كنوني) مفتوح مي ماند. نگره محمد البهي، 
حتميت پيروزي اسالم بر كمونيسم و صليبيسم است؛ با آن كه ظاهراً منبع ايده رشدي 

صالح، ميراث اسالمي است ولي منبع ايده محمد البهي، اسالم مدرن است. 
دوره دوم؛ چالش احياء هويت (ظهور احياگران) 

اين دوره از جنبش هاي سياسي- فرهنگي جهان اسالم را مي توان مرحله انتقادي نام 
ــصت ميالدي ادامه داشت. در اين دوره  نهاد كه از اواخر دهه سي آغاز و تا اواخر دهه ش
ــلمانان از تمدن معاصر غربي هستيم. جنبش هاي  ــرخوردگي و نااميدي مس شاهد س
اسالمي در اين مرحله، به دنبال طرح و ارايه الگوي تمدني- اسالمي ويژه اي در زمينه هاي 

مختلف اجتماعي و سياسي مي باشند.2 
ــخ  ــالم ديني متمايز، فراگير و ناس ابواالعلي مودودي در دهه  چهل با بيان اين كه اس
شريعت ها و يگانه ميان تمدن هاست و امكان برپايي نظام مختلط ديني در شبه قاره هند 
ــخ آيين هاي پيش و پس از خود و مسلط بر همه  آنها دانست  وجود ندارد، اسالم را ناس

1. همان، ص25. 
2. همان، ص25. 

دفاع از استقالل و هويت 
فكري مسلمين در مقابل 
هجوم آشكار و خاموش 
غرب و اثبات توانايي 
دين و هويت اعتقادي و 
فكري مسلمانان در اداره 
جوامع مسلمين از اصول 
حركت اسالم احياگرا به 

شمار مي رود
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ــلط بر روي زمين مي شود يا اين كه پا مي گيرد  كه دو حالت بيش ندارد: يا حاكم و مس
و در منطقه اي برتري مي يابد و پايه اش را محكم مي كند و آماده خيزش و سيطره يابي 
ــالم، دموكراسي و ليبراليسم  و گسترش مي شود و حالت ميانه اي ندارد. از نظر وي اس

نيست، اسالم مشروطه خواه يا ناسيوناليسم نيست، اسالم، تنها اسالم است.1 
ندوي در كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين در بحث از انحطاط تمدن اسالمي 
جايگاه ويژه اي براي بعد سياسي قايل شده و تأكيد مي كند كه انحطاط تمدن اسالمي 
منجر به جدايي دين از سياست و رسيدن ناشايستگان به قدرت و كم اهتمامي به علوم 
ــالم خالص و همه  جانبه و دور از خشونت بود، اما مي خواست  مفيد شد.2 وي منادي اس
ــت يابد تا با ليبراليسم غربي- كه آن را زهر كشنده اي براي  به هر  شيوه اي به قدرت دس

مسلمانان مي دانست- مبارزه كند. 
ــدار داد ايده اي غربي وجود دارد كه در راه سيطره  ندوي در دهه شصت ميالدي هش
ــت و بايد ايده اي اسالمي تدارك ديد كه بتواند  بر همه جهان و از جمله جهان اسالم اس
ــده غربي و تمدن  ــود.3 از نظر وي اي ــلط و خزنده رويارو ش با اين ايده برتري جوي، مس
ــه هاي يوناني آن ارتباط دارد كه عناصر اساسي آن تا به امروز چهار  اروپايي اش، به ريش
ــوس؛ 2. اندكي دين باوري؛ 3. اهتمام شديد به زندگي دنيا؛  عنصرند: 1. ايمان به محس
4. قوميت گرايي. با اين وضع، مي توان گفت كه كليد فهم اين تمدن، «ماديت» حاكم بر 
آن مي باشد. فلذا ندوي بر عرب ها فرض مي داند كه براي نجات مسلمانان و جهان اقدام 

كنند؛ همان گونه كه در آغاز نيز جهان را به مدد اسالم نجات دادند. 
از علل شكل گيري چنين تفكري مي توان به اين واقعيت اشاره نمود كه غرب و در رأس 
ــرد با اتحاد شوروي به منظور  ــير چالش هاي جنگ س آن، اياالت متحده  امريكا در مس
ايجاد مانع در برابر خطر كمونيسم، به نفع ديكتاتوري هاي نظامي، از حمايت نظام هايي 
ــنفكران مسلمان به رويكردي  ــوق برپايي آن بود، دست برداشت، لذا روش كه خود مش
انتقادي نسبت به نظم و تمدن معاصر و نشان دادن برتري اسالم نسبت به آن گرايش پيدا 
كردند. به عبارت ديگر نوگرايي اسالمي در سطح باقي  مانده و تجربه ليبراليسم اسالمي 

با بن بست فكري و سياسي  مواجه شد.4 
در اين مقطع ابتدا انديشمندان جهان اسالم از متون سرمايه داري و ماركسيسم كه عليه 

1. همان، ص20. 
2. همان، ص63-64. 

3. همان، ص21. 
4. همان، ص20-21. 
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يكديگر در دوره جنگ سرد به رشته تحرير درآمده بود، استفاده مي نمودند اما به مرور 
مسلمانان اقدام به وضع الگويي اسالمي، ايدئولوژيك و سياسي  براي رويارويي با الگوها، 
تمدن ها و نظام هاي قديم و جديد ديگر كردند. در نظر اين نخبگان، وظيفه  كنوني اسالم 
ــاس  اين بود كه الگوي يگانه الهي اش را طرح و به برپايي تمدني بديل، اقدام كند. بر اس
ــميت نمي شناسد؛ لذا اسالم بايد  اين الگو، اسالم چالش هاي طبقاتي و قومي را به رس
ابتدا نظام جهان شمولي خود را در قلمرو خويش به نمايش بگذارد تا همه جهانيان اوج، 
عظمت، برتري و تمايز اين الگو را مشاهده نمايند و با مشاهده اين الگو، بر بندگي ماديت 

تحميل شده بر خويش، شورش كنند.1 
سيد قطب در كتاب معالم في الطريق (1964) در زمينه رويارويي فرهنگ اسالمي با 
چالش هاي معاصر، با تكيه بر ميراث انتقادي نويسندگان اسالم گراي دهه  چهل و پنجاه 
ــتگاه فكري ايده «حاكميت الهي» كه آن را  ميالدي و به ويژه مودودي و ندوي از خاس
ستون فقرات الگوي اسالمي و هويت اختصاصي اسالم قرار داده بود، سخن به ميان آورده 
است.2 «در نظر وي، قضاوت درباره  هر آن چه در سرزمين مسلمانان جريان دارد، با يك 
ــه و فرهنگ و سياست  ــت: اين كه چه كسي در عرصه انديش پرسش اساسي ممكن اس
ــن و رجال و نظام هاي  ــريعت خدا) يا طاغوت (قواني و حكومت، حكم مي راند؟ خدا (ش

طاغوتي)؟!»3 
ــلمين قرار داشت:  ــاس دو چالش جدي در اين برهه زماني پيش روي مس بر اين اس
ــالم  ــر راه اعتالي اس ــي داخلي كه مانع اصلي بر س ــتبداد و نظام هاي طاغوت يكي اس
ــالم در زمينه فرهنگ و سياست مسلط نمي شد، ديگر  محسوب مي شدند؛ زيرا اگر اس
نمي توانست در داخل سرزمين هاي اسالمي جايي داشته باشد. اين همان نقطه تحولي 
است كه وظيفه فرهنگ اسالمي را به بسيج نظامي جوانان مسلمان، با هدف دست يابي 
ــت.4 چالش دوم  ــي داخلي، منحصر كرده اس به قدرت، براي غلبه بر چالش هاي سياس
ــرمايه داري غرب است و  ــلمان ماندن در بين دو تيغه نظام كمونيستي و س چگونه مس
ــالمي در مواجهه با ليبراليسم و كمونيسم. در  به عبارت بهتر چگونگي حفظ هويت اس
ــيدقطب براي حاكميت الهي در مقابله با حاكميت جاهليت  كتاب معالم في الطريق، س
و طاغوت، نظريه پردازي كرده و به مقابله يك جا با كمونيسم و سرمايه داري پرداخته و 

1. همان، ص23. 
2. همان.

3. همان، ص24. 
4. همان. 
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با صورت بندي انديشه هويت باوري و احياگرايي، 
الگوي نظام اسالمي يا نظام حاكميت خدا بر روي 
زمين كه پليدي هاي شرق و غرب به آن راه ندارد، 

را ارايه نموده است.1 
از نظر مودودي و قطب، تمدن داراي ويژگي هاي 
ــت كه در دوره آغازين آن  اساسي يا مقوماتي اس
ــالمي،  ــي تمدن اس ظهور مي يابد و مقوم اساس
دين اسالم است. بنابراين، اگر مي خواهيم تمدن 
اسالمي را بشناسيم بايد به نص مبنايي اين تمدن 
كه در درجه نخست قرآن كريم است بازگرديم؛ 

همان گونه كه براي فهم تمدن غربي، يا تمدن جديد بايد به تفكر يوناني بازگشت. 
اصالح عقيدتي از ديدگاه مودودي و سيدقطب، معيار برپايي دوباره تمدن اسالمي است 
و اين معيار سبب شفافيت جوهر آن و انفصال آن از عناصر پيراموني مي شود. مودودي 
خواهان انفصال از تمدن غربي است و از اين كار دو هدف دارد: از سويي هدف او تصفيه 
و تطهير از شائبه هاي اين تمدن است؛ و از سوي ديگر فراهم  آوردن امكان تحقق الگوي 
اسالمي. اما سيدقطب اولويت را به تطهير عقيدتي، يا زاللي جهان بيني مي دهد. از اين رو 
وي براي شكل دهي جماعتي- به لحاظ عقيدتي- منفصل، مي كوشد تا بتواند در ميانه 

تاريكي جاهليت قرن بيستم الگوي جاذبه داري را تحقق بخشد. 
مودودي و پس از او ندوي اصرار دارند كه اين تمدن را تمدن اروپايي يا غربي بنامند، 
در حالي كه سيدقطب، تمدن غربي را جهاني مي شمارد و همواره از آن با عنوان «تمدن 
جديد» ياد مي كند. وي بر اين باور است كه بدون دولت يا نظام سياسي اي كه بر اساس 
آنچه خدا نازل كرده حكم كند، نمي توان مسلمان باقي ماند. اما شيوخ اخوان المسلمين 
به رهبري «الهضيبي» براساس دست نوشته اي در سال 1977م با عنوان «دعاه القضاه» 
ــود، در روز زوال  ــالمي از ضروريات دين مي ب اين گونه موضع گرفتند كه اگر دولت اس
خالفت عثماني (1924م) بايد دين هم زايل مي شد. پس مي توان بدون نياز به دولت، 
ــلمان را از انجام شايسته  فعاليت هاي ديني  را انجام داد، و در صورتي كه دولت فرد مس

تكاليف ديني اش باز دارد، مي توان با آن مقابله كرد.2 

1. همان، ص51. 
2. همان، ص51-52.

مؤلفه هاي تمايز جريان اصالح گرا 
ساير  و  سنتي  اسالم  به  نسبت 
سياسي  فكري-  جريان هاي 
اسالم گرا را مي توان در محورهاي 
ذيل خالصه نمود: 1. مبارزه با 
استبداد داخلي؛ 2. مبارزه با استعمار 
نظامي غرب؛ 3. اخذ دستاوردهاي 
تكنولوژيك غرب در جهت پيشرفت 
جوامع اسالمي؛ 4. اخذ نظامات 
سياسي غرب نظير پارلمان و قانون 
اساسي و تطبيق آن با آموزه هاي 

اسالمي نظير شورا 
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ــاله، ايده «حاكميت» مردود شناخته  در اين رس
ــت كه نبايد ميان  ــاري شده اس و بر اين نكته پافش
ــريعت الهي  ــروعيت واالي جامعه كه همان ش مش
ــت و بين حكومت و تدبيرانديشي كه مسئله اي  اس
ــتباه كرد؛ زيرا سياست  سياسي و نامقدس است اش
ــن  ــت. اعتقاد حس ــاد اس مربوط به عالم كون و فس
ــير تازه  ــن بود كه اين تفس  الهضيبي و پيروانش اي
ــيخ حسن البنا (1994م)  به انديشه هاي سياسي ش
بنيان گذار اخوان المسلمين در اسماعيله (1982م) 
ــلمين اساساً جماعت  باز مي گردد؛ زيرا اخوان المس
دعوت و ارشاد هستند، نه جماعت سياسي و حزبي 
ــيدن به قدرت  كه عقايد جزمي خويش را ابزار رس
قرار دهند. ايشان اعالم كردند كه براي اجراي كامل شريعت از طريق تربيت، هدايت و 
ــاركت در زندگي اجتماعي و سياسي موجود با هدف ايجاد  نصيحت متوليان امور و مش
ــود را قاضي نمي دانند كه يكي را به كفر و  تحوالت برتر و باالتر، تالش خواهند كرد و خ
ــه گروهك هاي عقيدتي، تبديل  ديگري را به ايمان محكوم كنند؛ در غير اين صورت ب

خواهند شد. 
ــه هاي هويت و اصالت مدارانه در مشرق عربي، ساخته  ــار از انديش فضاي فكري سرش
اخوان المسلمين و متفكران نزديك به آنان است، اما جماعت هايي كه انديشه  سيد قطب 
را رواج دادند، آن انديشه ها را به حد نهايتش رساندند و اسالم حزبي مبارزه جو، بر اساس 
ــت كه دهه شصت ميالدي شاهد تحولي بود كه در حوزه   آن ظهور كرد. واقعيت اين اس
انديشه اسالمي به سمت مبارزه جويي و جنبش طلبي- به سبك مودودي و سيدقطب- 
روي مي داد. احياگرايي  كه از دهه  چهل بر اين انديشه حاكم بود، تغييري نكرد، بلكه در 

اولويت ها تطوري رخ داد. 
در دهه  بيست مسئله «هويت» وارد انديشه  اسالمي اصالحي شد. اين مسئله به طور 
تدريجي جانشين ايده «پيشرفت» شد كه از نيمه  دوم قرن نوزده بر انديشه  اسالمي حاكم 
بود.1 هجوم بر نظام هاي حكومتي حاكم بر جهان اسالم به عنوان نظام هاي دست نشانده 
ــرمايه داري يا كمونيستي با هدف نقد غرب و نقض آن،  و دنباله رو يكي از دو منظومه س

1. همان، ص71. 

اسالم احياگرا در بين اهل تسنن، 
امروزه به جريان ها و نيروهايي 
گفته مي شود كه وجه ظاهري 
دين، يعني جنبه احكام شرعي 
را، برجسته تر از ديگر ابعاد، به 
ويژه بعد اخالقي آن مي دانند و 
از همين رو عمل به شريعت را 
كه به  دست نظام سياسي حاكم 
امكان پذير است، مهم ترين وجه 
مسلماني مي شمارند و همزمان 
تأسيس چنين نظامي را سرآغاز 
حل مهم ترين مشكالت جوامع 

اسالمي قلمداد مي كنند
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استمرار و بلكه شدت يافت. تنها چيزي كه براي اسالم گرايان تندرو مطرح بود، مسئله  
ــت و بر همه جهان اطالق  ايمان و كفر بود. در همان حال كه كفر تعين و تشخص داش
ــد، وجود و تأثير ايمان چندان محدود به نظر مي آمد كه تنها جماعت كوچكي را  مي ش
در بر مي گرفت كه به نام آن مبارزه مي كرد و عالوه بر استفاده از آهن و آتش به آياتي از 

قرآن، يا فقراتي از نوشته هاي ابن تيميه، ابن كثير، مودودي و سيدقطب، مسلح بود.1 
در دهه  شصت، انديشه  احيايي اسالمي در جهان بيني خود و تصوير نقش مسلمانان در 
جهان به سه مقوله متكي بود كه عبارت بود از: «استخالف»، «تكليف» و «حاكميت». بر 
اساس اين ديدگاه، انسان در نگاه قرآن به عنوان خليفه خدا، مسئول در آباداني و اصالح 
اين جهان است و مسلمانان كه پيروان آخرين اديان و خاتم پيامبران هستند، مكلف اند 
تا با اجراي حاكميت خدا در زمين، نقش خالفت از جانب خدا را بازي كنند. آنان براي 
تحقق شرايط عمل به تكليف حاكميت، بايد در حد توان براي برپايي نظام الگويي كه پايه 
آن شريعت اسالم است، تالش كنند و از آن رو كه دولت اسالمي اساساً دولت ايده و عقيده 
مي باشد، موظف است تا انسان هاي تحت حاكميت خود و ديگر مردمان را بر اساس اين 
عقيده طبقه بندي و تقسيم بندي كند. بر اين اساس، برخي از مردم اهل ايمان و برخي 
اهل كتاب و عده اي كافر، يا مشرك اند. بنابراين، بايد به نظام جهاني و سازوكارهاي آن 
هم از همين دريچه نگاه شود؛ زيرا نظام جهاني نيز مبتني بر قوانين و سيستم هايي است 

كه با اصول شريعت اسالمي و طبقه بندي هاي آن تعارض دارد.2 
در منظومه فكري سيدقطب سه تحول روي داده است: تحول از اسالم احيايي به اسالم 
 مبارزه جو، تحول از اسالم مبارزه جو به اسالم حزبي، تحول كاريزماي «جماعت» سني 
سنتي به كاريزماي «شريعت» كه موضوع تكليف االهي يا مقتضاي حاكميت الهي در بعد 
عملي است. بنابراين انگاره، دولت اسالمي، دولتي نيست كه صرفاً اكثريتي مسلمان را 
پشت سر خود دارد و حاكمي مسلمان بر آن حكومت مي كند، بلكه دولت يا نظامي سزاوار 
ــريعت را اجرا كند. ايده «حاكميت» سيدقطب كه جنبش هاي  اين عنوان است كه ش
اسالمي را از مرحله حركت هاي احيايي به مرحله حزب سازي كشاند، در طول دهه  شصت 
و هفتاد بر اسالم مبارزه جو حاكم بوده و به رغم تحوالت فراواني كه از دهه  هشتاد تا پايان 
قرن گذشته رخ داد، اين ايده در وراي تصويري كه بسياري از پژوهشگران و صاحب نظران 

از حركت هاي «بيداري» دارند، قرار داشته است.

1. همان، ص72. 
2. همان، ص72-73. 
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ــت، در  ــاه ميالدي در مصر مي زيس ــه در دهه  پنج ــي متفكر الجزايري ك مالك بن  نب
جهان بيني خود الگوي پيشرفت را- كه احياگرايان مسلمان در آغاز جنگ دوم رهايش 
كرده بودند- بازتوليد مي كند. مالك بن نبي بين فرهنگ و تمدن فرق مي گذارد. در نگرش 
ــت كه در دايره  فرهنگ مي گنجد و آن  وي، آنچه به تمدن روح مي بخشد چهار چيز اس
چهار چيز عبارت اند از: 1. رويكرد اخالقي؛ 2. رويكرد زيبايي شناختي؛ 3. منطقي عملي؛ 
ــتگي  ــبب انعطافي كه اين انگاره را تمايز مي دهد، مالك بن نبي برجس 4. صنعت. به س
خاصي براي تمدن اسالمي نسبت به تمدن غربي قايل نيست، بلكه معتقد است تمايزي 
ــتعمار و بردگي جهان پديد  ــت كه در ضمن اس ــاخته غربيان اس هم كه وجود دارد س
آورده اند. از نظر مالك بن نبي اجزاي دو متحد تمدني غربي (واشنگتن- مسكو) به رغم 
ــر درآمد، بازار و نفوذ، همكاري و هماهنگي دارند، ولي مسلمانان با آن كه  چالش بر س
ــتند، همكاري ندارند. مالك بن نبي همكاري و هماهنگي بين  داراي تمدن واحدي هس
ــش طرف عبارت اند از: 1.  واحدهاي شش گانه تمدن اسالمي را ممكن مي داند. اين ش
جهان اسالمي عربي؛ 2. جهان اسالمي ايراني؛ 3. جهان اسالمي مالزي؛ 4. جهان اسالمي 
ــالمي چيني- مغولي. وي اين انگاره   آفريقايي؛ 5. جهان اسالمي اروپايي ؛ 6. جهان اس
همكاري جويانه را بر مبناي ديني محض پي  نمي ريزد، بلكه براي آن، دو فضاي فرهنگي 
و سياسي در نظر مي گيرد. نكته جالب توجه اين طرح در اين است كه بر خالف طرح هاي 
ــالم گرايان، فرهنگ، منافع و چالش ها- در كنار دين- نقش مهمي را بر عهده  ديگر اس

دارند. 
ــف قرضاوي به تأسي از جبرگرايي  ــوي ديگر در رويكردي جبرگرايانه شيخ يوس از س
كمونيسم، اسالم را سزاوارتر به پيروزي، نسبت به ماركسيسم ارزيابي نمود. وي از سال 
ــله كتاب هايي را با عنوان قطعيت راه  حل اسالمي منتشر نمود كه اسالم  1974م سلس
را از ميان ديگر گزينه ها براي انسان مناسب تر و خدا را عهده دار حفظ و شكوفايي آن تا 

گسترش در همه جهان عنوان مي نمايد.1 
اكثريت قاطع پيش قراوالن مرحله  انتقادي در خارج از حيطه  قدرت جهان اسالم قرار 
ــالم تاريخي، شناخت  ــتند. ولي از جهتي به نظام هاي غربي، و از جهت ديگر به اس داش
عميقي داشتند و دريافته  بودند كه چالش ، چالش تمدني- به تعبير مالك بن نبي- چالش 

انديشه ها و الگوهاست.2 

1. همان، ص52. 
2. همان، ص25-26. 
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ــلمين با غرب،  ــه تاريخي مس ــن دو مواجه در اي
ــئله  ــر مس ــك جريان بر س ــه ي ــش و مناقش چال
«پيشرفت» و چگونگي راه وصول به آن بود و پس 
ــيب  ديدن رابطه با غرب  از جنگ جهاني دوم و آس
به سبب مسئله فلسطين و ديگر مسائل، پرسش از 
چگونگي حفظ هويت مطرح گرديد و مسئله هويت 
در عرصه جدال و چالش عقايد و افكار باعث تحول 
ــرا به جرياني  ــالمي از جرياني نوگ جريان هاي اس

احيايي شد.1 
دوره سـوم؛ چالش كشـاكش هويـت و تجدد 

(ظهور اسالم سياسي) 
ــان اصالح گرا و  ــدي دو جري ــدم كارآم در پي ع

ــاير معضالت فكري-  ــخگويي به چالش«تجدد» و «هويت» و تداوم س احياگرا در پاس
ــالم، جريان جديدي با عنوان اسالم سياسي ظهور يافت كه  سياسي در حوزه جهان اس
هنوز هم توليدات فرهنگي آن ادامه دارد؛ به عبارت ديگر انديشه احياگر اسالمي در دهه 
هشتاد و نود، گرايشي مهم در درون خود پديد آورد كه مي خواست از الزامات قهري دهه 
ــت آن چنان كه با مقوله پيشرفت (ساخته  شصت و هفتاد بگسلد و بگريزد، ولي نتوانس
اصالحگران در دهه بيست) وداع كرده بود از اين الزامات سنگين رهايي يابد. اين جريان 
دو وجه تمايز عمده دارد: 1. سياسي  شدن شديد اسالم؛ 2. تبديل شدن دين از ايدئولوژي 
مبارزه به ايدئولوژي اي براي رسيدن به قدرت، آن هم به مدد سياسي  شدن شديد اسالم.2 

ويژگي هاي جريان اسالم سياسي 
به اعتقاد نويسنده، پيروان اسالم سياسي در رابطه با شيوه به كارگيري نصوص فقهي، 
ــائل كفر و ايمان  ــي را در عام ترين و غالب ترين معاني آن كه مربوط به مس نصوص قرآن
است به كار مي گيرند. رضوان السيد با توجه دادن به شأن نزول آيات قرآن كه در شرايط 
جنگ و درگيري بين مسلمين مدينه و كفار قريش در مكه نازل شده، بيان مي دارد كه 
اسالم گرايان سياسي به جاي استفاده و نصب العين قرار دادن اين آيات در رابطه با دشمن 

1. همان، ص79. 
2. همان، ص25. 

جنبش هاي اصالحي  كه به وسيله 
سيد جمال الدين اسدآبادي آغاز 
شده بود، جنبشي عقل گرا و 
خواهان استفاده از شيوه هاي جديد 
نوسازي، پيشرفت، علم و خواهان 
برپايي نظام هاي سياسي مبتني 
بر آزادي و دموكراسي در قالب 
حكومت هاي پارلماني و مشروطه 
بودند. البته اين جنبش درصدد 
مبارزه با علل عقب ماندگي و 
طغيان درون جوامع اسالمي از 
طريق مبارزه با استعمارگران و 

متجاوزان خارجي برآمد
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خارجي، آن را در داخل مرزهاي اسالمي در چهارچوبي مبارزاتي مورد بهره برداري قرار 
ــند، به فتاواي ابن تيميه و  داده و زماني هم كه چاره اي جز تعيين و تحديد نداشته  باش
شاگردانش مانند ابن كثير يا شاگردان انديشه او مانند محمد بن  عبدالوهاب پناه مي برند.1 
ــي اي را كه مي خواهد به هدف اصالح يا  ــوي ديگر آنان راه و روش مخالف سياس از س
آن چه اصالح مي پندارند به قدرت برسد، نمي پيمايند، بلكه معتقدند كه دين خدا تحريف 
شده است و وظيفه برپايي و حاكميت دوباره آن بر دوش شان سنگيني مي كند. از اين رو، 

به نظر مي رسد كه گاه اهتمام شان اين است كه شهيد شوند، نه آن كه پيروز شوند.2 

علت نام گذاري اسالم سياسي
از نظر رضوان السيد علت نامگذاري اين گرايش به «اسالم سياسي» ايدئولوژيك بودن 
مرام و منش سياسي ايشان نيست؛ زيرا ايدئولوژي آنان اساساً سياسي نيست، بلكه راز 
اين نام گذاري آن است كه نظام هاي سياسي حاكم به واسطه اقبال عمومي و پشتيباني 
ــان به مقابله با آنان برخاسته اند. از اين رو  مردم از فعاليت هاي مبارزاتي و شعارهاي ايش
ــاس، جنبش هايي احيايي و شبيه  ــت جنبش هاي اسالمي معاصر در اس وي معتقد اس

جنبش هايي است كه در دين يهود و مسيحيت سابقه دارند.3 
به نظر وي غالب جنبش هاي اسالمي، ماهيت يا آثار سياسي نداشته اند، اما شك نيست 
ــتند يا تعمد به داشتن اثرگذاري سياسي  كه اين جنبش ها داراي تأثيرات سياسي هس
ــند. آنان (جنبش هاي  ــت كه داراي اهدافي سياسي باش دارند، ولي اين بدان معنا نيس
احياگرا) تأثيرگذاري سياسي را براي پياده كردن برنامه هاي ديني خود با هدف حفظ 
ــتن هويت ويژه خويش مي خواهند، اما سياسي شدن شديد جنبش هاي  و خالص داش
اسالمي معاصر كه امروزه مشاهده مي شود، ناشي از اوضاع استثنايي اي است كه جامعه 
و دولت در كشورهاي عرب و جهان اسالم دارد. جنبش هاي اسالمي به سبب بحران هاي 
ــور ها به  ــزرگ نمادين موجود در اين كش ــي و تنگناهاي ب اجتماعي، اقتصادي، سياس
جنبش هايي مردمي و گسترده تبديل شده اند و اين سبب برخورد با قدرت هاي حاكم و 
كشيده شدن چالش  به ميدان اجتماع شده است. هر گاه شدت چالش فزون تر مي شود 
صبغه  سياسي اين جنبش ها هم تندتر مي شود؛ اگرچه زبان و اهداف، هم چنان ديني، 

1. همان، ص32. 
2. همان. 

3. همان، ص32-33. 
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اعتقادي، شعائري و نمادين است.1 
به نظر رضوان السيد «رجال ديني سنتي با آزردگي 
ــندي به اين جنبش ها مي نگرند و آنان كه  و ناخرس
ــالم  ــن جنبش ها بر خود اس ــد، از خطر اي جدي ترن
ــت كه اين  ــي از آن اس ــان ناش ــد. بيم آن بيمناك ان
جنبش ها، موضوع قدرت سياسي را پايه تمام اسالم 
مي دانند.»2 به عبارت ديگر، به اعتقاد نويسنده، اسالم 
به عنوان ديني جهان شمول داراي گستره وسيعي از 

ــت كه در صورت ارتباط دادن ادامه حيات آن به يكي  عرف، شعائر، آداب و رسوم و... اس
از اشكال متصور قدرت كه خالفت باشد، باعث مغفول ماندن خود اسالم خواهد شد.3 

خاستگاه شكل گيري اسالم سياسي
به اعتقاد نويسنده، دهه  هفتاد و هشتاد ميالدي تأثير عميقي بر انديشه اسالم گرايان 
ــت. انتشار كتاب  ــته اس حزبي و غيرحزبي- به رغم آميختگي ظواهر اين دو گروه- داش
دعاه القضاه حسن الهضيبي در سال 1977، از تحوالتي خبر مي داد كه در دهه  هشتاد 
ــد اين كتاب كه توسط جمعي از شيوخ  قرن بيستم رو به فزوني مي نهاد. به نظر مي رس
ــكري مصطفي (رهبر  ــيدقطب و ش ــه هاي س ــلمين در رويارويي با انديش اخوان المس
ــد تا از يك سو اسالم  ــته تحرير درآمده، مي كوش تشكيالت جماعه المسلمين) به رش
حزب گرا را به ريشه هاي احيايي و غير مبارزه جويش بازگرداند و از سوي ديگر مي كوشد 
تا رابطه اسالم گرايان و توده  مردم را تصحيح كند. بر اساس اين انديشه، خطاي مسلمان 
ــبت به برخي واجبات، او را از دين بيرون نمي كند (بازگشت به  ــهل انگاري اش نس يا س
برخي عقايد مرجئه)، و از سوي ديگر وظيفه اسالم گرايان دعوت مردم به اسالم درست، 
به شيوه اي نيكو و عدم به كارگيري خشونت در درون جامعه اسالمي است؛ به اين ترتيب، 
توده  مردم، مسلمان اند، هر چند بسياري از آنان خطا كنند و هم چنان عنوان داراالسالم 

نيز بر چنين سرزميني باقي مي ماند.4 
رضوان السيد بر اين نظر است كه وسعت نظري كه در انديشه ها و رفتارهاي اين جريان 

1. همان، ص33. 
2. همان، ص34. 

3. همان. 
4. همان، ص94. 

هدف اصلي جريان اصالح طلبي 
ديني واكنش در برابر خطر 
نظامي و سياسي اروپا و رفع 
سلطه و نفوذ استعمار غربي و 
بازگرداندن سيادت گذشته اسالم 
و قدرت سياسي مسلمانان بود. 
ولي پيش شرط اين هدف احيا 
و بازسازي تفكر ديني از نظر 

داخلي بود
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ــه هاي سيدقطب  مبني بر عدول از آرا و انديش
ايجاد شده، برآمده از چند عامل است: اولين و 
مهم ترين اين عوامل، پايان يافتن جنگ سرد 
و فرو ريختن ساختار دوقطبي نظام بين الملل 
ــقوط اتحاد جماهير شوروي در  است كه به س
دهه هشتاد ميالدي انجاميد؛ عامل مهم ديگر، 
آرامش موجود در سطح نظام هاي عربي و دوام 
ــلطه گر در اين منطقه است؛  حكومت هاي س
در اين دوره و در جهان عرب، اگرچه بار اصلي 
مبارزه بر دوش احزاب اسالمي قرار داشت، اما به  رغم نزاع و درگيري طويل المدت اين 
احزاب با نظام هاي سياسي، كمترين تغيير يا تضعيفي در اين نظام ها- كه گفته مي شد 
پشتوانه مردمي و مشروعيت شان كاهش يافته- پديد آمد. سومين عامل، دست يابي به 
اعتماد به نفس توسط اسالم گرايان پس از ورود به نهادها و انجمن ها و ديگر بخش هاي 
ــي از راه مشاركت در انتخابات  ــب موفقيت در ورود به عرصه سياس جامعه مدني و كس
ــن رو جريان عمده  ــت. از اي ــورها و بهبود روابط  با توده ها و برخي نظام هاس برخي كش
اسالم گرايان، پس از نااميدي از به كار بردن خشونت عليه طبقه حاكم و عدم همراهي و 

پشتيباني توده مردم از ايشان، ناچار به نرمش و سازگاري و اعتدال روي آورد.1 
ــالمي، به مبارزه در قالب قانون روي  با وجود اين كه جريان هاي اصلي جنبش هاي اس
ــن ادغام و يا به ابزار  ــر ايده و اصل حاكميت- كه دولت را در دي آورده اند، اما هم چنان ب
ــاري مي كنند. ابرام و اصرار بر اين ايده با تلقي  اجرايي محض آن تبديل مي كند- پافش
ــروعيت ارتباط مي يابد. به اعتقاد نويسنده در  جريان هاي اسالمي در رابطه با اصل مش
سال هاي اخير به رغم ورود روزافزون اسالم گرايان به دستگاه هاي قانون گذاري و اداري 
ــان و باور آنان به تمايز بين دولت و اداره حكومت و نظام،  با هدف تحقق خواسته هايش
ــالم گرايان در موضوع مشروعيت نظام  ــه اس ــت كه در دهه  نود، انديش واقعيت اين اس
سياسي، دچار تحول شده است. «اينان كه پيش از اين مشروعيت نظام  سياسي را منوط 
ــتند، تغيير عقيده دادند و تا حدي آن را به  ــكيالت مي دانس به وضع رئيس دولت يا تش
ــاالري يا حاكميت  قوانين حاكم، ربط دادند. اين انتقال از فاز حاكميت (الهي) به فردس

1. همان، ص96. 

اصطالح اسالم سياسي، اصطالحي 
جديد است كه در برابر اسالم سنتي 
پديد آمده و به دنياي مدرن تعلق دارد. 
در واقع، از آن جايي كه بازنمايي هويت 
مدرن در جهان اسالم در چهره گفتمان 
كماليسم ظهور يافته و كماليسم متأثر از 
مدرنيسم غربي، تلقي و تفسير سياسي 
از اسالم را سركوب نموده و به حاشيه 
رانده است، جريان فكري كه به مقابله 
با گفتمان كماليسم پرداخت عمومًا با 

عنوان اسالم سياسي بازتعريف شد
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قانون تا امروز، به گونه اي نامحسوس انجام شده است.»1 

چشم انداز اسالم سياسي (هويت يا تجدد) 
ــت به فرهنگ، هويت و تمايزيابي نسبت به  از دهه  چهل قرن بيست ميالدي، بازگش
تمدن غربي رواج يافت كه متكي بر روش مبناپردازي براي مشروعيت بخشي به برخي 
امور و تحريم برخي ديگر بود. رضوان السيد بيان مي دارد با اين كه اسالم گرايان به اجتهاد 
باور داشتند، واقع امر اين بود كه چيزي امكان تجديدنظر نمي يافت، مگر آن كه به قرآن 

و سنت مستند مي شد.2 
ــه و  ــادي، جدايي طلبان ــاي اعتق ــالمي، گرايش ه ــي اس ــاد وي احياگراي ــه اعتق ب
سازش ستيزانه اي را براي ما به ارث گذاشته و ما بايد در همان حال كه براي تداوم زندگي 
خود در جهان واقع به راه حل هاي تكنولوژي باورانه و جزيي پناه مي جوييم، در چهارچوب 
عقيدتي و تمايز طلبانه انديشه حاكم خود، بازنگري كنيم. شك نيست كه انديشه اسالمي 
معاصر- كه تحت سيطره  احياگران قرار داشته- سرشار از تالش ها و راه حل هاي سازوارانه 
با نشان تكنولوژيك است. يكي از شواهد اين امر، پيوند دادن شيوه  سنت گرايي و تجويز 
سنت گرايانه با شيوه مقاصد شريعت است كه اصالح گرايان در آستانه قرن بيستم آن را 

پذيرفته و احياگران وانهاده بودند.3 
اما انديشه  احيايي بنا به ماهيتش انديشه هويت است و نه انديشه پيوستگي. از اين رو 
ميزان تأثير و توانايي اش در سازگاري، به قدرت اين انديشه بر حركت از هويت معمايي 
زود بحراني شونده به سوي پيوستگي با مجموعه جهاني از راه مشاركت در امور جهاني 

متوقف است. اين پيوستگي و مشاركت، حافظ ايده و برنامه آنان است.4 
هنوز نيز بسياري از اسالم گرايان و برخي از ناسيوناليست ها در باب تهاجم فرهنگي و 
تجدد درون زا و طرح تمدني عربي يا اسالمي مي نويسند؛ در حالي كه تجدد دستاوردي 
دروني نيست، بلكه با مشاركت در جهان فرهنگ و سياست واقعي- و نه ذهني- به دست 
مي آيد. طرح تمدني اسالمي يا عربي، جز با مشاركت در تغيير و پيشرفت جهان، سزاوار 
اين نام نيست. در سايه چنين نگرشي مجالي براي سخن گفتن از تهاجم فرهنگي- كه 

1. همان، ص102. 
2. همان، ص104. 

3. همان، ص105-106. 
4. همان، ص107. 
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جز براي هويت هاي عزلت گزيده و ناپايدار اتفاق نمي افتد- 
باقي نمي ماند.1 

ــلمان معتقدند كه رابطه  ــو اصالح گرايان مس از ديگرس
ــلمانان مبتني بر هژموني اي است كه علت آن  اروپا با مس
پيشرفت اروپايي ها و پس ماندگي مسلمانان است، لذا راه 
برقراري موازنه در اين چالش را، كسب علوم و فنون اروپايي 
و دست يابي به دانش به عنوان ميراثي بشري مي دانند. اين 
رويكرد مبتني بر اعتقاد به عدم تناقض بين اسالم و ارزش هاي توسعه غربي است.2 «از 
اين رو به دنبال تجديد فهم اسالم و فقه اسالمي و نوسازي پروژه جامعه و دولت رفتند.»3 

آينده اسالم سياسي
ــگاهي و صاحب نظران مسائل راهبردي در دهه  گذشته،  شماري از پژوهشگران دانش
ــالمي- و به اصطالح خودشان اسالم  پيش گويي كرده اند كه پايان عمر جنبش هاي اس
سياسي- نزديك است. ايشان، وقايع و حوادث دو دهه  گذشته را از اين دريچه مي نگرند 
ــروزي قابل توجهي  ــي، پس از انقالب 1979 ايران، پي ــالم سياس كه جنبش هاي اس

نداشته اند. 
ــالم گرايان ناشي از خطاي محاسباتي حاكميت و  در الجزاير، پيروزي هاي اوليه اس
ــش در بين بخش هاي مختلف آن بود و جنبش هاي انقالبي  كه پس  اوج گيري چال
ــربرآورد ه اند، برنامه يا الگوي جايگزيني ندارند، بلكه  ــي «جبهه نجات» س از فروپاش
ــن الترابي  ــودان، دكتر حس به ارعاب و ترور، به عنوان روش مبارزه، متكي اند. در س
ــطه   ــت نظاميان و به واس كه حزبش از دهه  هفتاد، حزبي اقليت بود و همواره از پش
آنان از عرشه  استيالي قدرت باال مي رفت، در پايان به دست دوستان و شاگردانش 
ــالم گرايان، اساساً به خالي  بودن عرصه  به زندان افتاد. به هر حال، روي  كارآمدن اس
سياسي از رقبا در نتيجه سركوب جنبش هاي سياسي ناسيوناليستي و چپ از سوي 
نظام هاي حكومتي و اوج گيري بحران هاي يأس آور اجتماعي و سياسي، برمي گردد. 
ــك از جنبش هايي كه  ــالمي در ايران نيز به لطف هيچ ي ــي پيروزي انقالب اس حت
ــالمي ناميده مي شود، نبوده است. پيروزي اين انقالب، هنر نهاد  جنبش بيداري اس

1. همان، ص106. 
2. همان، ص133. 

3. همان، ص133-134. 

هدف جريان احياگرا از 
جهاد، نابودي تمامي اشكال 
كفر بوده و از اين رو به جهاد 
ابتدايي قايل است؛ در حالي 
كه ساير جريان ها هدف از 
جهاد را دفع تجاوز دشمن 
مي دانند و به جهاد دفاعي 

معتقدند
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ــيه رانده شده و زيان  ديده از جريان  ــنتي در ايران بود كه توده هاي به حاش ديني س
نوسازي و فساد نظام حكومتي آن زمان را، بسيج و رهبري كرد. 

ــاركت در قدرت مي تواند در  ــت  يافتن به قدرت يا مش ــت كه دس واقعيت اين اس
ــالمي، معياري براي كاميابي آن و انتظارات آينده از  وضعيت عادي جنبش هاي اس
ــالمي، جنبش هاي سياسي محض نيستند،  ــد؛ در حالي كه جنبش هاي اس آن باش
ــان چند دهه پس از  بلكه جنبش هايي احيايي با رنگي ديني اند و اولويت سياسي ش
پيدايش آنها سر برآورده است؛ از اين رو معيار كاميابي سياسي- اگر به هدف حكم 

بر ظرفيت هاي آينده شان باشد- درباره  اينان قاصر است. 
در دهه  هشتاد، جرياني اصلي ظهور يافت كه هنوز هم به رغم قرار گرفتن در برابر 
ــركوب مداوم و روي آوردن اجتناب ناپذير به فعاليت زيرزميني، بسيار فعال است.  س
اين جريان اصلي، در هر مناسبتي كه فرصت مشاركت در انتخابات آزاد به آن داده 
شده و مي شود، پيروزي هاي چشم گيري كسب كرده و مي كند، در حالي كه احزاب 
سياسي ناسيوناليست، چپ و ليبرال از دست يابي به چنين پيروزي هايي ناتوان اند. 
ــي به عنوان معيار  ــاد يا بي اعتقادي به ارزش هاي دموكراس ــيدن اعتق به ميان كش
ــت و در چنين حالتي، در  ــي اس ارزيابي، در حقيقت كاوش در نيات فعاليت سياس
ــاركت در  فهم و علت يابي تداوم اين جنبش ها و نيروي مردمي آنها- در موارد مش
ــتقيم اجازه آن را مي دهند- ناكافي  ــورهايي كه مستقيم و غيرمس انتخابات در كش
است. با اين حال اسالم گراياني كه در برخي كشورها مانند سودان، ايران، افغانستان 
ــيده اند، با فعاليت ها و رفتار هاي حكومتي كنوني خويش  و آذربايجان به قدرت رس

الگوي شايسته اي براي آينده فراهم نساخته اند. 

امكان شناخت ماهيت جنبش هاى اسالمى معاصر بر اساس اين نظريه 
نقد و بررسى كلي نظريه رضوان السيد

از آن جايي كه دغدغه اصلي كتاب، معطوف به توصيف و طبقه بندي جريان هاي فكري- 
سياسي جهان اسالم در دوره معاصر و شناسايي گرانيگاه و اولويت فكري جريان اسالم 

سياسي است، طرح مباحث ذيل خالي از فايده نخواهد بود: 
1. نحيف بودن معيار طبقه بندي

ــير تاريخي تحوالت فكري- سياسي جنبش هاي  رضوان السيد با دنبال كردن خط س
ــن پارامترها را به  ــته نموده و اي ــالمي تنها دو مؤلفه «تجدد» و «هويت» را برجس اس
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خط كشي براي مرزبندي جريان هاي فكري- سياسي تبديل نموده است. اما مالك هاي 
ــيد در عنوان گذاري و طبقه بندي جريان هاي فكري- سياسي براي  مدنظر رضوان الس
تمايز جريان هاي اسالمي هم به لحاظ كمي كم و هم به لحاظ كيفي نحيف مي باشند؛ 
ــالم احياگرا، با مدرنيته و تجدد،  ــالم سياسي برخالف اس چه اين كه به عنوان مثال اس
ــت، فلذا به  ــالم در تمامي عرصه ها نيس ــته و قايل به خودبسندگي اس سر ستيز نداش
ــد؛ با اين تفاوت  ــال تعامل با غرب و تمدن غربي مي باش مانند جريان اصالح گرا به دنب
ــرب را ناديده نمي گيرد و در تعامل و  كه اين جريان تهاجم فرهنگي و هژموني طلبي غ
ــتد با غرب رويكردي انتقادي را اتخاذ نموده و ارزش گذاري نسبت به داده هاي  دادوس
ــالمي پي مي گيرد. در اين راستا  تمدن غربي را بر اساس مقوله هويت و تمايزطلبي اس
مي توان به معيارهايي چون حق حاكميت، مشاركت مردم، استعمار و استكبارستيزي، 
جهادگرايي، تالزم دين و سياست، نحوه تعامل با مدرنيته و مدرنيسم، نص گرايي و... به 
عنوان معيارهايي كه به فربهي طبقه بندي جريان هاي فكري- سياسي كمك مي كند، 
اشاره كرد. در نتيجه اگر چه به لحاظ عيني و در عمل جريان هاي فكري- سياسي اسالمي 
را به طور قطعي و يقيني نمي توان دسته بندي و چهره هاي شاخص و متفكر جريان ها را 
از هم متمايز نمود، اما در دسته بندي ارايه شده توسط رضوان السيد، به لحاظ نظري نيز 

جريان هاي فوق الذكر به طور فزاينده اي متداخل و در هم تنيده است. 
عناويني چون اسالم احيا گرا، اسالم سلفي، اسالم حزبي، اسالم غيرحزبي، اسالم مبارز 
و انقالبي را نمي توان تنها بر اساس دو مؤلفه «تجدد» و «هويت» از هم منفك نمود، زيرا 
اين جريان ها بر اساس اين دو مؤلفه با هم داراي اشتراك بوده و از هم تميز داده نمي شود. 
ــي فكري احمدبن حنبل و اجتهاد در  به عنوان مثال پارامترهايي چون نص گرايي، مش
حد ابن تيميه و ابن قيم و محمد بن عبدالوهاب، خودبسندگي اسالم در تمام عرصه ها از 
مميزه هاي جريان اسالم سلفي است كه خود را در قالب وهابيت در سرزمين هاي اسالمي 
بسط داده است. البته اين جريان به دليل گسترش تفكر سيدقطب، غزالي و محمدسعيد 
رمضان به دو شاخه وهابيت سنتي (درباري) و وهابيت انقالبي تقسيم شد كه در مبحث 
جريان هاي كالن اسالمي به تفصيل به آن اشاره خواهيم كرد. در نهايت نيز رضوان السيد 
جايگاه اسالم سياسي كه محور اصلي مباحث مي باشد و نحوه شكل گيري و تعامل آن با 

ساير جريان هاي اسالمي را روشن نمي كند. 
2. اسالم سنتي، اسالم احياگرا، بنيادگرايي 

ــالم گرا مطرح مي نمايد اما در  ــنتي را به عنوان يك جريان اس رضوان السيد اسالم س
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ــه آن بيان نكرده و در  كل كتاب توضيحي راجع ب
مقام بيان تمايز و مميزه هاي فكري جريان اسالم 
ــالم احيايي بر نمي آيد و راجع به اين  سنتي و اس
ــنت گرايان  ــر اين كه س ــان كالن تنها به ذك جري
ــول فقه و  ــنت و اص ــودن راه س ــلمان به پيم مس
رويكرد شريعت مآبانه بدون كمترين تأثيرپذيري 
ــنده مي كند.  ــد تأكيد دارند،1 بس از تحوالت جدي
ــالم  لذا خواننده در نهايت وجه افتراق و تمايز اس

احياگرا را نسبت به اسالم سنتي در نمي يابد. 
ــالم  ــز جريان اس ــا تماي ــن وي نه تنه همچني
ــن نمي كند، بلكه در  احياگرا و بنيادگرايي را روش
ــالم احياگرا به عنوان بنيادگرايي ياد  مقدمه از اس
ــدون تصريح به عنوان  ــرازي ديگر، ب نموده و در ف
ــالمي معاصر را در  ــاي اس بنيادگرايي، جنبش ه

اساس جنبش هاي احيايي و شبيه جنبش هايي كه در دين يهود و مسيحيت سابقه دارند، 
ــتان هاي انجيلي امريكا در دهه 1920 اين  مي خواند.2 در حالي كه نخستين بار پروتس
واژه را با انتشار جزواتي با عنوان (Fundamentals) به صورت ارادي و خودخواسته 
به خود اطالق نموده و در مخالفت با اصول مدرنيسم، بازگشت به اصول مسيحي را كه 
ــد، مطرح كردند. به تبع  ــخت گيرانه و متعصبانه تلقي مي ش از ديدگاه دنياي مدرن س
كاربرد اوليه بنيادگرايي در مورد پروتستان هاي انجيلي در امريكا، دنياي مدرن غرب در 
مواجهه با حركت اسالمي معاصر نيز بدون توجه به تمايزات ميان پروتستان هاي انجيلي 
با مسلمانان از اين واژگان استفاده نمود. علت چنين نام گذاري بر جريان هاي اسالم گرا از 
سوي غربيان عمدتاً در نگاه غرب به اسالم گرايي موجود،  مبني بر محوريت دادن به دين 
ــت كه تعارض عمده اين جريان با مدرنيسم غربي به شمار  و آموزه هاي ديني نهفته اس
مي رود و در آن نوعي گذشته گرايي همراه با بار منفي نهفته است. بر اين اساس، از نظر 
غرب هر جرياني كه از بازگشت دين به عرصه سياسي سخن بگويد، بنيادگرا محسوب 
ــود. به عنوان نمونه، هراير دكمجيان در مطالعه خود درباره جنبش هاي اسالمي  مي ش

1. همان، ص7. 
2. همان، ص33. 

جريان احياگرا به خودبسندگي 
زمينه  هاي  تمامي  در  اسالم 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و 
سياسي معتقد است و دستاوردهاي 
بشري در اين حوزه  ها را مظاهر 
كفر و گمراهي تلقي مي كند و 
دموكراسي و آزادي به مفهوم جديد 
را يكي از مظاهر كفر و عصيان بشر 
امروز در برابر خداوند مي داند 
و به نوعي حكومت اقتدارگرا 
معتقد است؛ در حالي كه جريان 
اصالح گرا و اسالم سياسي به 
سازگاري وجوهي از دموكراسي 
و آزادي به مفهوم جديد با موازين 

اسالمي معتقدند
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ــتفاده كرده است. در مطالعه  معاصر از اين برچسب اس
ــالم گرايي معاصر، بنيادگرا است.1 از  وي كل جريان اس
اين رو، اين اصطالح نمي تواند معنا و مفهوم جريان هاي 

اسالمي را در جهان اسالم توضيح دهد. 
ــت  اما به اعتقاد برخي ديگر بنيادگرايي، حركتي اس
ــن كه اصول  ــكام منحرف و خائ ــز عليه ح اعتراض آمي
ــي سپرده اند و مانع  اسالم، قرآن و حديث را به فراموش
ــريعت با موضوعات اجتماعي شده اند.2 فلذا  تطبيق ش
ــن مقتضيات زمان و  درصدد رجوع بدون در نظر گرفت
مكان به نصوص ديني و سيره بزرگان سلف مي باشند. 
در رويكردهاي بنيادگرايانه هر چه بدين سوي مي آييم، 
ــر و جهت گيري ضد  ــالمي افراطي ت ــاي اس گرايش ه
ــود و خصلت مبارزه جويانه و  ــديد مي ش غربي آن تش
خشونت طلبانه آن بارزتر مي گردد و از دولت هاي حاكم 
در جوامع اسالمي فاصله مي گيرد و انديشه هاي سلفيه 
در آنها قوت گرفته، از يك حركت فكري به يك جنبش توده اي و سياسي تبديل مي شود. 
در واقع اين افراط گرايي نتيجه شكست انديشه هاي قبلي است كه موجب شكل گيري 
انديشه هاي راديكالي شده كه به دنبال تحوالت انقالبي و خشونت بار در جوامع اسالمي 
ــت. ژاك برك در تحليلي كه از بنيادگرايي اسالمي دارد، ناتواني كشورهاي اسالمي  اس
را در ارايه مدل هايي متناسب با عصر تكنيك و تمدن در قرن بيستم، زمينه ساز افراطي 
شدن آن ها مي داند. وي مهم ترين دليل دروني را توقف اجتهاد، و سركوب حركت هاي 

اصالحي، به نام مبارزه با بدعت مي داند.3
3. جهان اسالم يا جهان عرب اهل تسنن 

يكي ديگر از نكاتي كه به نظر مي رسد نويسنده راجع به آن تغافل به خرج داده، تمركز 
بر جغرافياي جهان عرب و بررسي اسالم در اين چهارچوب سرزميني است؛ گو اين كه 
اسالم فقط به اعراب تعلق دارد و جنبش هاي اسالمي در ساير نقاط وجود خارجي ندارد. 
اگرچه اين تغافل آگاهانه، فقط در رابطه با آرا و انديشه هاي سيدجمال الدين اسدآبادي 

1. غالمرضا بهروزلك ، «اسالم سياسي و اسالم گرايي معاصر»، پگاه حوزه، قم، 1386، ش209. 
2. اليويه روا، تجربه اسالم سياسي، تهران، صدرا، 1378، ص4-5. 

3. سارا شريعتي، «بنيادگرايي و روايتي معقول از چپ اسالمي»، ايران، 1381/5/26 و 1381/5/27.

اسالم نگرشي است به هستي و 
راه و روشي است براي زندگي 
و در اين راستا مجموعه اي از 
ارزش ها و اصول را در جنبه هاي 
مختلف زندگي اعم از سياسي، 
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي 
و غيره پي ريزي كرده است؛ به 
طوري كه براي يك مسلمان 
واقعي غيرممكن است به بعضي 
از تعاليم اسالم ايمان داشته و 
نسبت به بعضي ديگر بي توجه 
باشد (نومن ببعض و نكفر ببعض) 
و در نتيجه به حضور اسالم در 
بعضي از جنبه هاي زندگيش 
رضايت دهد، ولي از حضور آن 
در جنبه هاي ديگر ممانعت كرده 

يا آن را كامًال انكار نمايد
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و ابواالعلي مودودي كنار گذارده شده است. گفتني است رويكرد مدنظر نويسنده حتي 
ــت و به عنوان مثال در جهان عرب هم تفكرات شيعيان  از اين حد هم تنگ نظرانه تر اس
ناديده گرفته و به طور كلي حذف شده است و جنبش هاي اسالمي در لبنان و عراق كه 
به پشتوانه تفكرات سياسي، فرهنگ شيعي قد علم نموده به كلي ناديده گرفته شده اند 
و مقاومت در لبنان به رهبري «حزب اهللا» را به مانند دو تشكيالت «حماس» و «جهاد 
اسالمي» تنها از زاويه حق دفاع از سرزمين در برابر اشغالگران صهيونيستي و به منظور 
برپايي دولت مستقل ملي براي همه فلسطيني ها مي نگرد، نه از زاويه و نگاه ايدئولوژيك 
ــالمي.1 حال آن كه انديشمندان و مبارزاني چون  و با چشم انداز دست يابي به اهداف اس
ــي صدر وامام خميني(ره) ضمن مبارزه با استبداد و  آيت اهللا محمدباقر صدر، امام موس
استكبار و در مقابله جدي با سلطه طلبي صهيونيسم و با بسيج توده هاي مردمي از طريق 
ــترش ارزش ها و آرمان هاي ديني در  آگاهي بخشي ايدئولوژيك ديني و همچنين گس
اليه هاي عميق معرفتي در بين مردم و نخبگان، توانستند نظريه واليت فقيه را ترويج و 

نشر داده و به الگوي فكري جاري اما نه غالب، در جهان اسالم تبديل نمايند. 
ــالم گفتمان اقليت است، اما در  ــيعي، اگرچه در جهان اس به عبارتي بهتر گفتمان ش

ساحت نظر و در عرصه عمل موفق ترين است. حسن حنفي معتقد است: 
ــتر نمايان شد.  ــالم سياسي بيش ــالمي ايران، اهميت اس با انقالب اس
جهان اسالم قبًال ايدئولوژي هاي معاصر چون: ناسيوناليسم، ليبراليسم، 
ــالمي  ــرده بود، اما انقالب اس ــم را تجربه ك ــم و ماركسيس سوسياليس
ايران، انقالب اسالمي را عرضه كرد؛ يعني چيزي كه مسلمانان  را توان 
مي داد در پرتو آن آزادي خويش را به دست آورند و در مقابل استعمار، 

صهيونيسم و سرمايه داري ايستادگي كنند.2
ــالم فقاهتي- واليتي به عنوان مهم ترين جريان  فكري- سياسي در جامعه شيعي  اس
ايران، تنها جريان فكري- سياسي در جهان اسالم است كه توانسته حكومتي قدرتمند 
ــت فقاهتي- واليتي  ــد. اين جريان را بدان عل ــالم ناب بنا كن و مبتني بر آموزه هاي اس
ــيعه و هدف آن، تأكيد بر تماميت و  ــه اجتهادي و اصولي ش مي ناميم كه تداوم انديش
ــيعه به عنوان دال برتر  جامعيت اسالم در همه ابعاد است. اسالم در ايران بر مذهب ش
ــي و اجتماعي جامعه تأكيد مي كند و  هويت ايراني و سامان دهنده اصلي حيات سياس
ــال 1357 به بعد مديريت جامعه ايراني را در اختيار داشته است.  از انقالب اسالمي س

1. رضوان السيد، اسالم سياسي معاصر در كشاكش هويت و تجدد، همان، ص98. 
2. حسن حنفي، «اسالم سياسي»، ترجمه: محمدحسن معصومي، حكومت اسالمي، 1376، ش3، ص21. 
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ــه عينيت يافته  ــيعي را مي توان موفق ترين تجرب ــالم فقاهتي- واليتي ش بنابراين، اس
گفتمان اسالمي در جهان اسالم به شمار آورد و جامعه ايراني نيز تنها جامعه اي است كه 
در يك فرآيند كم و بيش طوالني تاريخي بر اساس اسالم سياسي سامان دهي و مديريت 

 شده و مشروعيت الهي- سياسي نظام را با تكيه بر مقبوليت مردمي بنا نهاده است. 
4. جريان شناسي نحله هاي فكري- سياسي جهان اسالم 

ــخص براي ارايه مطالب و پي گيري  ــيد داراي چهارچوب مش متن كتاب رضوان الس
ــنده معياري جز كلي گويي در رابطه با چالش  مباحث نمي باشد و از آن جايي كه نويس
ــد، بايد گفت اين  ــت نمي ده تجدد و بحران هويت، جهت طبقه بندي جريان ها به دس
دسته بندي قابل خدشه و قابل تكثير است و در سه جريان اسالم سنتي، اسالم اصالح گرا 
و اسالم احياگرا منحصر نمي شود؛ گو اين كه نويسنده خود نيز جريان چهارمي را با عنوان 
اسالم سياسي مورد شناسايي قرار مي دهد، كه به نظر مي رسد هدف اصلي نگارش اين 
كتاب توسط مؤلف توصيف، تحليل و تبيين آينده جنبش هاي اسالمي تحت لواي اسالم 
سياسي است. در اين راستا مي توان به طبقه بندي هاي انجام شده توسط دكتر واليتي،1 

حسن حنفي،2 محمد عماره3 و... اشاره كرد يا دسته بندي جامع تري ارايه نمود.
ــس از حمله ناپلئون به مصر،  ــه جهان عرب متأثر از بحران هاي پي در پي پ انديش
ــرزمين  فلسطين  ــغال س ــقوط و اضمحالل خالفت و امپراتوري هاي عثماني، اش س
توسط رژيم صهيونيستي و استبداد حكام محلي، دچار تحول و تطور گرديده است 
و از آن  جايي  كه به اعتقاد برخي انديشمندان انديشه سياسي به طور كلي به دوره 
ــي كه جامعه با  ــت و نظريه پرداز كار خود را از بحران هاي سياس بحران معطوف اس
ــوان اين گونه نتيجه گيري نمود كه جريان هاي  ــت، آغاز مي كند4 مي ت آن درگير اس
ــخ گويي و ارايه راه حل هاي برون رفت از  ــي در جهان عرب در پي پاس فكري- سياس
ــكل گرفته، رشد و تكامل يافته و در نهايت به دنبال ناتواني و عدم كام يابي  بحران ش
در خروج از بحران به حاشيه رفته و جريان ديگري از درون آن سر بر آورده است.5

1. رك: علي اكبر واليتي، بيداري اسالمي در جهان عرب، ايران و شبه قاره هند و...، پايگاه: 
http://nasim online.ir

ــراءات في اعمال محمد عابد  ــن حنفي، نقد الفعل  العربي في مرآه التراث و التجديد، التراث والنهضه ق 2. حس
الجابري، اعداد كمال عبداللطيف، ص215. 

3. محمد عماره، ازمه الفكر االسالمي الحديث، ص43-36؛ و الحديثه بين العلمانيه واالسالم، ص20-25. 
4. توماس اسپريگنز، فهم نظريه هاي سياسي، فرهنگ رجايي، تهران، آگاه، 1370، ص39. 

ــبي گرايي اين نظريه و اين كه به رغم  5. شايان ذكر است كاربرد «نظريه بحران» اسپريگنز به داليلي چون نس
ادعاي اسپريگنز، تمامي توليدات علمي، ماحصل بروز بحران در جوامع بشري نمي باشد، بلكه علم گاهاً از طريق 
ــد نموده (نظير ابداعات و  ــيني تكامل  يافته يا در اثر جوالن فكري انديشمندي خالق رش انباشت داده هاي پيش
اختراعات اديسون) يا بعضاً در اثر وقوع تصادف (نظير كشف جاذبه عمومي زمين توسط نيوتن) رشد يافته، به منزله 

پذيرش كامل اين نظريه  نمي باشد. 
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به عبارت ديگر با اين كه تحوالت سياسي و اجتماعي 
ــه گرايش ديگر مؤثر  در تحول فكري، از يك گرايش ب
ــت ولي بايد گفت كه علت اصلي اين تحوالت،  بوده اس
ــابق در برآوردن انتظارات موجود  ــه س شكست انديش
بوده است كه زمينه را براي ظهور انديشه جديد فراهم 
مي كند. در واقع، اين امر بدين معناست كه يك انديشه 
ــده بود،  در حل بحران هايي كه براي رفع آن مطرح ش
ــه ديگري  ناتوان مانده و الجرم جاي خود را به انديش
داده است. به همين علت است كه تحول در گرايش هاي 
ــده، مفهوم «شكست» را به ذهن متبادر  مختلف يادش
مي كند، لذا مي توان چنين نتيجه گرفت كه پيدايش، 
رشد و بالندگي يك جريان فكري- سياسي تا حدودي 
ــين  ــان و جريان هاي پيش ــي ناكارآمدي جري به معن

مي باشد. 
ــالمي جريان هاي فكري  در آغاز نوزايي در جوامع اس
«غرب گرايي»، «قوم گرايي» و «اسالم گرايي»، سه نحله 

ــتواري بودند كه جنبش هاي فكري- سياسي را در جهان اسالم سامان  فكري نسبتاً اس
مي دادند. 

ــفا را در مدرنيته و برگرفتن تمدن نوين غرب و به كارگيري  ــخه ش گروه نخست نس
ــم و...) يافتند. شبلي  ــفه غربي (پوزيتيويسم، ماركسيسم، پراگماتيس راهكارهاي فلس
الشميل، فرح انطون، سالمه موسي و زكي نجيب محمود، از هواداران اين نظريه بودند. 
ــه ديني براي  ــمندان اين جريان، هم و غم خويش را در بيان عدم كفايت انديش انديش
رستاخيز و بيداري به كار گرفتند. با حذف اسالم به عنوان دال برتر از جوامع مسلمين، 
دولت- ملت هايي با انديشه مدرن سر برآوردند كه نه در سطح عيني مي توانستند كارآمد 
ــروع؛ گفتماني كه مي توان آن را «گفتمان كماليستي»  باشند و نه در سطح ذهني مش
ناميد و شاخصه اصلي اش حذف اسالم به عنوان دال اصلي و نقطه وحدت بخش دنياي 
مسلمانان است. ناكارآمدي در بعد عيني را مي توان در جنگ اعراب و اسراييل و چالش 
ــاهده نمود. در بعد ذهني هم  ــتي و بعثي به وضوح مش آنان با ايدئولوژي هاي كمونيس
جوامع مسلمان كه هنوز خود را با انديشه امت بازيابي مي كردند، با مفهوم دولت- ملت 

«اسالم سياسي» در معناي موسع 
آن مي تواند شامل بخش هايي از 
جريان احياگرا هم بشود (جريان 
اسالم گرايان حزبي)؛ با اين 
توصيف كه اسالم سياسي ابتدا 
به ساكن مخالف دستاوردهاي 
علمي و تكنولوژيك مدرنيته 
نيست و پيشرفت و گسترش 
علوم و فنون را ميراثي بشري 
مي داند. در حالي كه جريان 
احياگرا به ويژه نحله مبارزه جو 
و غيرحزبي اش با رويكردي 
متصلب  تعريف  و  جهادي 
مرزهاي داراالسالم و دارالكفر، 
هر گونه مراوده و تعامل با غرب 
و مدرنيته را نفي كرده و به مقابله 

با آن برمي خيزد
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مدرن، نمي توانستند براي نظم سياسي جديد اهميتي 
ــند. در نهايت و در پي فروپاشي اتحاد  چندان قايل باش
ــدن خطرات ليبراليسم و  ــوروي و عيان ش  جماهير  ش
ــتگذاري هاي اياالت  متحده  ــم-كه سياس پراگماتيس
ــان منادي  ــمار مي رفت- جري ــاد آن به ش  امريكا، نم

غرب گرايي ناتوان و به حاشيه رانده شد. 
ــتند و به  ــي برافراش ــم قوميت گراي ــروه دوم، پرچ گ
ــنت و  ــدت قوم گرايانه» و آزادي و تلفيق ميان س «وح
مدرنيته دعوت كردند. برجسته ترين مناديان اين گروه، 
ــاطع الحصري به  جمال عبدالناصر، امين الريحاني و س
شمار مي آيند. اين جريان، پس از اين كه در تجربه يكپارچه سازي جهان عرب ناكام ماند، 
رو به ضعف نهاد و انديشمندان اندك شماري چون محمد عابد جابري و برهان غليون در 

سنگر قوميت گرايي بر جاي ماندند و به دفاع از آن پرداختند. 
گروه سوم، يگانه راه نجات را در زيست مسلمانانه و احياء آموزه هاي اسالمي از طريق 
ــتند و «اصالت» و «بازگشت  ــالمي مي پنداش اصالح و احياء يا تجديد ميراث ديني اس
ــتار بودند. در فضاي بحران آلود سيطره گفتمان كماليسم،  به بنيادهاي دين» را خواس
ــكل پذيرفتند و هدف آنان البته در درجه اول،  نهضت هاي اسالمي در جهان اسالم ش
اصالح گري بود و اين اصالح گري را به عنوان واكنشي در برابر رژيم هاي كماليست مطرح 
ــي به جامعه، بتوانند دوباره اسالم را به مركز  مي كردند تا از طريق اصالح و آگاهي بخش
نظم سياسي گفتمان حاكم بر مسلمانان بازگردانند. جمال الدين اسدآبادي و شيخ محمد 
عبده و شاگردانش، از مناديان اين رويكرد بودند و سپس اين راه را كساني چون حسن 

البنا، سيدقطب، محمد عللوه و مالك بن نبي ادامه دادند. 
در درون جريان اسالم گراي معاصر و در طي زمان و پشت سرگذاردن فراز و نشيب هاي 
گوناگون از منظر نوع نگاه به دين، هستي و انسان و به ويژه در نوع نگاه به مقوله  اجتماع و 
سياست، حداقل سه نحله  كامًال متفاوت و نه الزاماً متعارض به غير از جريان اسالم سنتي 
قابل تفكيك هستند كه اين جريان هاي كالن هم يك دست نبوده و خود دچار انشعاباتي 

شده سبك و روش هاي متفاوتي را در پيش گرفتند كه در ذيل به آنها اشاره مي كنيم. 

اسالم  مؤلفه هاي  و  مباني 
سياسي:

1. اعتقاد به ابعاد فراگير دين؛ 
2. اعتقاد به جداناپذيري دين 
از سياست 3. اعتقاد به تشكيل 
دولت مدرن بر اساس اسالم؛ 
4. اعتقاد به استعمار غرب به 
عنوان عامل عقب ماندگي 
مسلمانان؛ 5. بازسازي جامعه 
بر اساس اصول اسالمي از 

طريق كسب قدرت سياسي
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وجوه اشتراك اسالم اصالح گرا، اسالم احيا گرا و اسالم سياسي
ــي داراي وجوه مشتركي  ــالم اصالح گرا، اسالم احيا گرا و اسالم سياس جريان هاي اس
هستند. اين وجوه مشترك كه آنان را از جريان ديني سنتي متمايز ساخته، عبارت اند از: 
1. هر سه جريان بر ابتناي نظامات و مناسبات اجتماعي و سياسي بر موازين و احكام 

اسالم تأكيد دارند.
2. هر سه جريان به برپايي حكومت ديني معتقدند. 

3. هر سه جريان معتقد به توانايي اسالم در پاسخ گويي به نيازهاي زمانه و بشر امروز و 
خواهان ستبري آن در برابر ديگر مكاتب مدعي هستند. 

4. هر سه جريان سوداي عزت و سربلندي مسلمانان را در سر دارند. 
ــا و الهام بخش عبور از ضعف و  ــه جريان قرآن را راهنما و تعاليم آن را راه گش 5. هر س
عقب ماندگي و نيل به عزت و پيشرفت و سربلندي دانسته، همگان را به بازگشت به قرآن 

فرا مي خوانند. 
ــه برخي از  ــاً در انديش ــد و بعض ــطح كالن مطرح مي باش ــص در س البته اين خصائ
ــمندان هر جريان، پاره اي از اين ويژگي  ها را نمي بينيم. در كنار اين مشابهت  ها،  انديش
ــا را از يكديگر متمايز  ــري و عملي اين جريان ه ــق و قابل توجه نظ وجوه اختالف عمي

مي سازد. 

وجوه اختالف اسالم اصالح گرا، اسالم احيا گرا و اسالم سياسي 
الف. جريان اسالم اصالح گرا 

ــاخه اي از جريان كالن انديشه  ديني، پس از دوره   جريان اسالم اصالح گرا به منزله  ش
آشنايي   اوليه با فرهنگ و مدنيت غرب كه با شيفتگي همراه بود، پديد آمد. جنبش هاي 
ــده بود، جنبشي عقل گرا و  ــيد جمال الدين اسدآبادي آغاز ش اصالحي  كه به وسيله س
خواهان استفاده از شيوه هاي جديد نوسازي، پيشرفت، علم و خواهان برپايي نظام هاي 
سياسي مبتني بر آزادي و دموكراسي در قالب حكومت هاي پارلماني و مشروطه بودند. 
ــالمي از  البته اين جنبش درصدد مبارزه با علل عقب ماندگي و طغيان درون جوامع اس
طريق مبارزه با استعمارگران و متجاوزان خارجي برآمد. رويكرد اين جريان به رهبري 
ــيخ محمد عبده به غرب رويكردي تفكيكي بود؛ بدين  سيدجمال الدين اسدآبادي و ش
معنا كه وجه تمدني غرب را از وجه سياسي و استعماري آن تفكيك مي كرد و ضمن نفي 
و مبارزه با وجه سياسي غرب، نسبت به وجه تمدني و فرهنگي آن موضعي انتقادي همراه 
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با آمادگي و بلكه تأكيد بر اخذ و جذب دستاوردهاي ارزشمند و بهره مندي از ويژگي  هاي 
مثبت آن داشت. هدف اصلي جريان اصالح طلبي ديني واكنش در برابر خطر نظامي و 
ــتعمار غربي و بازگرداندن سيادت گذشته اسالم و  سياسي اروپا و رفع سلطه و نفوذ اس
ــرط اين هدف احيا و بازسازي تفكر ديني از  قدرت سياسي مسلمانان بود. ولي پيش ش

نظر داخلي بود. 
ــاي اصالح طلبانه  ــخص اصالح طلبي ديني كه آن  را از همه جنبش ه ــتاورد مش دس
گذشته اسالم جدا مي كرد، دقيقاً عبارت بود از آگاهي و واكنش نسبت به خطر نظامي،  
سياسي، خارجي و مبارزه با استبداد داخلي. اصالح طلبان اسالمي موضع سنت گرايان 
ــان را به روي مبارزه جويي و سلطه طلبي اروپا  محافظه كار را كه مي خواستند چشمانش
ــالمي  ــد، بلكه آن را براي موجوديت جامعه اس ــه تنها موضعي منفي مي ديدن ببندند ن
پرخطر ارزيابي مي نمودند.1 مصلحان ديني اخذ و اقتباس از تمدن جديد در چهارچوب 
تفكر ديني بازسازي شده را كه يكي از اركان اساسي آن اجتهاد بود، نه تنها ممكن بلكه 
ضروري مي دانستند. اين راه حل در برخورد با پديده هاي جديد و تمدن غرب كه با حفظ 
ــد و ارزيابي آگاهانه و تفكيك امور  و رعايت اصول، موازين و معيارهاي تفكر ديني و نق
مثبت، مفيد و انساني از امور منفي، مضر و غيرانساني همراه بود، آن ها را از محافظه كاران 

و سنت گرايان و نيز غرب گرايان و متجددان جدا مي كرد.2
بنابراين مؤلفه هاي تمايز جريان اصالح گرا نسبت به اسالم سنتي و ساير جريان هاي 

فكري- سياسي اسالم گرا را مي توان در محورهاي ذيل خالصه نمود: 
1. مبارزه با استبداد داخلي 

2. مبارزه با استعمار نظامي غرب 
3. اخذ دستاوردهاي تكنولوژيك غرب در جهت پيشرفت جوامع اسالمي 

ــي غرب نظير پارلمان و قانون اساسي و تطبيق آن با آموزه هاي  4. اخذ نظامات سياس
اسالمي نظير شورا 

ب. جريان اسالم احياگرا 
ــلمان پا به عرصه نهادند  پس از جنگ دوم جهاني، نسل جديدي از انديشمندان مس
ــلف خويش را پيش گرفتند و به درمان همان مشكالت پيش از جنگ كه همانا  و راه س

1. هشام شرابي، روشنفكران عرب و غرب، ترجمه: عبدالرحمن عالم، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 
1368، ص39 به نقل از: سيد احمد موثقي، جنبش هاي اسالمي معاصر،  ابراهيم برزگر (ويراستار)، تهران، سمت، 

1374، ص114. 
2. سيد احمد موثقي، جنبش هاي اسالمي معاصر،  همان، ص129. 
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واپس ماندگي و بحران در جوامع اسالمي بود، كمر همت بستند؛ تحولي كه بعد از نيمه 
ــود، هجوم غرب به جهان اسالم اين بار در  قرن بيستم جهان اسالم با آن روبه رو مي ش
ــت. پنجه افكندن بر روي ثروت هاي جهان اسالم، مورد تجاوز  قالب استعمار مدرن اس
قرار دادن هويت فرهنگي مسلمانان، ترويج و گسترش رذايل اخالقي در بين مسلمين، از 
هم گسيختگي بافت فرهنگي- اجتماعي مسلمانان از طريق مزدوران حقيقي يا فرهنگي 
و جعل رژيم صهيونيستي در قلب جهان اسالم از نكات بارز اين استعمار مدرن است. در 
اين مقطع حركت هايي در جهت مخالفت با اين سياست ها و در دفاع از هويت اسالمي 
انجام گرفت. در واقع بيداري اسالمي و جنبش احياي ديني هم يك پديده سلبي و هم 
يك پديده اثباتي است. دفاع از استقالل و هويت فكري مسلمين در مقابل هجوم آشكار 
و خاموش غرب و اثبات توانايي دين و هويت اعتقادي و فكري مسلمانان در اداره جوامع 

مسلمين از اصول حركت اسالم احياگرا به شمار مي رود. 
ــنن، امروزه به جريان ها و نيروهايي گفته مي شود  ــالم احياگرا در بين اهل تس اس
كه وجه ظاهري دين، يعني جنبه احكام شرعي را، برجسته تر از ديگر ابعاد، به ويژه 
بعد اخالقي آن مي دانند و از همين رو عمل به شريعت را كه به  دست نظام سياسي 
ــمارند و همزمان تأسيس  ــلماني مي ش ــت، مهم ترين وجه مس حاكم امكان پذير اس
ــكالت جوامع اسالمي قلمداد مي كنند  ــرآغاز حل مهم ترين مش چنين نظامي را س
ــات و تحوالت ديگر را در عرصه هاي فرهنگي، اجتماعي، اخالقي و...  و همه اصالح
ــتا،  ــلمانان مي دانند و در همين راس ــي زندگي مس فرعي بر تحول در حوزه سياس
ــود مي پندارند. گروه هاي  ــرعي خ ــيدن به حكومت را از واجبات ش تالش براي رس
ــان در كشورهاي غيرعربي،  ــلمين در جهان عرب، هم فكران و پيروان ش اخوان المس
ــلفيت جهادي و القاعده در اين  ــاخه هاي حزب التحرير در كشورهاي مختلف، س ش
ــيدن به  ــد در برخي تفصيالت از جمله در نحوه  رس ــتان اند؛ هر چن زمينه هم داس
ــيوه هاي تطبيق شريعت كم و بيش با هم اختالف نظر  حكومت دلخواه و نيز در ش
دارند. آغاز اين جريان فكري را مي توان با تأسيس جمعيت اخوان المسلمين توسط 

حسن البنا ذكر كرد. 
ــن البنا جنبش خود را بنيان نهاد، افكار سياسي اسالم بين انديشه هاي  زماني كه حس

سه مكتب در نوسان بود: 
ــازش يا نوسازي جامعه و  ــنت گرايان كه هر گونه س 1. عناصر محافظه كار االزهر يا س

دگرگوني دين و مذهب را رد مي كردند. 
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2. حاميان نوسازي يا شاگردان عبده كه هدفشان جامعه اي بود كه دين و سياست از 
هم جدا باشد، اما در آن به احكام اسالم عمل شود. 

ــت به عقايد و اعمال اولين نسل  ــيدرضا كه خواستار بازگش 3. اصالح طلبان پيرو رش
ــوم تمايل داشت. اين  ــالمي بودند كه در اين ميان حسن البنا به مكتب س از احكام اس
برداشت او در واقع واكنش شكست نظام سياسي غرب گراي مصر (ناشي از قانون اساسي 

1923مصر) براي رهانيدن اين كشور از چنگال بريتانيا بود.1 
پس از حسن البنا، سيدقطب در بستر جريان احياي انديشه  ديني سر برآورد و جريان 
احياگرا متأثر از وي به دين نگاه حداكثري و ايدئولوژيك مبتني بر ستيز و نفي ديگري 
ــل، اجبار ديگران به  ــيري از قواعد فقهي نظير: «نفي اكراه» در عم يافت و با ارايه تفس
ــرعاً مجاز، بلكه واجب خواند. به اين  ترتيب به آزادي مذهب به ويژه  پذيرش اسالم را ش
آزادي اديان غيرتوحيدي اعتقادي نداشت. هدف جريان احياگرا از جهاد، نابودي تمامي 
اشكال كفر بوده و از اين رو به جهاد ابتدايي قايل است؛ در حالي كه ساير جريان ها هدف 

از جهاد را دفع تجاوز دشمن مي دانند و به جهاد دفاعي معتقدند. 
ــالم در تمامي زمينه  هاي اقتصادي، اجتماعي،  ــندگي اس جريان احياگرا به خودبس
ــري در اين حوزه  ها را مظاهر كفر  ــتاوردهاي بش فرهنگي و سياسي معتقد است و دس
ــي و آزادي به مفهوم جديد را يكي از مظاهر كفر و  و گمراهي تلقي مي كند و دموكراس
عصيان بشر امروز در برابر خداوند مي داند و به نوعي حكومت اقتدارگرا معتقد است؛ در 
حالي كه جريان اصالح گرا و اسالم سياسي به سازگاري وجوهي از دموكراسي و آزادي 
به مفهوم جديد با موازين اسالمي معتقدند. جريان احيا گرا به دموكراسي بدبين است و 
حكومت ايدئولوژيك فردي يا جمعي اقتدارگرا و توده گرا را حكومت طراز اسالم مي داند. 
توده گرايي و حركت جنبشي از وجوه اصلي جريان احياگراست و اين تمايز آن با جريان 
اسالم گراي سنتي است. جريان احياگرا عموماً به آزادي  هاي سياسي و اجتماعي و نهادها 
و تشكل  هاي مدني و سياسي اعتقادي ندارد و وجود اين نهادها را مخل وحدت جامعه 

مي داند و در عوض به رابطه  مستقيم ميان حكومت و جامعه باور دارد.2
ــود: 1. جريان هايي كه حكومت  ــالمي به سه گروه تقسيم مي ش جريان  احياگراي اس
ــع مي بينند و  ــي مانعه الجم ــر و دموكراس ــوق بش ــا مفاهيمي چون حق ــالمي را ب اس
ــد كه آنها  ــالمي ارايه مي كنن ــرب از اصول اس ــه و انقالبي مش ــت هاي تندروان برداش

1. بهمن آقايي و خسرو صفوي، اخوان المسلمين، تهران، رسام، 1365، ص18-19. 
2. محسن آرمين، جريان  هاي تفسيري معاصر و مسئله  آزادي، تهران، ني، 1388. 
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ــن  ــد و در اي ــارز» مي خوانن ــالم گرايان مب را «اس
ــريه و  ــيدقطب، صالح س ــه نام هايي چون س ميان ب
ــود؛ 2. گفتمان ها  ــاره مي ش ــيخ عبدالرحمن اش ش
ــوند و  ــوب مي ش ــه ميانه رو محس ــي ك و جريان هاي
برداشت هاي محافظه كارانه تري از اصول اسالمي ارايه 
مي كنند و در عين حال، در پي به روز كردن و به اجرا 
گذاردن ارزش ها و اصول اسالمي هستند كه ايشان را 
اسالم گرايان غيرمبارز مي خوانند. ايشان ميان مباني 
اسالم و مفاهيمي چون دموكراسي، مشاركت مردمي 
ــخصيت هايي چون  ــتند. ش و... قايل به تعارض نيس
ــفيق، حسن  ــن البنا، تقي الدين نبهاني، منير ش حس
الترابي و راشد الغنوشي در اين گروه جاي مي گيرند. 

ــروه اول بر از ميان  ــد، در حالي كه گ ــر خود را جهادگر مي دانن هر دو گروه فوق الذك
ــاد و فعاليت را در  ــتن چالش هاي غيربومي تأكيد مي كند و گروه دوم حوزه جه برداش
تمدن سازي و حتي در دولت سازي جديد، در قالب تعليمات اسالمي، خالصه مي كند. 

گروه سوم، جريان اسالم سلفي است كه از سويي تنها به ظواهر نصوص فقهي پرداخته 
و راه هرگونه اجتهادي فراتر از فتاواي احمد بن حنبل و ابن تيميه را در عمل سد نموده و از 
سوي ديگر با تمامي رويكردهاي انقالبي و مبارزه عليه طاغوت (اعم از استبداد داخلي يا 
استعمار و سلطه خارجي) به مخالفت برخاسته و مبارزان و انقالبيون را خروج كنندگان 

از دين خطاب مي كند. 
ــالم گرايان مبارز (غير حزبي) مثل سيدقطب و ديگران،  در اين جريان با سه گروه: اس
ــلمين و جريان هاي هم سو و اسالم گرايان  ــالم گرايان مبارز حزبي مثل اخوان المس اس
وهابى سروكار داريم كه هر گروه طيف وسيعى از جريان هاى سلفى گرى جهان اسالم 

را رهبرى مى كنند. 
ج. جريان اسالم سياسي 

ــي» و كاربرد آن چندان صحيح به  ابتدا بايد گفت جعل واژه و اصطالح «اسالم سياس
نظر نمي رسد، زيرا پذيرش اين واژه بدين معني است كه اسالم داراي دو گرايش سياسي 
و غير سياسي است در حالي كه اصوالً اسالم نگرشي است به هستي و راه و روشي است 
براي زندگي و در اين راستا مجموعه اي از ارزش ها و اصول را در جنبه هاي مختلف زندگي 

اسالم گرايان سياسي بر خالف 
سنت گرايان،  و  نيادگرايان  ب
مدرنيته را به طور كامل نفي 
نمي كنند، بلكه مي كوشند تا 
اسالم را با جامعه  مدرن سازگار 
نشان دهند. البته ايشان جنبه هاي 
سكوالر تمدن غرب را نفي كرده 
و مشكالت جامعه هاي معاصر را 
به دوري از دين و معنويت نسبت 
داده و راه رهايي از آنها را توسل 
به ارزش هاي ديني و بازگشت به 

اسالم مي دانند
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اعم از سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و غيره پي ريزي كرده است؛ به طوري كه 
براي يك مسلمان واقعي غيرممكن است به بعضي از تعاليم اسالم ايمان داشته و نسبت 
به بعضي ديگر بي توجه باشد (نومن ببعض و نكفر ببعض) و در نتيجه به حضور اسالم در 
بعضي از جنبه هاي زندگيش رضايت دهد، ولي از حضور آن در جنبه هاي ديگر ممانعت 
كرده يا آن را كامًال انكار نمايد. اگرچه ممكن است در اولويت بندي و ترتيب اين جنبه ها، 
با توجه به مقتضاي شرايط اختالف نظر وجود داشته باشد اما با وجود بديهي بودن اين 
ــي» به گفتار و نوشته هاي  ــويه، اصطالح «اسالم سياس حقيقت، در اثر تبليغات يك س

مسلمين راه يافته، تا جايي كه مانند هر اشتباه شايع ديگري به كار مي رود. 
بر اين اساس، اصطالح اسالم سياسي، اصطالحي جديد است كه در برابر اسالم سنتي 
پديد آمده و به دنياي مدرن تعلق دارد.1 در واقع، از آن جايي كه بازنمايي هويت مدرن 
ــم ظهور يافته و كماليسم متأثر از مدرنيسم  در جهان اسالم در چهره گفتمان كماليس
غربي، تلقي و تفسير سياسي از اسالم را سركوب نموده و به حاشيه رانده است، جريان 
فكري كه به مقابله با گفتمان كماليسم پرداخت عموماً با عنوان اسالم سياسي بازتعريف 
ــي به دليل برخورداري از اعتبار و قابليت  شد. به گفته بابي سعيد گفتمان اسالم سياس
ــلط سازد، زيرا ديگر  ــالمي توانست مجدداً خود را مطرح و مس دسترسي در جوامع اس
بديل هاي اسالم سياسي نظير جريان هاي سوسياليستي و ليبراليستي فاقد ويژگي هاي 
مزبور بودند. بر اين اساس، اسالم سياسي گفتماني است كه هويت اسالمي را در كانون 
ــالم را به يك دال برتر تبديل  نمود.2 بابي سعيد معتقد است  عمل سياسي قرار داد و اس
كه مفهوم اسالم سياسي بيشتر براي توصيف آن دسته از جريان هاي سياسي اسالمي به 
كار مي رود كه خواستار ايجاد حكومتي بر مبناي اصول اسالمي هستند. بنابراين اسالم 
ــاب آورد كه گرد مفهوم مركزي حكومت اسالمي  سياسي را مي توان گفتماني به حس

نظم يافته است. 
ــالم سياسي» در اينجا صرفاً به معناي مجموعه اي از گزاره هاي خاص  مراد از «اس
ــالم و نيز كتب روايي و حديثي آن  ــالم كه از دل متن مقدس اس ــي» اس «سياس
ــازوكارهايي براي حاكميت  ــده است نمي باشد و نيز صرفاً مدل ها و س استخراج ش
سياسي اسالم را شامل نمي شود، بلكه معنايي فراخ تر و دايره اي گسترده تر دارد كه 
البته بي ترديد مؤلفه هايي از اين دست را نيز دارا مي باشد. به عبارت ديگر، «اسالم 

1. غالمرضا بهروزلك ، «اسالم سياسي و اسالم گرايي معاصر»، همان. 
2. بابي سعيد، هراس بنيادين اروپامداري و ظهور اسالم گرايي، ترجمه: غالمرضا جمشيدي ها و موسي عنبري، 

تهران، دانشگاه تهران، 1379، ص20.
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ــع آن مي تواند  ــي» در معناي موس سياس
ــان احياگرا هم  ــامل بخش هايي از جري ش
بشود (جريان اسالم گرايان حزبي)؛ با اين 
ــالم سياسي ابتدا به ساكن  توصيف كه اس
مخالف دستاوردهاي علمي و تكنولوژيك 
مدرنيته نيست و پيشرفت و گسترش علوم 
و فنون را ميراثي بشري مي داند. در حالي 
كه جريان احياگرا به ويژه نحله مبارزه جو 
ــردي جهادي و  ــا رويك ــي اش ب و غيرحزب
ــالم و  ــب مرزهاي داراالس ــف متصل تعري
دارالكفر، هر گونه مراوده و تعامل با غرب 
ــي كرده و به مقابله با آن  و مدرنيته را نف

برمي خيزد. 

مباني و مؤلفه هاي اسالم سياسي
ــي، دين فقط يك اعتقاد نيست، بلكه  ــالم سياس 1. اعتقاد به ابعاد فراگير دين: در اس

ابعادي فراگير دارد و تمامي عرصه  حيات آدمي را در بر مي گيرد.1
ــي بر تفكيك ناپذيري دين و  ــت: اسالم سياس 2. اعتقاد به جداناپذيري دين از سياس
ــالم از نظريه اي جامع درباره  دولت و سياست  ــت اس سياست تأكيد كرده و مدعي اس
برخوردار است و به دليل تكيه بر وحي از ديگر نظريه هاي سياسي متكي بر خرد انساني، 

برتر است.2 
3. اعتقاد به تشكيل دولت مدرن بر اساس اسالم: اسالم سياسي از تعبيرهاي اسالمي 
ــتفاده مي كند و بازگشت به اسالم و  ــي جامعه اس براي تبيين و توضيح وضعيت سياس
تشكيل حكومت اسالمي را تنها راه حل بحران هاي جامعه  معاصر به شمار مي آورد و در 
پي ايجاد نوعي جامعه  مدرن است كه در كنار بهره گيري از دستاوردهاي مثبت تمدن 

بشري از آسيب هاي آن به دور باشد.3

ــگاه فرهنگ و انديشه اسالمي،  ــي در ايران، تهران، پژوهش 1. غالمرضا بهروزلك، جهاني شدن و اسالم سياس
1386، ص39. 

2. محمدعلي حسيني زاده، اسالم سياسي در ايران، قم، دانشگاه مفيد، 1386، ص17. 
3. همان، ص18. 

جريان اسالم واليتي- فقاهتي به رهبري 
روحانيت شيعي به ويژه امام خميني(ره) 
در مقابل راه حل هاي سياسي مبارزه عليه 
رژيم مستبد شاه، به فعاليت هاي فكري- 
فرهنگي روي آورد و با اهتمام به تربيت 
به دنبال ايجاد تحولي  و آموزش مردم، 
اساسي تر در جامعه رفت. مبناي فلسفي 
تفكر اين جريان آن بود كه براي ايجاد 
تحول در جامعه و تغييرهاي مطلوب در 
روبنايي  به تغييرات  نمي توان  حكومت، 
سياسي دل  خوش كرد؛ بلكه بايد انسان 
و  نمود  متحول  درون  از  را  جامعه  و 
اساسي  به طور  جامعه  تا  ساخت  نو  از 

اصالح شود
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4. اعتقاد به استعمار غرب به عنوان عامل عقب ماندگي مسلمانان: اسالم گرايان سياسي 
عقب ماندگي سياسي مسلمانان را زاييده  استعمار جديد غرب مي دانند و به اين وسيله 
ــالم، مي خواهند به عقب ماندگي مسلمانان  با دست گذاشتن بر حساسيت هاي امت اس

پاسخ گويند.1
5. بازسازي جامعه بر اساس اصول اسالمي از طريق كسب قدرت سياسي: هدف نهايي 
اسالم سياسي، بازسازي جامعه بر اساس اصول اسالمي است و در اين راه به دست آوردن 
ــود. هواداران اسالم سياسي، اسالم را به  قدرت سياسي، مقدمه اي ضروري تلقي مي ش
مثابه يك ايدئولوژي جامع در نظر مي گيرند كه دنيا و آخرت انسان را دربرگرفته و براي 

همه  حوزه هاي زندگي دستورها و احكامي روشن دارد.2
اسالم گرايان سياسي بر خالف بنيادگرايان و سنت گرايان، مدرنيته را به طور كامل نفي 
ــالم را با جامعه  مدرن سازگار نشان دهند. البته ايشان  نمي كنند، بلكه مي كوشند تا اس
جنبه هاي سكوالر تمدن غرب را نفي كرده و مشكالت جامعه هاي معاصر را به دوري از 
دين و معنويت نسبت داده و راه رهايي از آنها را توسل به ارزش هاي ديني و بازگشت به 

اسالم مي دانند.3 
ــي مي توان جريان اسالم واليتي-  ــاس اين تعاريف و مؤلفه هاي فكري- سياس بر اس
ــت كه به همراه جريان  فقاهتي شيعي را گرايشي عمده و كالن از اسالم سياسي دانس

بلوغ يافته اسالم احياگراي حزبي، آينده  جنبش هاي اسالمي را رقم مي زنند. 

جريان اسالم واليتي- فقاهتي 
جريان فكري اسالم واليتي- فقاهتي از همان ابتداي ورود تجدد به جوامع اسالمي، از 
ــان داد و به مقابله فكري و نظري با آن پرداخت و در مقابل جريان هاي  خود واكنش نش
ــن جريان فكري، علل  ــالم دفاع كرد. اي مادي و غير مذهبي، از تماميت و جامعيت اس
ــلمين را نه در پيروي از ارزش هاي فرهنگي اسالم، بلكه در رها كردن  عقب ماندگي مس

آنها مي دانست. 
جريان اسالم واليتي- فقاهتي به رهبري روحانيت شيعي به ويژه امام خميني(ره) در 
مقابل راه حل هاي سياسي مبارزه عليه رژيم مستبد شاه، به فعاليت هاي فكري- فرهنگي 
روي آورد و با اهتمام به تربيت و آموزش مردم، به دنبال ايجاد تحولي اساسي تر در جامعه 

1. اليويه روا، تجربه اسالم سياسي، همان، ص23. 
2. محمدعلي حسيني زاده، همان، ص17.

3. همان، ص18.
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ــفي تفكر اين جريان آن بود كه  رفت. مبناي فلس
ــه و تغييرهاي مطلوب  براي ايجاد تحول در جامع
در حكومت، نمي توان به تغييرات روبنايي سياسي 
دل  خوش كرد؛ بلكه بايد انسان و جامعه را از درون 
متحول نمود و از نو ساخت تا جامعه به طور اساسي 
ــدت ملهم از آيه  اصالح شود. اين نحوه تفكر به ش
ــي يغيروا ما  ــا بقوم حت ــريفه «ان اهللا ال يغير م ش
بانفسهم»1 است كه تحول درون و ساختن فرد را 
ــاس تحول جامعه و تاريخ مي داند. بدين لحاظ  اس
ــي- فقاهتي با  ــالم واليت بود كه جريان فكري اس
طرح انديشه بازگشت به اسالم راستين، به تزكيه 
ــي فكري و فرهنگي  و تعليم فردي و آموزش مبان

اسالم پرداخت. 
اين جريان فكري، در چهارچوب احياي اسالم، چشم انداز جديدي از سياست اسالمي 
ــني در تحوالت جامعه نمود مي يابد و همين  ارايه مي دهد؛ به نحوي كه اسالم به روش
سياست جديد اسالمي، طليعه انقالب اسالمي مي شود. روحانيت شيعه، در اين مقطع 
با پشتوانه فعاليت هاي فكري و معنوي خود و با جمع بندي از شرايط سياسي، اجتماعي، 
ــالمي  ــي تكيه نمود كه براي اجراي احكام اس داخلي و بين المللي، به اين موضع اساس
ــي مبارزه كند و با درانداختن  و تثبيت حاكميت اسالمي، بايد همانند يك گروه سياس
ــت گيرد؛ به عبارت ديگر،  ــتقيماً و باالستقالل به دس طرحي نو، قدرت سياسي را مس
عمل كردن در چهارچوب نظام مستقر به عنوان گروه ذي نفوذ، يا همكاري و شراكت با 
جريان هاي ملي و روشنفكري، از دستور كار خارج شد و هدف اول و آخر، كسب قدرت 
و تشكيل حكومت از جانب فقها قلمداد شد و با اشاعه اين تفكر در جامعه و آماده شدن 

مردم، امام خميني(ره) طرح نظام ايده آل را ارايه داد. 
در اين برهه هاله اي از ابهام و كهنگي بر چهره اسالم سايه افكنده بود. با وجود اين كه 
شاهد موج احياي اسالم و تسلط الگوهاي فكري اسالمي هستيم، ولي شرايط به گونه اي 
است كه بر اثر تبليغات زياد بيگانگان و استعمارگران، اسالم كامًال در معرض اتهام قرار 
دارد و هر كس به گونه اي سعي دارد منكر شود كه اسالم طرح و برنامه اي براي مسلمانان 

1. قرآن كريم، 11/13. 

مهم ترين شاخص ها و ويژگي هاي 
اصول سياسي جريان اسالم فقاهتي 
عبارت اند از: عدم جدايي دين 
از سياست، قهري بودن وجود 
حكومت، واجب بودن تأسيس 
حكومت اسالمي، مبنا قرار گرفتن 
حكومت اسالمي بر اساس واليت 
فقيه، اتكا به حضور، آرا و مشاركت 
مردم در تشكيل حكومت، مبنا قرار 
گرفتن قانون اسالم و نيز اصولي 
چون تكليف، مصلحت مردم، 
حفظ اسالم و داراالسالم، دعوت و 

گسترش اسالم و نفي سبيل
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ــت كه متفكران شيعه را بر  ــي و اجتماعي آن ها دارد؛ و همين امر اس و اداره امور سياس
ــالم، چهره واقعي اسالم را آن گونه  آن مي دارد كه براي رفع اتهام و اثبات جامعيت اس
ــاس، بحث سياسي، از «عقب ماندگي» به «زوال و  كه هست، معرفي كنند. بر همين اس
انحطاط» تغيير مي يابد و بحث مهمي به نام «علل انحطاط مسلمين» در بين متفكران 
شيعه گشوده مي شود كه سعي دارند علل وضع رقت بار مسلمانان را با مطالعه و تحقيق 

پيدا كنند.1
ــتورات اخالقي خالصه مي شود  اين تصور كه دين اسالم تنها در احكام عبادي و دس
غالباً از سوي بيگانگان و عوامل داخلي آنها القا مي شد. بدين لحاظ، امام خميني(ره) در 
همان ايام، بر تمام مسلمانان و به خصوص علما و طالب حوزه ها واجب مي داند كه عليه 
سمپاشي هاي دشمنان اسالم، به هر وسيله ممكن اقدام كنند تا بر همگان روشن شود 
كه اسالم براي اقامه حكومتي عدل گستر آمده و همه قوانين و نظامات الزم را نيز دارد.2 
ــالم و «آن چه به عنوان اسالم» عرضه  ــاره به تحريف حقايق اسالم، بين اس ايشان با اش
ــود، فرق مي گذارند3 و بر علماي حوزه ها واجب مي دانند كه در معرفي نظامات و  مي ش

قوانين اسالم جديت كنند و نگذارند كه حقيقت و ماهيت اسالم مخفي بماند. 
آن چه به لحاظ نظري و انديشه اي مهم است و مبناي فكري انقالب اسالمي را مي سازد، 
اقدامات اساسي حضرت امام خميني(ره) مي باشد كه موجب تحرك و پويايي نهضت و 

عمق انديشه انقالب اسالمي گرديد. 
ــتقيم و در عين حال دستاويز سازشكارانه  1. ايشان با تحريم تقيه كه مانع مبارزه مس

بود، مهم ترين مانع را از سر راه مبارزه برداشت. 
ــوزه علميه قم)، براي  ــي فعاليت هاي مذهبي (ح ــاندن مبارزه به كانون اصل 2. با كش
هميشه خط بطالن بر ايده جدايي دين از سياست كشيد و سنت ديرينه و تحميلي حاكم 

بر حوزه علميه قم را شكست. 
3. با متوجه كردن لبه تيز حمالت خود به كانون اصلي فساد (سلطنت و شخص شاه)، 

به شيوه محافظه كارانه قبلي در مبارزه پايان داد. 
4. امام با حمله مستقيم به امريكا و قدرت هاي خارجي، هر نوع محافظه كاري سياسي 

1. مرتضي مطهري، انسان و سرنوشت، تهران، صدرا، 1369، مقدمه، ص3-4. 
2. امام خميني(ره)، شئون و اختيارات ولي فقيه، ترجمه مبحث واليت فقيه از كتاب البيع، تهران، وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمي، 1369، ص19-20. 
3. امام خميني(ره)، واليت فقيه و جهاد اكبر، تهران، فقيه، چاپ اول، بي تا، ص6-8. 
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را مطرود كرد و راه نفوذ و اميد آنان را در دزديدن نتايج مبارزه، بست.1
جريان اسالم واليتي- فقاهتي تمام هّم خود را مصروف حركت به سمت نفي سلطنت 
و تأسيس يك نظام جانشين و نهايتاً كسب قدرت ساخت. با طرح حكومت اسالمي، امام 
ــلطان، اطاعت از خداست يا اين كه  اين انديشه كه سلطان سايه خداست، اطاعت از س
سلطنت، موهبتي الهي است را طرد نمودند و ارزش هايي را كه جزء قانون اساسي بود، 
باطل و ضد ارزش دانستند2 و صريحاً اعالم كردند كه مواد قانون اساسي و متمم آن در 
مورد سلطنت و وليعهدي، هيچ كدام از اسالم نيست و حتي ضد اسالمي بوده، ناقض طرز 

حكومت و احكام اسالم است.3
اين جريان فكري با طرح بازگشت به اسالم اصيل، اصالح فكري ديني را نوعي التقاط 
دانست و هيچ گاه جريان التقاطي اصالح طلب را تأييد نكرد؛ همين طور، جريان التقاطي 
راديكال و راه حل هاي تند انقالبي را هم نپذيرفت و مبارزه فكري گسترده اي را با آن آغاز 

كرد تا خلوص ايدئولوژيك انقالب را حفظ كند. 
ــت فقيه، آن را مكمل  ــتدالل بر مبناي فقهي، اصولي و قرآني اصل والي امام ضمن اس
ــت فقيه» چهارچوب اصلي حكومت  واژگوني حكومت طاغوت قرار داده، با طرح «والي
اسالمي را مشخص كرد و به مردم ارايه داد و با زباني همه فهم و در عين حال مستند به 
آيات و اخبار متقن، ثابت نمود كه احكام اسالم تعطيل بردار نيست و در هيچ شرايطي، 

حتي عصر غيبت نمي توان از اجراي احكام الهي سر باز زد.4 
ــازند و مي فرمايند: «ما براي اين كه  امام صريحاً تكليف مردم و جامعه را روشن مي س
وطن اسالم را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولت هاي دست نشانده آنها خارج سازيم، 
ــالمي بدهيم.»5 اين طرح ايده آل، ضمن  ــكيل حكومت اس راهي نداريم جز اين كه تش
داشتن مشروعيت مكتبي، مقبوليت مردمي و پايگاه اجتماعي، طرحي براي زندگي در 
ــكالت عصر جديد بوده و يك نظام  عصر جديد است و در واقع پاسخي به مسائل و مش
عصري نوين است و از آن  جايي كه احكام الهي مانند ساير قوانين، نياز به  ضمانت اجرايي 
ــيعه، بايد فقيه عادل باشد، از اين  دارد و عامل اجراي آن در عصر غيبت، برابر روايات ش
پس، نيروهاي انقالبي داراي هدف روشن و بزرگي شدند؛ هدف تنها براي مبارزه با ظلم و 

1. منوچهر محمدي، تحليلي بر انقالب اسالمي، تهران، اميركبير، 1365، ص115-116. 
2. همان، ص126. 

3. امام خميني(ره)، همان، ص10-11. 
4. منوچهر محمدي، تحليلي بر انقالب اسالمي، همان، ص127. 
5. امام خميني(ره)، واليت فقيه و جهاد اكبر، همان، ص35-36. 
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برانداختن نظام ستم شاهي تلقي نمي شد بلكه براندازي رژيم ستم شاهي براي برقراري  
نظام و جامعه آرماني است، ايجاد حكومت اسالمي مبتني بر آموزه هاي شيعي، كه  رهبر 

آن «ولي فقيه» است. 
امام خميني اسالم و دين را عين سياست مي دانست و دخالت مسلمانان در سرنوشت 
ــمرد و اين عقيده اي بود كه امواج  سياسي و اجتماعي خويش را يك تكليف الهي مي ش
ــالمي را همچون رژيم  ــورهاي اس انفجاري آن، بنيان رژيم هاي غير ديني حاكم بر كش
شاه در ايران متزلزل مي ساخت و منافع سرشار غرب در اين بالد را به شدت به مخاطره 

مي افكند. 
ــي جريان اسالم فقاهتي عبارت اند از:  مهم ترين شاخص ها و ويژگي هاي اصول سياس
عدم جدايي دين از سياست، قهري بودن وجود حكومت، واجب بودن تأسيس حكومت 
ــاس واليت فقيه، اتكا به حضور، آرا و  اسالمي، مبنا قرار گرفتن حكومت اسالمي بر اس
ــالم و نيز اصولي چون  ــكيل حكومت، مبنا قرار گرفتن قانون اس مشاركت مردم در تش
تكليف، مصلحت مردم، حفظ اسالم و داراالسالم، دعوت و گسترش اسالم و نفي سبيل. 
با دسته بندي فوق به نظر مي رسد از يك سو ديدگاه رضوان السيد مبني بر اين كه اسالم 
سياسي از درون جريان احيا گرا رخ نموده و به تعبيري در كشاكش تجدد (مؤلفه محوري 
ــت و پا مي زند چندان  ــالم احيا گرا) دس ــالم اصالح گرا) و هويت (مؤلفه محوري اس اس
صحيح به نظر نمي رسد و از ديگر سو اسالم سياسي برخالف اعتقاد نويسنده، نه به خاطر 
مقابله نظام هاي سياسي حاكم با آن1 يا دستيابي و هدف قرار دادن مسند قدرت، بلكه 
به دليل داشتن مكتبى كامًال سياسي و مبتني بر آموزه هاي وحياني و ديني و همچنين 
به دليل مقابله جدي و خستگي ناپذير با گفتمان كماليسم و جريان هاي سكوالر با لعاب 

اسالمي به اين نام خوانده مي  شود. 
همچنين به نظر مي رسد دل مشغولي و علقه نويسنده بر كارآمدي و بازسازي جريان 
اسالم اصالح گراست كه مانع ديدن و دقت نظر بر جريان اسالم واليتي- فقاهتي شيعي 

گرديده  است. 

آينده جنبش هاي اسالمي در سايه انقالب اسالمي ايران 
تحوالت فكري- سياسي جنبش هاي اسالمي معاصر را مي توان بر اساس وجوه مشترك 
و عوامل هم گرايي آنها با انقالب اسالمي ايران به سمت وحدت و رويكردي منعطف در 

1. رضوان السيد، اسالم سياسي معاصر در كشاكش هويت و تجدد، همان، ص32. 
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حوزه  انديشه سياسي ارزيابي نمود. 
ــالمي ايران، گرچه يك انقالب شيعي  انقالب اس
است، ولي همانند هر جنبش اسالمي ديگر، مبتني 
ــر اكرم(ص)،  ــالت پيامب بر وحدانيت خداوند، رس
ايمان به معاد و اعجاز قرآن است. فلذا اولين عامل 
ــادي واحد اين  ــوان اصول اعتق هم گرايي را مي ت
ــل وحدت در  ــوان نمود. دومين عام جريان ها عن
ــالمي خصوصاً اسالم  بين جريان هاي مختلف اس
سياسي و جريان اسالم واليتي- فقاهتي را مي توان 
وجود دشمن مشترك قلمداد كرد. از سويي انقالب 
ــرقي و نه غربي» علم  اسالمي با طرح شعار «نه ش

ــتكبار جهاني به سركردگي  ــترك جهان اسالم كه همان اس مبارزه را عليه دشمن مش
امريكا (شيطان بزرگ) و اسراييل (غده سرطاني) است و كيان اسالم را تهديد مي كند، 
ــي و اسالم احياگرا خصوصاً با مشي  به دوش گرفته و از سوي ديگر جريان اسالم سياس
ــتعمار و سلطه غرب در  سياسي جهادي سيدقطب و همفكرانش به مقابله جدي با اس
جهت احياي هويت ديني قد علم نموده است. همچنين آزادي سرزمين هاي اشغالي و 
ــم به آرمان تمامي گروه هاي اسالمي با رويكردهاي مختلف تبديل  رفع فتنه صهيونيس
ــتا الهام گيري از آموزه هاي شهادت طلبانه فرهنگ عاشورا در  گرديده است. در اين راس
بين گروه هاي مقاومت اسالمي نظير حزب اهللا، حماس و جهاد اسالمي، مثال زدني است. 
سومين وجه اشتراك انقالب اسالمي ايران و جنبش هاي اسالمي معاصر، دستيابي به 
ــرنگوني طاغوت و اجراي احكام اسالم و استقرار  اهداف متعالي اسالمي و رفع ظلم و س
حكومت اسالمي در جامعه مسلمانان بر پايه مشروعيت ديني و رضايت و مقبوليت مردم 

 مي باشد. 
ــالمي طيف وسيعي را در بر مي گيرند كه  البته در اين آرمان مشترك جنبش هاي اس
ــي به عمل به احكام  ــاحت اجمال با هم اتفاق نظر دارند؛ به نحوي كه برخ عموماً در س
اسالم رضايت داده، برخي ديگر بدون تأكيد بر ساختار حكومت ديني به برپايي حكومت 
ــالمي با تمام ابعاد وجودي آن  ــده، اما برخي نيز به دنبال حكومت اس ــتقل قانع ش مس
ــط انقالب اسالمي طرح  ــالم به عنوان خط مشي مبارزه توس هستند. در اين راستا اس
شد و بر ناتواني ماركسيسم، ليبراليسم و ناسيوناليسم در اداره و هدايت مسلمانان مهر 

تسنن،  اهل  بين  در  احياگرا  اسالم 
امروزه به جريان ها و نيروهايي گفته 
مي شود كه وجه ظاهري دين، يعني 
جنبه احكام شرعي را، برجسته تر از 
اخالقي،  بعد  ويژه  به  ابعاد،  ديگر 
آن مي دانند و از همين رو عمل به 
شريعت را كه به  دست نظام سياسي 
مهم ترين  است،  امكان پذير  حاكم 
وجه مسلماني مي شمارند و همزمان 
تأسيس چنين نظامي را سرآغاز حل 
اسالمي  جوامع  مشكالت  مهم ترين 

قلمداد مي كنند
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تأييد زد و به عنوان تنها راه حل براي زندگي سياسي مسلمين مطرح گرديد. اما آن چه 
ــود، ورود به عرصه تفصيل و  ــي در تحقق وحدت و هم گرايي اسالمي مي ش مانع اساس
ــت. اگرچه مي توان به برخي از عوامل اختالفي نظير  ــاحت عمل اس بسط انديشه در س
اختالفات مذهبي و دودستگي تشيع- تسنن كه همواره نيز از سوي استعمار و استبداد 
با تئوري هاي سياسي چون هالل شيعي تحريك مي شود،  جدال بين عرب و عجم، كه 
ــالم دارد و همچنين القائات دشمنان و تلقي بيمناك  پيشينه اي به قدمت پيدايش اس
حكام محلي از صدور انقالب اسالمي به منظور براندازي نظام هاي سياسي، اشاره كرد. در 
مجموع به  رغم همه دشواري هايي كه براي برقراري روابط ميان جريان اسالم واليتي- 
فقاهتي و جريان هاي اسالم گراي معاصر و تأثيرپذيري متقابل آن دو وجود دارد، وجود 
وجوه مشترك باعث ايجاد موج جديدي از بيداري اسالمي در كشورهاي جهان اسالم 

گرديده است.1

نتيجه گيري
مسلم است پس از شكست اردوگاه كمونيسم و فروپاشي شوروي و روشن شدن ماهيت 
ــتي و همچنين رژيم هاي  ــم امريكا در حمايت همه جانبه از رژيم صهيونيس امپرياليس
ــيده است و  ــيفتگي در برابر غرب و غرب گرايي به پايان رس ــتبد منطقه، دوران ش مس
آن چه در برابر تمدن غرب به عنوان مكتبي پويا و درس آموخته از شكست هاي قبلي قد 
علم نموده، بازگشت مجدد به اسالم همراه با رويكردي مجتهدانه به آموزه هاي اسالم، 
دوري از هرگونه ارتجاع فكري ديني (سلفي گري) و وحدت مسلمين حول محور قرآن 

و پيامبر(ص) است. 
ــترش  ــد پس از تحوالت رخ داده در عرصه جهاني و گس ــتا به نظر مي رس در اين راس
ــيع و تسنن پيرامون حكومت اسالمي  بيداري اسالمي در جهان اسالم انديشه هاي تش
به نقاط مشترك بسياري رسيده است؛ از سويي شيعيان، حكومت اسالمي ساخته شده 
بر پايه فقاهت اسالمي را كه در آن علماي اسالم بر قانون گذاري، اجرا و قضاوت مطابق با 
احكام اسالم، اشراف دارند، به عنوان حكومت مشروع در عصر غيبت امام معصوم مطرح 
مي كنند و حكومت حاكمان جائر را حاكميت طاغوت مي خوانند و راه هر گونه استيالي 
فكري، سياسي، فرهنگي و نظامي بيگانگان را بر اساس قاعده نفي سبيل سد مي كنند 

ــالمي ايران بر جنبش هاي سياسي معاصر»،  ــيرودي، «تأثير انقالب اس 1. براي مطالعه بيشتر رك: مرتضي ش
كيهان، 1386/11/17. 
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ــه افرادي چون مودودي، اسالم ناسخ آيين هاي پيش و پس از  و از سوي ديگر در انديش
خود و مسلط بر همه  آنهاست (پذيرش قاعده نفي سبيل)؛ يا در انديشه سيدقطب، ايده 
ــد؛ يا در انديشه رشيد رضا،  «حاكميت اهللا» و نفي «حاكميت طاغوت» مطرح مي باش
«اجتهاد» وسيله اي است براي حفظ دين و احياي شريعت اسالمي و رئيس حكومت بر 
اساس مهارت هاي فقهي و ميزان آشنايي و معرفت به معارف و علوم قرآن ممتاز مي شود؛ 
كه در سطح اجمال بين آنها شباهت هاي بسياري وجود دارد. در چنين شرايطي يعني 
در شرايط بازگشت به اسالم و احياي حكومت فراگير اسالمي و رويكرد به نظامي امتي، 
فرقه گرايي در برابر اسالمي واحد، رنگ مي بازد و ملي گرايي به نفع يكپارچگي اسالمي 

كنار گذاشته مي شود. 
نزديكي مواضع دو فرقه اصلي اسالم يعني تشيع و تسنن پس از پيروزي اسالم گرايانه 
مردم ايران در سال 1357، بيشتر خود را نمايان  ساخت. اين انقالب حركتي بود اصيل و 
فراگير، ميان همه توده هاي مردم و طبقات اجتماع، با رويكردي اجتهادي به احكام فقه 
اسالمي و به رهبري مرجعيت شيعي؛ انقالبي منادي وحدت امت اسالم و عزمي راسخ 
بر تأسيس حكومت اسالمي؛ انقالبي كه پس از به ثمر رسيدن، به حمايت و همكاري با 

سازمان ها و جنبش هاي آزادي بخش جهان اسالم پرداخت. 
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شاه و رژيم صهيونيستي (1)
انديشه و انگيزه آفرينندگان «اسراييل»

دكتر سيد حميد روحاني
دريچه 

ــتي و مبارزات امام با آن،  ــاه و رژيم صهيونيس پيش از گذر و نظر به همكاري هاي ش
بايسته است چند موضوع مورد بررسي و ارزيابي قرار بگيرد: 
1. انگيزه صهيونيست ها از رو آوردن به سرزمين فلسطين 

2. نقشه و انديشه استعمارگران از كوچ دادن يهوديان به فلسطين 
3. شيوه ها و شگردها در راه برپايي دولت صهيونيستي و نگهداري آن 

اين نكته درخور بررسي و تأمل است كه صهيونيست ها در فلسطين به دنبال چه اهداف 
و آمالي هستند؟ صهيونيست ها كه پيوسته در انديشه چنگ انداختن بر منابع اقتصادي 
ــتن در ديار تهي از انرژي به نام فلسطين كه حد و  و انرژي زاي جهان اند، چگونه به زيس
ــتاهاي ايران مانند ساوه و گناوه كم تر است1  مرز جغرافيايي آن از برخي شهرها و روس
تن درداده و همه نيرو و توان خود را در راه برپايي دولت صهيونيستي در آن سرزمين به 

كار گرفته اند و در اين راه قرباني ها داده، خون ها ريخته و كشتارها كرده اند؟ 
ــاس وعده تورات به سرزمين فلسطين  ــئله «ارض موعود» و اينكه يهوديان براس مس
دلبستگي و وابستگي داشته و دارند و روي اميد به اين نويد رهسپار آن ديار شده اند و... 
دستاويزي بيش نيست و نمي تواند انگيزه اصلي و «علت محدثه» باشد. صهيونيست ها 

1. فلسطين داراي وسعتي بالغ بر 279027 كيلومتر مربع است. 
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ــند، نه به «ارض موعود» بها  ــه و انگيزه مادي و اقتصادي در سر نداشته باش اگر انديش
مي دهند و نه نويد آن را باور دارند. اصوالً صهيونيست ها به هيچ ديني- حتي دين يهود -
پايبند نيستند و اديان را به كلي خرافي، پنداربافي و موهوم مي دانند و يكي از هدف هاي 

آنان دين زدايي است. 
ــد آوردن گيرايي در ميان  ــب افكار عمومي و پدي «ارض موعود» و نويد آن براي فري
يهوديان عامي و كشانيدن آنان به آن سرزمين دستاويز پرمايه اي است، ليكن نمي توان 
باور كرد كه صدها كارشناس زبردست، مستشاران نظامي و متخصصان اقتصادي يهود 
از كشورهاي پيشرفته جهان، از زندگي آرام، ايده آل و بي دغدغه خود روي برتافته و به 
ــتافته اند تا در پاي ديوار ندبه1 به گريه و زاري بايستند و وعده تورات را در  فلسطين ش

ارض موعود تحقق بخشند!؟ 
اگر «ارض موعود» انگيزه اصلي و ريشه اي رو آوردن به فلسطين و اشغال آن است، بايد 
ديد شعار «اسراييل بزرگ» و آرمان برپايي «حكومت از نيل تا فرات» چه جايي دارد؟ 
و فرضاً اگر فلسطيني ها از ميهن خود به كلي دست بكشند و آن سرزمين را دربست به 
صهيونيست ها واگذار كنند، ليكن از دست اندازي شان بر منابع نفتي و ذخاير گرانبهاي 
منطقه پيشگيري شود يا اينكه اصوالً منابع انرژي زاي منطقه به پايان برسد و بوي نفت 
به مشام آنان نرسد، آيا در آن صورت نيز در چهار ديوار فلسطين به زندگي ادامه مي دهند 
و خاك آن را به عنوان «ارض موعود» مقدس مي شمارند؟ در اين نكته ترديدي نيست 
كه از ديد صهيونيست ها «ارض موعود» آنجاست كه روي دريايي از طالي سياه و ديگر 
منابع زرخيز شناور باشد و فردا اگر نفت و ديگر نيروهاي انرژي زا و اصوالً منابع زيرزميني 
ــر، در منطقه ديگر جهان  ــيد و در براب و ذخاير گرانبهاي منطقه خاورميانه به پايان رس
ــد، بي درنگ صهيونيست ها از تورات ساخته و  منابعي سرشار از نفت و طال و... كشف ش
پرداخته دست خود، آياتي مي تراشند كه «ارض موعود»ي در آن منطقه دارند و بايد به 
ــرزمين مقدس! مهاجرت كنند! كما اينكه جزاير «فالكلند يا مالديناس» به دليل  آن س
داشتن بكرترين ذخاير نفتي در قطب جنوب هم اكنون انگليس حاضر به واگذاري آن به 
آرژانتين نيست و يهوديان حاضر در آن كشور نيز متمركزترين نقطه يهوديان در منطقه 

را تشكيل مي دهند. 
صهيونيست ها از آن روز كه به منابع زرخيز خاورميانه پي بردند، به ياد «ارض موعود» 
ــتي و همراهي دولت هاي مقتدر، اين نقشه خود را جامه  افتادند و بر آن شدند با همدس

1. ديوار براق يا ديوار غربي حياط حرم الشريف در قدس شرقي (قديمي)، نزد يهوديان به ديوار ندبه معروف است. 
ــكوه دوران  آنها در روزهاي معيني پاي اين ديوار گرد مي آيند و به گريه و زاري مي پردازند تا خداوند عظمت و ش

حضرت سليمان را به آنان برگرداند و از اين ذلت و مسكنت رهايي يابند. 
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عمل بپوشانند و در كنار چاه هاي نفت مأوا گزينند و به آزمندي ها و زراندوزي هاي خود 
ــت به «ارض موعود» بر سرزمين هاي اسالمي دست  رنگ ديني دهند و با شعار بازگش
يابند و با هر مكتب، مرام و انديشه اي كه با آز و نياز مادي آنان ناسازگاري داشته باشد، به 
نبرد برخيزند و آن را از سر راه آمال و آرزوهاي خود كنار بزنند؛ ضمن آنكه مانع از تعالي 
و رشد مسلمانان با اين ثروت خدادادي شوند و از سوي ديگر آقايي خود در جهان را كه 

بدون اين ثروت پايان  يافته است، استمرار بخشند. 

نقش صهيونيست ها در جنگ ها و جنايت ها 
ــالمي تا آن پايه آزمند و  صهيونيست ها در راه چيرگي بر منابع زرخيز كشورهاي اس
بي قرارند كه در درازاي تاريخ در هر مقطع و برهه اي كه زورمداران خون آشامي آهنگ 
ــرزمين هاي اسالمي به جنگ و خونريزي دست  خاورميانه كردند و در راه چيرگي بر س
زدند، صهيونيست ها را مي بينيم كه در كنارشان ايستاده و آتش بيار معركه بودند و چه 

بسا نقش ريشه اي در جنگ هاي خانمانسوز داشتند و دارند.1 
صهيونيست ها پيوسته بر آن اند كه با مدد زورمداران و ابرقدرت  ها بر ملت هاي ناتوان 
ــيله ابرقدرت ها منابع سرشار و زرخيز ملت ها را غارت كنند  و مستضعف بتازند و به وس
و بر ثروت و قدرت خود بيفزايند. آنها با اين استراتژي خود توانسته اند نقش بسزايي در 
رويدادهاي گوناگون، در عرصه بين المللي داشته باشند و نقشه ها و نيرنگ هاي خود را 

با زورمداران و جهانخواران پيش ببرند.2
ــتند و از اروپا  ــالمي، يهوديان با آنان همكاري داش ــورهاي اس در حمله مغول به كش

1. ديزراييلي نخست وزير يهودي بريتانيا در سال 1875 به كمك روچيلد بانكدار معروف يهودي به خريد سهام 
ــال بعد از اين كه بريتانيا سهام جديد  مصر در شركت كانال سوئز اقدام كرد. در سال 1877 يعني كمتر از يك س
مصر را در كانال سوئز خريد، خانواده روچيلد عمليات احداث نخستين مستعمره يهودي نشين را در فلسطين آغاز 
كرد. محمد حسنين هيكل، گفت وگوهاي سري ميان اعراب و اسراييل، ترجمه عبدالصاحب سعيدي، همشهري، 

1378، ص 56-57. 
ــت وزيران بريتانيا در قرن نوزدهم مي گويد: ملت هايي هستند كه قلمروهاي  2. سرهنري كمپل بنرمن از نخس
ــد. آنها بر نقاط و  ــته از گنج ها و منابع پنهان و آشكار مي باش ــان انباش ــيعي در اختيار دارند و سرزمين هايش وس
شاهراه هاي ارتباطي جهان مشرف بوده و بر آن تسلط دارند. سرزمين  هايشان مهد پيدايش اكثريت قريب به اتفاق 
تمدن ها  و مذاهب نوع بشر بوده است. اين مردمان اعتقادات، زبان، تاريخ و در نتيجه آرزوها، محرك ها و نيروهاي 
مشترك دارند. هيچ نوع مواضع معمولي نمي تواند بين آنها جدايي بيندازد. اگر تصادفاً روزي اين زمين ها به شكل 
ــت گرفته و اروپا را منزوي خواهند نمود. اگر اين مطلب با دقت و  يك حكومت درآيند سرنوشت جهان را در دس
جديت بررسي شود مي بايد جسمي خارجي به شكل حائل در قلب اين ممالك قرار داد تا مانع از اتحاد و رسيدن 
ــان  ــده، به طوري كه قدرت آنان را در جنگ هاي بي پايان تحليل برده و كامًال ناتوانش دو طرف آن به همديگر ش
كند. همين طور مي تواند به عنوان وسيله اي براي حفظ سلطه و حاكميت غرب در اين منطقه به كار رود. عليرضا 

سلطانشاهي، پان تركيسم و صهيونيسم، تهران، تمدن ايراني، 1384، ص11. 
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ــلحه تهيه مي كردند، سالح هاي قاچاق  براي آنان اس
ــد و به مغوالن  ــراب جا مي دادن را در صندوق هاي ش

مي رسانيدند.1
ــعد الدوله يهودي  ــلطنت ارغون شاه، س در دوران س
(پزشك مخصوص نامبرده) آنگاه كه به مقام وزارت و 
سرپرستي ديوان ممالك منصوب شد (688-687ه ق) 
ــتين گام  ــد در نخس ــت بهره گرفت و بر آن ش از فرص
ارغون شاه را بر ضد اسالم و كشورهاي اسالمي بشوراند و در راه سلطه بر سرزمين هاي 
ــالمي او را به جنگ و خون ريزي وادارد. از اين رو، او تالش فراواني كرد تا ارغون شاه  اس
را به اتحاد با اروپايي ها- به ويژه صليبيون- وادارد و با كمك او بيت المقدس را از دست 
مسلمانان بيرون آورد و به صليبيون- كه نمي توانستند بر آن چيره شوند- تسليم كند.2 
نقش و توطئه حاج ابراهيم خان كالنتر در ابتداي سلطنت قاجار و ميرزا ابوالحسن خان 
ــا و بعدها قوام از  ــن با روس ه ــالل قراردادهاي ننگي ــي خواهرزاده هاي وي در خ ايلچ
اين گونه توطئه يهوديان است كه با محمدعلي خان فروغي معروف به ذكاء الملك شكل 

منسجم تري در دوره پهلوي به خود مي گيرد. 

انگيزه صهيونيست ها از رو آوردن به سرزمين فلسطين 
با نگاهي به پيشينه و كاركرد صهيونيست ها در درازاي تاريخ مي توان اهداف و انگيزه 
آنان را در يورش به فلسطين و برپايي دولت صهيونيستي در آن سرزمين چنين برشمرد: 
الف. دستيابي بر منابع سرشار و درآمدزاي خاورميانه، به ويژه نفت از راه سلطه بر 

نيل تا فرات3
ب. پيشبرد نقشه ها و توطئه هاي اسالم زدايي 

ــد در برابر منافع و مقاصد خود  ــالم را بزرگ ترين و استوارترين س صهيونيست ها اس
ــالم ناب  ــه با پيروي توده ها از اس ــتي پي برده اند ك مي بينند و به اين واقعيت به درس
محمد(ص)، چيرگي بر مناطق نفت خيز خاورميانه و غارت سرمايه هاي اين كشورها با 
دغدغه ها، دردسرها و آسيب هاي گوناگوني همراه است و چه  بسا با خيزش هاي اسالمي 

1. جان جوزف ساندرز، تاريخ فتوحات مغول، ترجمه ابوالقاسم حالت، تهران، اميركبير، 1384، ص225. 
2. حبيب اهللا شاملويي، تاريخ ايران از ماد تا پهلوي، تهران، صفي عليشاه، 1347، ص505. 

ــوئز) در مصر آغاز مي شود، نواحي اردن، سوريه، لبنان  3. «نيل تا فرات» از صحراي سينا، دلتاي نيل (كانال س
و عربستان را در برمي گيرد و تا دجله و فرات در عراق و بخشي از خاك ايران (خوزستان)  و حتي تا شيراز كشيده 

مي شود. 

رواج دادن انديشه ناسيوناليستي 
و نژادپرستي در ميان مسلمانان 
بزرگ ترين حربه اي بود كه 
از سوي استعمار انگليس، 
فراماسون ها و صهيونيست ها 
به كار گرفته شد و زمينه را براي 
پديد آوردن دولت صهيونيستي 

هموار كرد
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دست آنان به كلي از سرمايه هاي گرانبار كشورهاي اسالمي كوتاه شود. از اين رو، پيوسته 
بر آن اند كه با شيوه ها و شگردهاي رنگارنگ و با به نمايش درآوردن مكتب ها و ايسم هاي 
وارداتي و اشكال تراشي ها و سفسطه هاي گوناگون ايمان توده هاي باورمند به اسالم را 
سست كنند و بي بندوباري، اباحي گري و سرانجام انديشه هاي سكوالريسم را در ميان 
ــالمي رواج دهند. آنها بر اين باورند با پديد آوردن دولتي صهيونيستي و ضد  جامعه اس

اسالمي در منطقه، بهتر مي توانند به اين توطئه جامه عمل بپوشانند.1
ــكيك در مذهب كاتوليك و به وجود آمدن  ــيحي در اروپا با تش پيش از اين، امت مس
پروتستان- با رخنه و توطئه يهوديان كه مارتين لوتر كينگ بر آن اذعان داشته است- از 
ميان مي رود و با ظهور ملي گرايان اروپا به تكه هاي كوچك از قوميت هاي مختلف تبديل 
مي شود. اين سناريو در مورد امپراتوري مسلمان عثماني هم تكرار شد تا از ميان شكاف 
ــيدن به فلسطين و تحقق صهيونيسم  مليت هاي متفرق، يهوديان راه خود را براي رس

بيابند. 
ج. رويارويي با اتحاد ملت ها و پيشگيري از استقرار دولت هاي مردمي 

ــت و متحد و دولت هاي  ــتي دريافته اند كه ملت هاي يك دس صهيونيست ها به درس
مردمي كه روي پاي خود بايستند و از استقالل كامل برخوردار باشند، بزرگ ترين خطر 
ــند و اگر در مناطق  براي آزمندان، فزون خواهان و تجاوزگران به حقوق توده ها مي باش
نفت خيز خاورميانه دولت هاي مردمي، وارسته و آزادي خواه بر سر كار بيايند، راه رخنه را 
بر روي غارتگران و نفت خواران مي بندند و دست آنان را از سرنوشت ملت ها و كشورهاي 
اسالمي كوتاه مي كنند. از اين رو، بر آن شدند با حضور فيزيكي خود در منطقه و برپايي 
دولتي به نام «اسراييل»، در گام نخست از اتحاد و انسجام ملت هاي مسلمان و استقالل 
و آزادي كشورهاي اسالمي پيشگيري كنند و راه ترقي، پيشرفت و سازندگي را بر روي 
ــپرده و ناتوان منطقه، ملت هاي  ــته، سرس ــتي دولت هاي وابس آنان ببندند و با هم دس
ــاماني، فقر، جهل و ناداني دست به گريبان  مسلمان را با درماندگي، عقب ماندگي، نابس
ــت آنان بيرون رفت و دولتي مردمي، آزادي خواه،  سازند و اگر در برهه اي كنترل از دس
آراسته و وارسته در يك كشور اسالمي يا عربي به قدرت دست يافت، از نزديك بتوانند 

ــالم زدايي تا آن پايه حرص و آز داشتند كه با همدستي فراماسون ها با آلت  1. يهوديان در راه پيشبرد توطئه اس
ــالم پديد آوردند و براي رونق بخشيدن به آن شماري از  ــيدعلي محمد باب، ديني در برابر اس دست قرار دادن س
يهودي ها را بر آن داشتند كه اين دين ساختگي را بپذيرند و به بابي شدن تظاهر كنند! تا از اين راه بتوانند بر اسالم 
ــيب وارد كنند. اين واقعيت در منابع يهودي از جمله در كتاب سه جلدي تاريخ يهود ايران نوشته حبيب لوي  آس

به صورت مفصل آمده است. 
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ــد و با پديد آوردن  ــي آن دولت فعاليت كنن در راه واژگون
ــايعه پراكني ها،  ــازي ها، ش ــي، جوس اختالف هاي داخل
فتنه گري ها و آتش افروزي هاي خود آن دولت را يا در برابر 
جهان خواران و فزون خواهان به سازش و كرنش وادارند يا 

به سقوط بكشانند. 
د. به خدمت گرفتن يهوديان با شعار «ارض موعود» 

ــبرد اغراض و اميال خود در  ــت ها براي پيش صهيونيس
جهان و رويارويي با نيروهاي مردمي و آزادي خواه جهان، 
به ياري و همراهي يهوديان نيازي مبرم دارند و دريافته اند 
ــن يهوديان و  ــه خدمت گرفت ــگرد براي ب كه بهترين ش
ــت كه  ــلمانان اين اس ــانيدن آنان به رويارويي با مس كش
فلسطين را براي يهودي ها مقدس بنمايانند و بازگشت به آن سرزمين را از آرمان هاي 
ــد و بدين گونه نه تنها  ــاس فرمان خداي يهود و كتاب مقدس وانمود كنن ديني و بر اس
ــرزمين بكشانند، بلكه از باورهاي ديني يهود در راه  يهوديان را از سراسر جهان به آن س
واداشتن آنان به فداكاري و جانفشاني براي صهيونيست ها بهره برداري كنند. از اين رو، 
داستان هاي گوناگوني ساختند و آياتي از كتاب هاي تحريف شده يهوديان بيرون كشيدند 

كه يهوديان را به «ارض موعود» فرامي خواند!1
ه. انگيختن خوي نژادپرستي و دامن زدن به جريان  هاي يهود ستيزي 

ــت هاي  ــه همكاري و همراهي با سياس ــت ها براي وادار كردن يهوديان ب صهيونيس
جنگ طلبانه و تجاوزگرانه خود كوشيدند به انديشه هاي نژادپرستانه و خودبرتربيني در 
ميان آنان دامن بزنند و با شعارهاي «يهود نژاد برتر است»، «يهود برگزيده خداست»، 
«تفاوت يهوديان با ديگر انسان ها، مانند تفاوت آدم و حيوان و انسان و سگ است»! و... 
و نيز با طرح انديشه «دولت جهاني يهود» و... يهوديان را به دشمني با ديگران- به ويژه 

مسلمانان- وادارند و زمينه را براي اشغال سرزمين فلسطين آماده سازند. 
اين نكته در خور يادآوري است كه برخي از مقامات و سردمداران يهود، پيش از آن كه 
نقشه و انگيزه دست اندازي بر منابع زرخيز خاورميانه را دنبال كنند، ساليان درازي در 

ــت فضايي فراهم كرده تا يهوديان را از  1. انجمن نتوري كارتا به عنوان مهمترين جريان يهودي ضد صهيونيس
عواقب ناگوار شكست صهيونيسم نجات دهد؛ اين عده كه مقدمه آنها امريكاست بر اين اعتقادندكه اساساً بازگشت 
به ارض موعود تا قبل از ظهور ماشيح از نظر دين يهود مردود و غير قابل قبول است. آنها در واقع پراكندگي را حق 

مردم يهود مي دانند تا به واسطه نافرماني هايي كه كرده اند مجازات شوند. 

استعمارگران در آن روز و 
روزگاري كه انديشه تجزيه 
كشور عثماني را در سر 
مي پروراندند از گروه مرموز 
و وابسته اي كه در آن كشور 
زير عنوان «تركان جوان»! 
بهره  مي كردند،  فعاليت 
زيادي گرفتند و به دست 
آنها دولتي را كه از تسليم 
فلسطين به صهيونيست ها 
سرسختانه مخالفت مي كرد، 

به سقوط كشانيدند
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انديشه پديد آوردن يك كشور مستقل براي يهوديان 
بودند تا آنان را از شرايط ناهنجاري كه در كشورهاي 
ــند؛ آنها از دولت هاي  گوناگون داشتند رهايي بخش
مقتدر خواستند كه در يك گوشه جهان، وطني براي 

آنان در نظر بگيرند. 
ــور  ــه كش ــتين مقامات يهودي كه انديش از نخس
مستقلي براي يهوديان را مطرح كرد مردخاي ايمان 
نوئل سركنسول امريكا در الجزيره بود. او جزيره اي را 

ــد در آن محل يك دولت يهود تشكيل  در كنار آبشار نياگارا در اختيار گرفت و بر آن ش
ــه آن جزيره فراخواند، ليكن اين  دهد و طي اعالميه اي يهوديان جهان را به مهاجرت ب
پيشنهاد او با استقبال روبه رو نشد. برخي از سردمداران يهودي بر آن شدند در آرژانتين،  
ــنهاداتي را نيز دادند  ــته جمعي يهوديان بيابند و پيش كنيا و... محلي براي اسكان دس
ــدند. يهوديان اين گونه طرح ها را نوعي تبعيد  لكن با بازتاب مثبت يهوديان روبه رو نش
ــياري از رهبران صهيونيسم  ــتند و از آن دوري مي گزيدند. بس دسته جمعي مي پنداش
براي تحقق ايده بازگشت به سرزمين موعود بر اين اعتقاد بودند كه با گسترش روحيه 
يهودي ستيزي، يهوديان را وادار به مهاجرت به فلسطين نمايند؛ از همين رو در اعترافات 
ــم1 همزاد با  ــاي ضديهودي، بيان مي كردند كه صهيونيس خود براي تحريك جريان ه
آنتي سميتيسم يا يهودي ستيزي است. لئو پينسكر از رهبران يهودي روسيه ضمن بيان 
اين هدف تأكيد مي كند كه غير يهوديان اساساً و ذاتاً يهودستيز هستند. او در اعالميه اي 

اظهار مي دارد كه: 
... يهوديان نبايد انتظار روزي را بكشند كه ديگران به آنها آزادي و تساوي 
حقوق عطا نمايند بلكه بايد سرنوشت خويش را شخصاً  به دست گرفته و 
خود را نجات دهند. بيگانگان شديداً از ما منزجرند و تنها راه درمان اين 
بيماري كه «عداوت» نام دارد تمركز و اجتماع ما در سرزمين خود و به 
نام ملت واحد است. براي نيل به اين منظور عموم طبقات ملت يهود بايد 

1. صهيون (zion or sion)نام كوهي در جنوب غربي بيت المقدس است كه مسجد االقصي و قبه الصخره در 
شمال شرق آن ساخته شده است. صهيون خارج از شهر قديمي بيت المقدس (شهر كهنه اورشليم)  واقع است كه 
تا سال 1346ش در دست اردني ها بود و در اين سال در جنگ شش روزه به تصرف نيروهاي اشغالگر صهيونيستي 
ــمبل ملت خود مي دانند و بر اين باورند كه مقدسات ملي و  ــليم را س ــهر اورش درآمد. يهودي ها كوه صهيون و ش
مذهبي شان توسط پادشاهان بني اسراييل در اين شهر بنا شده است. رك: ناصرالدين نشاشيبي، در خاورميانه چه 

گذشت، ترجمه محمدحسين روحاني، تهران، توس، 1369، ص278. 

صهيونيست ها از آن روز كه به 
منابع زرخيز خاورميانه پي بردند، 
به ياد «ارض موعود» افتادند و بر 
آن شدند با همدستي و همراهي 
دولت هاي مقتدر، اين نقشه خود 
را جامه عمل بپوشانند و در كنار 
چاه هاي نفت مأوا گزينند و به 
آزمندي ها و زراندوزي هاي خود 

رنگ ديني دهند
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دست به دست هم بدهند...
اين اطالعيه به دنبال كشتار مشكوك يهوديان در سال 
1881 موسوم به بوگروم ها در بسياري از شهرهاي روسيه 
ــد. پينسكر اين  ــا و اوكراين، صادر ش آن روز مانند اودس
ــتار را بر پايه «عداوت بيگانگان» نسبت به يهوديان  كش
وانمود مي كند، ليكن واقعيت اين است كه اين آزمندي و 
ــان بود كه به فرض اگر اين  خودبرتربيني و خيانت يهودي
ــتوه مي آورد و به اعتراف خود پينسكر  ــد، ديگران را به س كشتارها واقعيت داشته باش
حتي قشرهاي تحصيلكرده و روشنفكر و عناصر دانشگاهي را نيز به شركت در سركوب 
يهوديان وا مي داشت. وسعت رفتارهاي ضديهودي تا آنجاست كه دكتر پينسكر در اين 
ــماً  «بيگانگان» مي خواند! و با آنكه در آن اوضاع و  اطالعيه خود مردم غير يهودي را رس
شرايط يهوديان زير فشار قرار دارند، از نيش و ناسزا به غير يهوديان خودداري نمي كند. 
ــازماني به نام «حووه صيون» (عشاق صيون)1  دكتر پينسكر به دنبال اين اطالعيه، س
را در خاك روسيه پايه گذاري كرد و در سال 1884 رهبري اين سازمان را خود بر عهده 
گرفت و فعاليت اين سازمان را به منظور كوچ دادن يهوديان به سرزمين فلسطين شدت 
بخشيد. شماري از يهوديان اروپاي شرقي طبق برنامه اي كه جمعيت «عشاق صيون» 

برايشان مي ريختند رهسپار فلسطين شدند. 
ــطين در ميان يهوديان اروپاي غربي نيز اوج  ديري نپاييد كه انديشه بازگشت به فلس
گرفت و در پي گذشت بيش از يك دهه از اعالميه دكتر پينسكر، دكتر بنيامين تئودور 
ــال 1895 در كتابي به نام دولت يهود طرح اشغال فلسطين را مطرح  هرتزل نيز در س
كرد و روي آن پاي فشرد. اين موضع گيري او در پي سركوب يهوديان در فرانسه صورت 
گرفت. فرانسوي ها آن گاه كه دريافتند نقشه هاي سري آنان به وسيله يهوديان به دست 
آلماني ها افتاده است، سخت به خشم آمدند و به سركوب و راندن يهوديان دست زدند 
ــر يهودي در ارتش فرانسه بود، به اتهام جاسوسي و تسليم  و سروان دريفوس را كه افس
نقشه به آلماني ها، به محاكمه كشيدند و پس از محاكمه در دادگاه نظامي وي را به زندان 
جزيره شيطان2 فرستادند. هرتزل نيز در كتاب خود «عذاب دادن به يهوديان» را زاييده 
ــتقل آنان مي نماياند. او به دنبال پخش اين كتاب و به  پراكندگي و نداشتن كشور مس

1. Choveve zion
Devil Island  .2جزيره كوچكي در اقيانوس اطلس در نزديك ساحل شمالي گويان فرانسه. 

در حمله مغول به كشورهاي 
اسالمي، يهوديان با آنان 
همكاري داشتند و از اروپا 
تهيه  اسلحه  آنان  براي 
مي كردند، سالح هاي قاچاق 
را در صندوق هاي شراب 
جا مي دادند و به مغوالن 

مي رسانيدند
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ــت يهوديان به فلسطين، سرانجام  راه انداختن تبليغات گسترده اي در راه لزوم بازگش
در سال 1897 سران و نمايندگان يهود را به گردهمايي در كنگره صهيونيسم در شهر 
بال سوييس فراخواند. در اين گردهمايي كه نخستين كنگره نمايندگان عموم يهوديان 
ــماً پايه گذاري شد و برنامه  ــازمان جهاني صهيونيسم (wzo)1 رس به شمار مي آمد، س

تشكيالت صهيونيسم به صورت زير به تصويب رسيد: 
ــطين و واداشتن آنها به كارهاي زراعتي و  1. سكونت دادن يهوديان در سرزمين فلس

صنعتي؛ 
2. متشكل نمودن ملت يهود به وسيله فعاليت مؤسسات محلي يا عمومي؛

3. تقويت آشنايي و حس ملي؛
4. فعاليت سياسي براي جلب موافقت ملل بزرگ. 

تشكيالت صهيونيسم در سه حوزه آغاز فعاليت كرد. حوزه اقتصادي، حوزه مذهبي و 
حوزه سياسي- ديپلماتيك و در راه فراهم كردن زمينه براي برپايي دولت صهيونيستي 
در فلسطين از هر يك از راه هاي سه گانه مذكور كمك گرفت. «حوزه مذهبي» مأموريت 
داشت كه به توده هاي يهود بباوراند كه مهاجرت به فلسطين، بازگشت به «ارض موعود» 
است! و طبق وعده تورات بر عموم يهوديان در سراسر جهان واجب است به آن سرزمين 
ــان ها رياست و سروري داشته  بشتابند! و دولت جهاني يهود را برپا كنند و بر همه انس

باشند! 
ــت،  ــده اس ــاره ش ــم در باال اش ــازمان صهيونيس چنانكه در بند چهارم قطعنامه س
ــطين و برپايي دولت در  ــلطه بر فلس ــيده بودند كه س ــت ها به اين نكته رس صهيونيس
ــتيباني و حمايت همه جانبه دولت هاي مقتدر جهان- به ويژه  ــرزمين بدون پش آن س
استعمارگران غرب- تحقق نمي يابد. بيرون راندن ملتي از سرزمين آبا و اجدادي آنها و 
سلطه بر مال، زمين، دارايي و ميهن آنان افزون بر داشتن سالح هاي مدرن و پيشرفته و 
توانايي هاي مادي و نظامي، رويارويي با جهان اسالم، موازين انساني، اصول بين المللي 
و ناديده گرفتن افكار جهاني بود. اين ساختارشكني ها، بي پروايي ها و حق كشي ها كاري 
نبود كه بدون ياري و پشتيباني ابرقدرت ها از مشتي يهوديان سرگردان و آواره ساخته 
ــت ها با دولت هاي گوناگون (چه ابرقدرت ها، چه دولت هاي  باشد. از اين رو، صهيونيس
ــالمي) به گفت وگو و رايزني نشستند و كوشيدند  حاكم بر كشورهاي اسالمي و غير اس
هر دولتي را طبق شيوه و شگردي خاص، به ياري و همكاري با خود وادارند و از همراهي 

1. world Zionism Organization
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ــوند و آن  ــطين برخوردار ش ــغال فلس ــان در راه اش آن
دولت هايي را كه در راه سلطه صهيونيست ها به فلسطين 
ــا توطئه هاي  ــي مي كنند، ب ــنگ اندازي و مانع تراش س
رنگارنگ به تسليم و سازش بكشانند يا از سر راه بردارند. 
دولت هاي مقتدر- به ويژه استعمارگران غربي- به ايده و 
انديشه صهيونيست ها براي اشغال فلسطين روي خوش 
ــراي همه گونه ياري و  ــان دادند و آمادگي خود را ب نش
همراهي به منظور رسيدن صهيونيست ها به اين آمال و 

آرزوي ديرينه شان اعالم كردند. 

نقشه دولت هاي غربي در كوچ دادن صهيونيست ها به فلسطين 
ــت ها در راه اشغال فلسطين و پديد آوردن  دولت هاي اروپايي از همراهي با صهيونيس

دولت يهود در آن سرزمين چند نقشه و انديشه را دنبال مي كردند: 
1. رويارويي و ستيز با اسالم و اسالم خواهان 

ــد و طي چند سده ادامه  اروپايي ها از دوران جنگ هاي صليبي- كه از 1096م آغاز ش
ــالم را  ــالم پي بردند و در دوره هاي ديگر نيز نيرومندي اس يافت- به ژرفايي قدرت اس
ــالمي بر  ــتر آزمودند. حكم جهاد علماي اس ــا زورمداران و تجاوزگران بيش در مبارزه ب
ــيه را در لنكران، شيروان، گنجه و  ضد روسيه در سال 1826م كه ارتش نيرومند روس
ــت، حكم آيت اهللا ميرزا مسيح تهراني بر ضد  شهرهاي ديگر ماوراي قفقاز در هم شكس
ــدن سفير و شماري از اعضاي سفارت  سفير گستاخ دولت روسيه تزاري كه با كشته ش
تزار در تهران پايان يافت (1200ش)، قيام مردم ايران بر ضد فراموش خانه و فراماسونري 
به رهبري مالعلي كني و تكفير ماسون ها از جانب آن عالم اسالمي كه به آتش كشيدن 
فراموش خانه و تارومار شدن ماسون ها انجاميد (1238ش)، مبارزه و مخالفت مالعلي 
ــين خان سپهساالر و لغو  ــقوط دولت ماسوني ميرزا حس كني با قرارداد رويتر كه به س
ــدآبادي در سال  ــيد جمال الدين اس ــد (1252ش)، حركت س قرارداد رويتر منجر ش
ــيرازي بر ضد  ــوري بريتانيا را به لرزه درآورد، حكم ميرزاي ش 1260ش كه كاخ امپرات
ــت (1270ش)، و نيز نهضت عدالت خواهي  قرارداد رژي كه كمر كمپاني رژي را شكس
ــري بود كه گوش هاي  ــروطه (1280)، هر يك به نوبه خود زنگ خط علماي عصر مش
استعمارگران و زورمداران جهان را آزار مي داد و لرزه بر دل هايشان مي افكند. آنها از كينه 
ــتند و در اين انديشه بودند كه با  ديرينه يهود نسبت به اسالم و مسلمان ها آگاهي داش

صهيونيست ها و همزاد آنان 
مخالفان  از  (فراماسون ها) 
سرسخت اديان و باورمندي هاي 
ديني هستند. آنها به ظاهر مبارزه 
با خرافه پرستي، كهنه پرستي 
و پنداربافي را از اهداف خود 
وانمود مي كنند ليكن ستيز 
با اديان- به ويژه اسالم- از 
برنامه هاي استراتژيك آنان 

مي باشد
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گماردن دولتي يهودي در ميان كشورهاي اسالمي،  ستيز با اسالم را كه طي چند سده 
دنبال كرده بودند، شكل تازه اي ببخشند و دشمني خويش را با آن ريشه اي تر پي بگيرند. 
استعمارگران غربي مي دانستند كه استقرار دولت يهود در فلسطين خنجري خواهد بود 
بر قلب اسالم و خواه ناخواه جهان اسالم را به مخمصه اي گريز ناپذير دچار خواهد كرد. 

2. دورماندن از فتنه گري صهيونيسـت ها و جبران بي مهري ها بـه يهود در قرون 
وسطي 

ــكني ها، آتش افروزي ها و  ــكني ها، پيمان ش اروپا در درازاي تاريخ از توطئه ها، كارش
ــتند  ــوري كه حضور داش ــته و آزرده بود. يهوديان در هر كش فتنه گري هاي يهود خس
ــمنان آن كشور و ملت به جاسوسي،  نقش ستون پنجم را بازي مي كردند و به سود دش
خبرچيني، دزدي، شايعه پراكني و... دست مي زدند؛ از اين رو، يهوديان را در هيچ كشور 
اروپايي راه نمي دادند. در انگلستان نزديك به چهارصد سال ورود يهوديان ممنوع بود. 
از سال 1290 تا 1657م دولت بريتانيا حتي به يك نفر يهودي رخصت نداد در آن كشور 
زندگي كند.1 در فرانسه، مردم به سبب خيانت ها و جاسوسي هايي كه يهوديان به سود 
بيگانگان داشتند بارها آنان را مورد حمله و سركوب قرار دادند و از فرانسه بيرون راندند؛ 
به طوري كه در سال 1394م يك نفر يهودي در فرانسه يافت نمي شد.2 در اسپانيا، ايتاليا، 
ــاليان درازي ورود  ــوئد و كشورهاي ديگر اروپا نيز س شوروي، لهستان، مجارستان، س
يهودي ها را ممنوع كرده بودند. در آلمان نيز در پي چندبار اخراج دسته جمعي يهوديان 
سرانجام در دوران حكومت هيتلر آنان را دسته جمعي يا بيرون كردند يا به اردوگاه مرگ 
فرستادند.3 اروپايي ها با كوچ دادن صهيونيست ها به سرزمين فلسطين به يك كرشمه 
ــي و دامنه دار يهوديان خود را رهايي  دو كار كردند؛ از توطئه ها و آتش افروزي هاي پياپ
ــالم انداختند و جاي پايي در  بخشيدند و دوم اينكه اين آتش فتنه را بر جان جهان اس

منطقه خاورميانه ايجاد كردند. 

ــم، ترجمه داود حيدري، مؤسسه مطالعات تاريخ  1. براي اطالع بيشتر رك: ناهوم سوكولوف، تاريخ صهيونيس
معاصر ايران، تهران، 1377. 

2. براي اطالع بيشتر رك: لوئيس مارشالكو، فاتحين جهاني؛ جنايتكاران حقيقي جنگ، ترجمه دكتر عبدالرحيم 
گواهي، تهران، تبيان، 1377. 

3. صهيونيست ها در دوران اشغال لهستان توسط نازي ها، در جنگ دوم جهاني براي سركوب يهودي ها با هيتلر 
و آيشمن از نزديك همكاري مي كردند. دكتر استوف بلئوفسكي  (Dr. Steuf Blofski)در خاطرات خود آورده 
است: «سازمان صهيونيست در خصوص سركوب يهودي ها با نازي ها همكاري مي كرد و نكته در خور توجه اينكه 
«م.بگين» از افسران پليس نازي بود...!» مي رويم كمي هيزم جمع كنيم، ترجمه ناصر زرافشان، شبگرد، 1351، 

ص6-7. 
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3. كنترل صهيونيست ها 
ــرايطي قرار دادند كه  ــتعمارگران با گردآوري يهوديان در فلسطين، آنان را در ش اس
ــاس بي نيازي كنند.  ــد از دولت هاي مقتدر جهاني- به ويژه غربي- احس هيچ گاه نتوانن
استعمارگران مي دانستند كه يهوديان در فلسطين در محاصره دشمنان سوگندخورده 
خود هستند و از نظر تكنولوژي و نظامي هر اندازه پيشرفته و مجهز شوند بدون پشتيباني 
استكبار جهاني نخواهند توانست به حيات خود ادامه دهند و دولت صهيونيستي را سرپا 
نگاه دارند. استعمارگران با كوچ دادن صهيونيست ها به فلسطين آنان را زير كنترل خود 
ــتي روبه رو كردند. در واقع صهيونيست ها در فلسطين  قرار دادند و با بن بست بي بازگش

اشغالي ناگزيرند مجريان و مأموران بي چون وچراي جهان خواران باشند. 
4. درمانده كردن كشورهاي اسالمي

ــتقالل اقتصادي و سياسي كشورهاي  دولت هاي مقتدر غربي از پيشرفت، ترقي و اس
اسالمي سخت وحشت دارند. آنها به درستي دريافته اند اگر اين كشورها از نظر سياسي 
ــند، با داشتن سرمايه هاي سرشار مادي و معنوي  و اقتصادي به مرحله خودكفايي برس
ــت تبهكاران،  ــود را بازيابند و دس ــت  رفته خ ــزت، عظمت و كرامت ازدس مي توانند ع
ــورها و ملت هاي مسلمان كوتاه كنند.  فزون خواهان و جهان خواران را از سرنوشت كش
ــتي در قلب جهان اسالم، دولت هاي كشورهاي اسالمي  با پديد آمدن دولت صهيونيس
ــتي به نبرد و  ــن دو راه را برگزينند: يا با رژيم صهيونيس خواه ناخواه ناگزيرند يكي از اي
مبارزه برخيزند و درآمد كشورشان را به خريد تجهيزات نظامي و جنگي صرف كنند و 
از عمران، آباداني و سازندگي باز بمانند يا راه سازش و كنار آمدن با اشغالگران فلسطين 
را در پيش گيرند كه در اين صورت رژيم صهيونيستي با ترفندها و نيرنگ هاي خود راه 
را براي غارتگري ها و تاخت وتاز جهان خواران در آن كشورها هموار خواهد كرد و به اين 
كشورها هرگز رخصت پيشرفت، توسعه و خودكفايي را نخواهد داد (نمونه اين نابساماني 
را در كشور اردن، از روزي كه به اصطالح استقالل يافته تا به امروز و نيز در كشور مصر در 
اين سي سال اخير كه با رژيم صهيونيستي پيمان صلح امضا كرده است، مي توان ديد). 

5. بنياد پايگاه نظامي مورد اطمينان
جهان خواران با گماردن يهوديان در فلسطين به عنوان يك دولت، پايگاه نظامي بسيار 
ــراي كنترل منابع زرخيز خاورميانه- به  مجهز و آماده اي براي خود پديد آوردند. آنها ب
ــورهاي اسالمي كه از  ويژه نفت- به چنين پايگاهي نياز دارند. برخي از دولت هاي كش
ــمار مي روند، نمي توانند پايگاه مطمئني براي نفت خواران  ــتعمار غرب به ش اقمار اس
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باشند زيرا چه بسا با يك حركت مردمي فرو مي پاشند و 
نقشه ها و نيرنگ ها و سرمايه گذاري هاي استعمار يك روزه 
بر باد مي رود؛1 استعمارگران مي خواستند با پديد آوردن 
ــن، مجهزترين و  ــراييل» در خاورميانه، نيرومندتري «اس

مطمئن ترين پايگاه را براي خود ايجاد  كنند. 
6. رواج دادن فساد و فحشا 

انگيزه ديگر  استعمار از كوچ دادن يهوديان به فلسطين، 
گسترش فساد و بي بندوباري در ميان جوانان مسلمان بود. استعمارگران به اين نكته پي 
برده بودند كه يكي از شگردها براي دور كردن ملت ها از اسالم و باورمندي هاي اسالمي، 
دامن زدن به فساد و فحشا در ميان آنان است و يهوديان در رواج دادن اين شگرد2 و آلوده 
كردن مسلمانان كاميابي هاي بيشتري دارند، زيرا طبق آورده هاي تورات تحريف شده و 
ديگر كتب مقدس آنان، يهوديان در فساد و فحشا و بي بندوباري حد و مرز نمي شناسند، 

از اين رو يك محيط را به فوريت آلوده مي كنند. 
ــتر شدن  يهوديان در كتاب هاي مقدس خود به پيامبران خدا زنا با نامحرمان و هم بس
ــبت مي دهند3 تا راه هرگونه زشت كاري و بي بندوباري را براي خود  با دخترانشان را نس

هموار كنند. در كتاب هاي مقدس يهود مي خوانيم: 
ــما را  ــما را در حيني كه زنا مي كنند و عروس هاي ش ... من دختران ش
ــي كه با  ــه گري مي نمايند كيفر نخواهم كرد؛4 كس در حيني كه فاحش
ــي با خواهرش كه اعتراض ننموده  عشق و عالقه و به خاطر تمتع جنس
است، هم بستر شود، مرتكب گناه نشده است ولي اگر مواجه با شكايت 
ــيره اش گردد، عدم تكرار آن بايد به وي ابالغ شود؛5 اگر كسي با  همش
بچه اي يا دختربچه اي از ناحيه دبر تماس حاصل نمايد، اگر در اثر فرياد 
بچه يا دخترك، كساني متوجه كار بشوند، به آن شخص توصيه مي شود 

كه از انجام اين عمل خودداري كند...6 
ــليحات مي كند. شيمون پرز، خاورميانه  ــاالنه بيش از 60 ميليارد دالر صرف هزينه تس 1. منطقه خاورميانه س

جديد، تهران، مركز مطالعات و پژوهش هاي راهبردي آسيا، ص90. 
2. «روسپيگري و يهود» عنوان مدخلي از كتاب يهود، يهوديت و صهيونيسم اثر عبدالوهاب المسيري است.

ــموئيل دوم، اصحاح يازدهم) و حضرت لوط: (سفر  3. اين دو نسبت بي شرمانه را به ترتيب به حضرت داود: (س
پيدايش، اصحاح بيست و نهم) داده اند. 

4. هوشع؛ باب 4، آيه14. 
5. تالمود كئوبوث، باب 11 و 14.

6. همان. 

از نخستين تاكتيك ها و 
ترفندهاي استعماري در 
راه پديد آوردن جدايي و 
رويارويي ميان پيروان اسالم 
انديشه هاي  كردن  زنده 
نژادپرستانه و ناسيوناليستي 
و ناديده گرفتن برادري 

اسالمي در ميان آنان بود
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تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل. 
7. اهميت فلسطين 

ــتكبار جهاني از اهميت  ــتراتژيك براي اس فلسطين از نظر اس
ويژه اي برخوردار است، زيرا: 

الف. در نقطه تالقي سه قاره آسيا، آفريقا و اروپا قرار دارد. 
ب. در قلب ذخاير انرژي پربار خاورميانه واقع شده است. 

ج. در مجاورت يكي از بزرگ ترين آبراه هاي بين المللي (كانال 
سوئز) قرار گرفته است. 

د. مركز پيدايش اديان بزرگ الهي مي باشد و شهر بيت المقدس، 
براي مسلمانان، مسيحيان و يهوديان مقدس است. از اين رو، براي 
پديد آوردن اختالف و كشمكش ميان مردم بومي آن سرزمين 
ــت كن»، مي توان از آن  و پياده كردن تز «تفرقه بينداز و حكوم

بهره برداري كرد. 
ــا مي ديدند كه  ــان دولت بريتاني ــاپيش آن اروپاييان و در پيش
فلسطين پلي است كه سه قاره اروپا،  آسيا و آفريقا را به هم پيوند مي دهد و از طرف ديگر 
بخش هاي آسيايي- آفريقايي جهان عرب را به يكديگر متصل مي كند و مهم تر اينكه در 
كنار صحراي سينا و آبراه كانال سوئز قرار دارد و سلطه بر آن براي كنترل سواحل غربي 
و شرقي مديترانه، درياي سرخ و اقيانوس هند از اهميت بااليي برخوردار است. از اين رو، 
سلطه بر فلسطين و جدا كردن آن از پيكره عثماني، تنها خواست صهيونيست ها نبود، 

بلكه از هدف هاي استراتژيك و ريشه اي استعمارگران نيز به شمار مي رفت. 
8. تخريب اديان و ترويج سكوالريسم 

صهيونيست ها و همزاد آنان (فراماسون ها) از مخالفان سرسخت اديان و باورمندي هاي 
ديني هستند. آنها به ظاهر مبارزه با خرافه پرستي، كهنه پرستي و پنداربافي را از اهداف 
خود وانمود مي كنند ليكن ستيز با اديان- به ويژه اسالم- از برنامه هاي استراتژيك آنان 
ــش خردگرايي، انسان ساالري (اومانيسم) و باالبردن  مي باشد. اين دو سازمان زير پوش
درك و فهم بشر و مبارزه با خرافات و عقايد كهنه ريشه اي ترين و گسترده ترين رويارويي 
با اديان آسماني را دنبال مي كنند و از بزرگ ترين و آرماني ترين خواسته هاي آنان رواج 
ــه هاي سازنده و آزادي بخش ديني  دادن مادي گرايي (ماترياليسم) و پس راندن انديش
ــد. انكار صانع و وحي و نبوت، نيز انكار بقاي ارواح و بهشت و دوزخ و انكار جهان  مي باش

صهيونيست ها در راه 
چيرگي بر منابع زرخيز 
كشورهاي اسالمي تا آن 
پايه آزمند و بي قرارند 
كه در درازاي تاريخ در 
هر مقطع و برهه اي كه 
زورمداران خون آشامي 
آهنگ خاورميانه كردند 
و در راه چيرگي بر 
سرزمين هاي اسالمي به 
جنگ و خونريزي دست 
زدند، صهيونيست ها را 
مي بينيم كه در كنارشان 
ايستاده و آتش  بيار 

معركه بودند
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ماوراء الطبيعه و فرشتگان، از انديشه هاي زيربنايي صهيونيست ها و فراماسون ها مي باشد. 
برابر باور آنها: 

... انسان هاي اوليه، به علت عدم اطالع از چگونگي رويدادهاي طبيعي، 
به اين نيروها نسبت خدايي داده اند، مانند خداي باران، خداي توفان و... 
با گذشت زمان و به تدريج تعداد خدايان به چند خدا و عاقبت به يك خدا 

تنزل پيدا كرد... خدا زاييده اذهان مايند...1
نيز آورده اند: 

ــاي طبيعت، به  ــرو و عظمت رويداده ــان هاي اوليه در مقابل ني ... انس
قدرت هاي ماوراء الطبيعه اعتقاد پيدا كرده و با اين توهمات اديان اوليه 

ظاهر گرديده اند...2
ــنگيني  ــالم ضربه هاي س ــتعمار انگليس و ديگر دولت هاي مقتدر اروپا كه از اس اس
خورده بودند، چنين مي پنداشتند كه وجود اين سازمان هاي الئيك و ضد دين در كنار 
كشورهاي اسالمي و ملت هاي دين باور مسلمان مي تواند نقش مهمي در سست كردن 
ــت كم به «تساهل و تسامح»،  ــلمانان بازي كند و آنان را دس باورمندي هاي ديني مس
اباحي گري، بي بندوباري و بي تفاوتي بكشاند. از اين رو، دولت هاي اروپايي- به ويژه دولت 
انگليس كه نقشه هاي ويرانگر، غارتگرانه و استعماري دامنه داري براي كشورهاي اسالمي 
ــطين و برپايي رژيمي صهيونيستي  در سر داشت- با صهيونيست ها در راه اشغال فلس
ــان و طراحان خود را براي پياده كردن اين نقشه به  ــان دادند و كارشناس همراهي نش

1. گروه تحقيقات علمي، فراماسونري و يهود، ترجمه جعفر سعيدي، ويرايش حسين مير، تهران، علمي، 1369، 
ص188. 

2. همان، ص189. 
ــون ها و يهودي ها] در جهت تخريب اديان و دشمني با دين موجب شده  نوشته اند: «فعاليت هاي مختلف [ماس
ــوني احتراز نمايند. چنين وضعي مانع نابودي اديان مي گرديد. لذا با به كارگيري  بود تا مسيحيان جهاني از ماس
ــوني با ظاهر مظلوم و معصوم، موجبات ماسون شدن عده زيادي مسيحي فراهم  روش هاي مختلف و با ارايه ماس
شد... ماسون ها و يهودي ها با رسوخ و نفوذ به صفوف مسيحيان و مسلمانان براي پس راندن عقايد ديني آنان بسيار 

خوب سازماندهي شدند... (همان، ص262) 
صهيونيست ها و فراماسون ها براي سست كردن پايه هاي اعتقاد ديني مردم روش گام به گام را به كار مي گيرند. 
ــتيد، اگر كسي المپ اتاق را  خود چنين اعتراف دارند: «... موقعي كه در اتاق تاريكي در حال خواب و بيداري هس
روشن نمايد مخالف با ميل شما عمل كرده است: زيرا چشمان شما به تاريكي خو گرفته و از نور زياد متأثر خواهد 
شد. دوست داريد روشنايي با نوركم شروع شود... در اصل، ماسوني همين عمل را انجام مي دهد: تاباندن نور آرام 
آرام، نور و ضيا بر چشمان خواب و بيدار...» (همان، ص267). منظور از تاباندن آرام نور و ضيا بر چشمان نيمه بيدار، 
ــت كردن پايه هاي ديني و كشانيدن  به كارگيري تاكتيك ها و روش هاي مناسب و تدريجي و نامريي در راه سس

دين باوران به سكوالريسم است. 
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ــتي دريافته بودند كه  ــي و ارزيابي فراخواندند.1 اروپاييان اين واقعيت را به درس بررس
چيرگي بر فلسطين و گردآوري يهوديان در آن سرزمين و برپايي يك دولت صهيونيستي 
به آساني شدني نيست و به دگرگوني همه جانبه در منطقه از نظر سياسي، جغرافيايي و 

اقتصادي نيازمند است و بايد زمينه آن دگرگوني فراهم شود. 

جنگ اول جهاني و وعده «بالفور» 
نخستين جنگ جهاني در سال 1292ش با توطئه صهيونيست ها و دولت بريتانيا در راه 
فروپاشي دولت مقتدر عثماني و تجزيه آن كشور پهناور اسالمي تدارك ديده شد. در اين 
جنگ خانمان سوز، با شكست عثماني ها و عقب نشيني نيروهاي آن از سوريه و لبنان، بر 
اساس قرارداد 1916 سايكس- پيكو شهرهاي بيروت، صور و صيدا كه «سوريه شمالي» 
ناميده مي شد به دست ارتش فرانسه افتاد و «سوريه جنوبي» كه شهرهاي ساحلي، يافا، 
حيفا، بيت المقدس و اردن را در بر مي گرفت، همراه بين النهرين (عراق) به تصرف ارتش 

انگلستان درآمد. 
ــد كه با وعده هاي دروغين  دولت انگليس پيش از شكست نيروهاي عثماني بر آن ش
ــتي و نويد برپايي امپراتوري عربي آنان  ــه هاي ناسيوناليس به عرب ها و انگيختن انديش
ــورش وادارد و بدين گونه دولت عثماني را  را در درون سرزمين عثماني به خيزش و ش
ــت به گريبان سازد و از طرف ديگر از  از درون با ناآرامي ها و درگيري هاي شكننده دس
تشكيالت جاسوسي و زيرزميني صهيونيست ها در راه چيرگي بر عثماني ها بهره بگيرد. 
صهيونيست ها آن گاه كه دريافتند دولت بريتانيا براي شكست عثماني ها به همكاري هاي 
ــتي آنان نياز مبرم دارد، فرصت را غنيمت شمرده آن دولت را براي  جاسوسي- تروريس
گرفتن تضمين در مورد واگذاري سرزمين فلسطين به يهوديان و موافقت با برپايي يك 
دولت صهيونيستي در آن سرزمين زير فشار گذاشتند. دولت بريتانيا با توجه به اهميتي 
ــت (كه پيش تر به آن اشاره شد) و روي نياز  كه فلسطين از نظر استراتژيك براي او داش
ــد كه به اين خواسته  ــي صهيونيست ها، بر آن ش به همكاري هاي اطالعاتي و جاسوس
ــتان پس از هماهنگي با امريكا و  آنان پاسخ مثبت دهد. از اين رو، كابينه جنگي انگلس
فرانسه در تاريخ 31اكتبر 1917 پايه گذاري «وطن ملي يهود» در فلسطين را به تصويب 
ــانيد. وزير خارجه آن روز بريتانيا به نام آرتور جيمز بالفور بي درنگ طي نامه اي به  رس
1. ناسيوناليسم يا ملي گرايي در تركيه با عنوان پان تركيسم كه مهمترين عامل فروپاشي پس از عوامل داخلي 
برشمرده مي شود اولين بار توسط سه يهودي به نام هاي آرمينيوس وامبري، لنون كاهدن و آرتور لمبلي ديويد در 

امپراتوري عثماني ترويج و تبليغ شد. عليرضا سلطانشاهي، پان تركيسم و صهيونيسم، همان، ص15-26. 
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صهيونيست ها، خبر تصويب آن را اين گونه اعالم كرد: 
دوم نوامبر 19171
لرد روچيلد عزيز! 2

براي من مايه نهايت خرسندي است كه به نام دولت اعليحضرت پادشاه 
انگلستان پشتيباني خود را از آرمان هاي صهيونيان يهودي كه در جلسه 
هيئت دولت مورد تصويب قرار گرفته است به شرح زير به شما ابالغ كنم: 
ــيس وطن ملي يهوديان را در  ــاه موضوع تأس دولت اعليحضرت پادش
ــاعد مي نگرد و براي رسيدن به اين مقصود بهترين  فلسطين با نظر مس
كوشش هاي خود را به كار خواهد برد. كامًال بديهي است كه هيچ عملي 
ــطين، يا حقوق  به زيان حقوق مدني يا مذهبي مردم غير يهودي فلس
ــي يهوديان در ديگر كشورهاي جهان صورت نخواهد  و موقعيت سياس

گرفت. 
مايه سپاسگزاري من خواهد بود كه مفاد اين اعالميه را به اطالع اتحاديه 

صهيونيست ها برسانيد. 
بالفور

ــهرت يافت براي صهيونيست ها در پايه سند مالكيت  اين نامه كه به «وعده بالفور» ش
ــطين بود. آنها اين نامه محرمانه و پنهاني را جهشي آرماني در راه رسيدن به  خاك فلس
هدف خود به شمار آوردند و از اينكه در تاريخ زندگي سياسي خود از جانب يك ابرقدرت 
به عنوان «ملت يهود» به رسميت شناخته شده اند، به خود باليدند و آن را از بزرگ ترين 

كاميابي هاي سياسي خود پنداشتند. 

شيوه  ها و شگردها در راه برپايي دولت صهيونيستي و نگهداري آن 
ــور پهناور اسالمي  ــران اروپا در راه تجزيه كش ــتي صهيونيست ها و س جريان همدس
ــطين در مرز «وعده بالفور» و شكست  عثماني و برپايي «وطن ملي يهوديان» در فلس
دولت عثماني در جنگ اول جهاني باز نايستاد، بلكه در هر برهه و مرحله اي با تاكتيك 
ــال 1299  ــان ريمو» كه در س ــه در كنفرانس «س ــد؛ بدين ترتيب ك نويني دنبال ش
ــان و بلژيك  ــه، ايتاليا، ژاپن، يون ــس، فرانس ــد،  دولت هاي انگلي ش (1920م)  برپا ش

1. 26آبان 1296ش. 
2. يكي از سرمايه داران بزرگ خاندان صهيونيستي روچيلد و رئيس بانك روچيلد شعبه انگلستان. 
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ــرزمين هاي  ــتند و درباره تجزيه س ــركت داش ش
ــطين به  ــوري عثماني، واگذاري فلس حوزه امپرات
ــت ها، گماردن مهره هايي بر كشورهاي  صهيونيس
ــه به توافق  ــالمي و جريان هاي ديگر خاورميان اس

رسيدند. 
در پي قيموميت انگلستان بر فلسطين، يهوديان با 
سازماندهي صهيونيست ها و با همدستي و تشويق 
ــكل پنهاني به  ــي، گروه گروه به ش مقامات انگليس
فلسطين كوچ داده شدند تا آنجا كه پس از گذشت 
بيست  سال از اشغال فلسطين به وسيله انگلستان، 
ــال 1297ش، به 650000 نفر در سال  ــرزمين از 56000 در س شمار يهوديان آن س

1320ش افزايش يافت.1
ــر عالي انگليس در فلسطين» وارد آن  ــاموئل2 در ژانويه 1920م به عنوان «كميس س
سرزمين شد و در راه به اجرا درآوردن نقشه صهيونيست ها براي برپايي يك دولت يهود 
در فلسطين به تالش هاي گسترده اي دست زد. در دستگاه دولتي آن سرزمين مهره هاي 
ــت عرب ها را از پست هاي دولتي و  ــت و تا آنجا كه توانس صهيونيستي را به كار گماش

اجرايي كنار زد. 
بررسي تاكتيك ها و ترفندهايي كه انگلستان و صهيونيست ها در راه پديد آوردن دولتي 
صهيونيستي در سرزمين فلسطين و سرپا نگاه داشتن آن به كار گرفتند و دنبال كردند، 
گسترده تر از آن است كه بتوان در اين فرگرد به آن پرداخت ليكن به برخي از آن شيوه ها 

و شگردها به شكل كوتاه اشاره مي شود: 

ــاكنان آن سرزمين را  ــغال شد، 90/6درصد از مجموع س ــال 1918 كه فلسطين از سوي انگلستان اش 1. تا س
عرب ها تشكيل مي دادند و مالك 99/5درصد سرزمين هاي آن بودند. يهوديان نيز 8درصد جمعيت كل فلسطين را 
تشكيل مي دادند و 2/5 درصد زمين هاي فلسطين به آنان تعلق داشت. صهيونيست ها در دوران اشغال فلسطين به 
وسيله انگلستان به خريد زمين هاي فلسطين دست زدند. آن گاه كه عرب ها به نقشه هاي آنان پي بردند، از فروش 
زمين به آنان خودداري ورزيدند، ليكن صهيونيست ها كوشيدند كه با واسطه قرار دادن مشتي دالل هاي به ظاهر 
مسلمان اين نقشه را پي بگيرند و 3درصد از زمين ها را با داللي و واسطگي مسلمان نماها، به چنگ آورند. سيدضياء 
ــي را خريداري كرد و در  ــت ها بازي نمود و زمين هاي طباطبايي از عناصري بود كه نقش دالل را براي صهيونيس
اختيار صهيونيست ها قرار داد. در نتيجه پس از گذشت 20 سال از سلطه انگلستان بر فلسطين، ميزان زمين هاي 

تصرف شده از سوي يهودي ها به 5/6درصد رسيد. 
2. سر هربرت لوئيز ساموئل (Sir. Herbert lout s.louis.samuel) فردي يهودي كه در دولت انگلستان به 

مقام بلندپايه دولتي رسيد و در ميان يهوديان به عزراي دوم پس از اسارت بابلي مشهور است. 

فرانسوي ها آن گاه كه دريافتند 
نقشه هاي سري آنان به وسيله 
يهوديان به دست آلماني ها افتاده 
است، سخت به خشم آمدند و به 
سركوب و راندن يهوديان دست 
زدند و سروان دريفوس را كه افسر 
يهودي در ارتش فرانسه بود، به 
اتهام جاسوسي و تسليم نقشه به 
آلماني ها، به محاكمه كشيدند و پس 
از محاكمه در دادگاه نظامي وي را 

به زندان جزيره شيطان  فرستادند
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1. انگيختن انديشه هاي نژادپرستانه و ملي گرايانه در ميان ملت هاي مسلمان 
از نخستين تاكتيك ها و ترفندهاي استعماري در راه پديد آوردن جدايي و رويارويي 
ميان پيروان اسالم زنده كردن انديشه هاي نژادپرستانه و ناسيوناليستي و ناديده گرفتن 
برادري اسالمي در ميان آنان بود. متفقين كه در جنگ اول جهاني از پيروزي مسلمانان 
ــدند با بهره گيري از تعصبات جاهالنه نژادي،  قومي و  سخت انديشناك بودند، بر آن ش
قبيله اي در ميان مردم عرب، آنان را به خروش و شورش بر ضد دولت عثماني وادارند و 
ــت بر آن دولت وارد كنند. از اين رو، برخي از مهره هاي ورزيده،  از درون خنجري از پش
ــاير و قبايل عرب به گفت وگو  ــتان با برخي از سران عش كارآزموده و كارشناس انگلس
نشستند و آنان را براي به اصطالح رهيدن از سيطره عثماني ها برانگيختند و به آنان نويد 
دادند كه در صورت جدا شدن عرب ها از دولت عثماني، انگلستان برپايي يك امپراتوري 

عربي را به رسميت خواهد شناخت و در راه تشكيل آن، عرب ها را ياري خواهد داد. 
شريف حسين كه از طرف عثماني ها به سرپرستي عربستان (حجاز) گماشته شده بود 
ــت از اين وسوسه هاي استعماري و با رؤياي شيرين  و رياست آن منطقه را بر عهده داش
ــلطنت امپراتوري عربي به  ــت آوردن رهبري جهان عرب و نشستن بر تخت س به دس
گونه اي سرمست شد كه پرچم شورش بر ضد دولت عثماني را برافراشت و در آن برهه 
كه عثماني ها سرگرم نبرد سرنوشت ساز با استعمارگران غربي و تجاوزگر بودند، «انقالب 
عربي»1 را اعالم كرد و دوشادوش سربازان انگليسي با نيروهاي عثماني به نبرد برخاست؛ 
ــپتامبر 1918 وارد دمشق  پادگان هاي عثماني را مورد حمله قرار داد و در تاريخ 30س
شد و پرچم آن دولت را پايين كشيد و پرچم به اصطالح انقالب عربي را به اهتزاز درآورد. 
ــلمانان  ــتي در ميان مس ــتي و نژادپرس ــه ناسيوناليس بدين ترتيب رواج دادن انديش
بزرگ ترين حربه اي بود كه از سوي استعمار انگليس، فراماسون ها و صهيونيست ها به كار 

1. «انقالب عربي» اصطالح ويژه اي است كه در مورد شروع عمليات مشترك عرب- انگليس در ماه ژوئن 1916، 
عليه عثماني به كار برده مي شود... زمام امور كشورهاي عربي خاورميانه به استثناي مصر در اين هنگام در دست 
دولت عثماني بود. از سوي ديگر همين حكومت فاسد [عثماني] مانع بزرگي بر سر راه رخنه استعمار در خاورميانه 
ــتان از طريق كمك به نهضت اعراب، دولت عثماني را در داخل  و نزديك شمرده مي شد... نقشه اين بود كه انگلس
گرفتار و متالشي كند و از طرف ديگر رهبري دنياي جديد عرب را در مسير منافع سياسي خود بر عهده بگيرد... 
ــده بود... سران انقالب عربي  ــال 1912 ميان سران عرب و انگليس آغاز ش مذاكرات مربوط به انقالب عربي از س
ــعيد، لورنس عربستان، ژنرال النبي،  ــرانش (علي، فيصل و عبداهللا)، نوري س عبارت بودند از: شريف حسين و پس

كيچنر و سر رونالد استورز. 
ــين آغاز  ــنبه 6 ژوئن 1916  شريف حس بدين ترتيب، با افزايش كامل توان نظامي و آمادگي قبلي در روز دوش
انقالب عربي را در مكه اعالم كرد و حمله عمومي عليه پادگان ها و خطوط ارتباطي عثماني در سرزمين هاي عربي 
آغاز شد و در تاريخ 30سپتامبر 1918 كه فيصل و لورنس فاتحانه وارد دمشق شدند، پايان يافت. در نتيجه انقالب 
عربي به گفته دكتر سمره، كشورهاي عرب از تسلط يك حكومت ارتجاعي خشن رهايي يافتند ولي بالفاصله در 
دام يك شبكه استعماري مدرن و منظم گرفتار شدند و پاره اي از قلب ميهن خود را به نام فلسطين از دست دادند...؛ 

ناصرالدين نشاشيبي، در خاورميانه چه گذشت، همان، ص196-197. 
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گرفته شد و زمينه را براي پديد آوردن دولت صهيونيستي هموار كرد. فريب خوردگان 
ــم روان شدند،  ــم، پان تركيسم و پان ايرانيس ــالم به دنبال برپايي پان عربيس جهان اس
ــطين  ــرزمين فلس ــت ها در س ــاد بردند و آن گاه كه صهيونيس ــالمي را از ي برادري اس
ــياري از ملت هاي مسلمان كه عرب نژاد نبودند، در برابر  مسلمانان را قتل عام كردند بس
اين فاجعه خونين بي تفاوت ماندند و اگر شماري از مردم روي باورهاي ديني و موازين 
ــه با جوسازي ها،  ــطيني ها بشتابند ملي گراهاي دوآتش انساني خواستند به ياري فلس
جاروجنجال ها و پيش كشيدن بحث هاي روشنفكري و مطرح كردن تز نارواي «چراغي 
ــت»!! آنان را از هرگونه همراهي و همدردي با  ــجد حرام اس كه به خانه رواست، به مس
ستم ديدگان فلسطيني بازداشتند. اين نقشه و نيرنگ استعماري تا امروز نيز تداوم يافته 

است. 
2. تجزيه كشور پهناور اسالمي و تقسيم آن به شماري كشورهاي خرد و ناتوان

استعمارگران از كشور بزرگ اسالمي كه در سيطره عثماني ها قرار داشت، آسيب هاي 
ــور را در رويارويي با آز و نياز استعماري  سنگيني ديده بودند و قدرت و شوكت آن كش
ــتي آزموده بودند. از اين رو، در پي جنگ اول جهاني و شكست دولت عثماني،  به درس
ــدند كه هيچ گاه رخصت ندهند كشوري پهناور زير پرچم اسالم  استعمارگران بر آن ش
پديد آيد و براي اين منظور به توطئه نويني دست زدند و هر بخشي از سرزمين اسالمي را 
كه در حوزه سيطره عثماني ها قرار داشت، به نام يك كشور، مرزبندي كردند و بدين گونه 
ــد آوردند و راه را براي پديد آوردن  دگرگوني ژرفي از نظر جغرافيايي در خاورميانه پدي

كشوري به نام «اسراييل» در سرزمين فلسطين هموار ساختند.1
3. دولت هاي دست نشانده 

ــتي دريافته بودند كه اگر  انگلستان و ديگر دولت هاي استعماري اين نكته را به درس

1. «... مسلمين آنها بودند كه مجد آنها دنيا را گرفته بود، تمدن آنها فوق تمدن ها بود، معنويات آنها باالترين معنويات بود، 
رجال آنها برجسته ترين رجال بودند... [استعمارگران] ديدند كه با اين سيطره و با اين وحدت اسالمي... نمي شود ذخاير اينها 
را، طالي سياه اينها را، طالي زرد اينها را قبضه كرد، درصدد چاره برآمدند، چاره اين بود كه بين ممالك اسالمي تفرقه بيندازند. 
شايد بسياري... يادشان بيايد جنگ بين المللي را، جنگ اول بين المللي را كه با مسلمين و با دولت بزرگ عثماني چه كردند... بعد 
از اينكه در آن جنگ- با آن بساط- غلبه پيدا كردند، تجزيه كردند دولت عثماني را به دول بسيار كوچك، براي هر يك از آنها هم 
اميري قرار دادند، يا سلطاني قرار دادند يا رئيس جمهوري قرار دادند. آنها در قبضه مستعمره چي ها و ملت هاي بيچاره در قبضه 
آنها... بعد از آنكه تجزيه شد در... زمان آتاتورك خبيث، اسالم را در آنجا الغا كردند... آنها ديدند كه اتكاي به اسالم نقطه بسيار 
بزرگي است كه با اين اتكا نمي شود دولت هاي اسالمي را از بين برد، در تركيه اسالم را از حساب دولت جدا كردند، حاال مي بينيد 
كه در قبرس كه از ترك ها كشته مي شود يك مسلم نيست كه متأسف باشد... اختالفاتي كه در عراق، در ساير ممالك اسالمي 
ايجاد مي كنند بايد سران دولت اسالمي توجه داشته باشند به اين معني كه اين اختالفات، اختالفاتي است كه هستي آنها را به 
ــت و از ظل قرآن كريم دارد دور مي كند، قضيه نژادبازي است، اين  باد مي دهد... آن چيزي كه دول اسالمي را بيچاره كرده اس
نژاد ترك است، بايد نمازش را هم تركي بخواند!  اين نژاد ايران است بايد الفبايش هم چه جور باشد، آن نژاد عرب است، عروبت 
بايد حكومت كند نه اسالم!، نژاد آريايي بايد حكومت كند نه اسالم! نژاد ترك بايد حكومت كند نه اسالم!، اين نژادپرستي... يك 
مسئله بچه گانه است... مثل اينكه بچه ها را دارند بازي مي دهند... غافل از آن نكته اتكايي كه همه مسلمين داشتند. افسوس! 

افسوس! كه اين نكته اتكا را از مسلمين گرفتند... قضيه نژادبازي يك ارتجاع است...»، صحيفه امام، ج1، ص374-378. 
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دولت هاي كشورهاي اسالمي و عربي- به ويژه دولت هاي 
مجاور فلسطين- از دست نشاندگان و سرسپردگان به نظام 
ــند، نه پديد آوردن رژيم صهيونيستي در  استكباري نباش
ــت و نه مي توان چنين رژيم ساختگي  فلسطين شدني اس
و بي ريشه اي را در منطقه براي هميشه سراپا نگاه داشت. 
ــي و دگرگوني  ــگ اول جهان ــي پايان جن ــن رو، در پ از اي
ــر دولت هاي  ــتان و ديگ ــت انگلس جغرافيايي كه به دس
ــتان بر آن شد  ــتعماري در خاورميانه پديد آمد، انگلس اس
مهره هاي وابسته به خود را در منطقه يكي پس از ديگري بر 

تخت سلطنت بنشاند و زمام امور كشورهاي اسالمي را به كساني بسپرد كه بي چون و چرا 
مجري سياست انگلستان باشند و نه تنها در سركوب حركت ها و خيزش هاي اسالمي و 
مردمي با انگلستان همكاري كنند بلكه در پديد آوردن رژيم صهيونيستي و نگهباني از 

كيان آن نيز همراه باشند و نقش منفي و بازدارنده نداشته باشند. 
انگلستان در سال 1302ش (23اوت 1921) حكومت هاي عراق و اردن را به ترتيب به 
امير فيصل و اميرعبداهللا (دو فرزند شريف حسين كه در شكست دولت عثماني با متفقين 
همكاري تنگاتنگي داشت) واگذار كرد. در سال 1303 وهابي هاي بيابانگرد را بر حجاز 
ــت؛1در اين سال مصطفي كمال  ــين را از قدرت كنار گذاش چيره ساخت و شريف حس
يهودي را نيز در تركيه به كودتا واداشت. در سال 1304ش رضاخان را در ايران بر تخت 
سلطنت نشانيد؛ البته زمينه آن را با كودتاي 1299ش فراهم كرد و بدين گونه راه را براي 

چيرگي صهيونيست ها بر فلسطين هموار ساخت. 
4. بندوبست هاي پنهاني برخي از دولت هاي عربي و اسالمي با صهيونيست ها 

ــطين و برپايي دولت  ــت ها بر فلس ــتان در راه چيرگي صهيونيس از ترفندهاي انگلس
ــطين به  ــانده مجاور فلس ــاي دست نش ــي از دولت ه ــتن برخ ــتي، واداش صهيونيس
ــت هاي پنهاني با نمايندگان و مقامات سازمان جهاني صهيونيسم بود. در واقع  بندوبس
ــله ارتباطات، قراردادها و بندوبست ها ميان برخي از  انگلستان با پديد آوردن يك سلس

1.شريف حسين با وعده محرمانه انگلستان مبني بر اينكه پادشاهي و رهبري جهان عرب را به او واگذار خواهد كرد و استقالل 
يك امپراتوري عربي را به رسميت خواهد شناخت، ضد عثماني ها خيزش كرد و ضربه سنگيني بر آنان وارد ساخت و مي توان 
ــت. او در پايان جنگ بر اساس بندوبست هايي كه با انگلستان  گفت نقش مهمي در شكست عثماني ها و چيرگي متفقين داش
كرده بود، خود را پادشاه جهان عرب خواند و انتظار داشت كه اتحاد اعراب زير رهبري او از طرف انگلستان به رسميت شناخته 
شود، ليكن دولت انگلستان چون وجود كشوري يكپارچه و متحد در جهان اسالم را- حتي زير پوشش ناسيوناليسم عربي- به 
زيان منافع استعماري و توطئه اشغال فلسطين به وسيله صهيونيست ها مي دانست، از پديد آمدن چنين اتحاديه اي پيشگيري 
كرد و نه تنها وعده خود را مبني بر واگذاري جهان عرب به شريف حسين ناديده گرفت، بلكه او را نيز كه خواب طاليي امپراتوري 

عربي را مي ديد، بركنار كرد و سعودي ها را به جاي او به سلطنت بر حجاز گماشت. 

از نخستين مقامات يهودي 
كه انديشه كشور مستقلي 
مطرح  را  يهوديان  براي 
كرد مردخاي ايمان نوئل 
سركنسول امريكا در الجزيره 
بود. او جزيره اي را در كنار 
آبشار نياگارا در اختيار گرفت 
و بر آن شد در آن محل يك 

دولت يهود تشكيل دهد
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دولت هاي عربي و سران سازمان صهيونيستي، ارتش 
ــورها را در برابر يورش يهوديان به فلسطين  اين كش
ــالح كرد و اين دولت ها را  و كشتار مردم آن خلع س
ــاخت كه در برابر اشغال فلسطين به دست  ناگزير س
صهيونيست ها دست روي دست بگذارند و به تماشا 
ــت ها با دست بازتري  بنشينند و در برابر صهيونيس
حمام خون در سرزمين فلسطين پديد آورند و روي 
جمجمه هاي مردم فلسطين كاخ دولت صهيونيستي 

را پايه گذاري كنند.1
انگليس، امريكا و فرانسه اين نكته را به درستي دريافته بودند كه پديد آوردن رژيمي 
اشغالگر و ساختگي به نام «اسراييل» بدون گماشتن مهره هايي خودفروخته و بي اراده 
ــورهاي هم جوار فلسطين، شدني نيست؛  در كشورهاي عربي و اسالمي، به ويژه در كش
ــداران جهاني، به مهره چيني در  از اين رو، در پي جنگ اول جهاني و وعده بالفور زورم
كشورهاي عربي و اسالمي دست زدند. در تركيه يك افسر غرب زده يهودي االصل به نام 
مصطفي كمال (از اعضاي الئيك و سكوالر انجمن هاي جوانان ترك) را بر سرير قدرت 
نشاندند؛ در ايران نيز يك قزاق بي سواد و مزدور به نام رضا پاالني را از اصطبل انگلستان 
ــتان، خاندان  ــاندند (1305-1299)؛ و در عربس ــيدند و به تاج و تخت رس بيرون كش
سرسپرده انگليسي ها به نام «آل سعود» را كه جز خدمت به بيگانگان و خيانت به اسالم 
و ملت هاي مسلمان هنري نداشتند و ندارند، قدرت بخشيدند. از ديگر مهره هاي بي اراده 
انگليس فيصل هاشمي (پسر حسين شريف) بود كه در جنگ اول جهاني دوش به دوش 
ارتش اشغالگر انگليس و فرانسه با نيروهاي عثماني جنگيد؛ در تاريخ 8مارس 1920 به 
پادشاهي سوريه گمارده شد و از آنجا كه اين كشور در اشغال ارتش فرانسه بود و سياست 
دولت فرانسه با نظام پادشاهي هم خواني نداشت، يكي از ژنرال هاي فرانسه به نام گورو او 
را از دمشق بيرون راند. او از سوي دولت انگلستان در تاريخ 23اوت 1921 به پادشاهي 
ــتعمار انگليس و صهيونيست ها  ــت پرده به دادوستد با اس عراق منصوب شد و در پش
ــين به نام اميرعبداهللا كه جز نوكري و زبوني هنري  ــر ديگر شريف حس ــت زد. پس دس
نداشت در شرق اردن به قدرت دست يافت و در اشغال فلسطين به دست صهيونيست ها 

1. ارتش رژيم صهيونيستي يا IDF در سال 1948 از ادغام گروه هاي تروريستي همچون هاگانا، اشترن، پالماج، 
ايرگون و لحي به وجود آمد. اين گروه هاي شبه نظامي با تجهيز از سوي حكومت، قيمومت، وظيفه اخراج و كشتار 

فلسطيني ها را بر عهده داشتند؛ ضمن آنكه حراست از شهرك هاي يهودي نشين نيز بر عهده آنان بود. 

اروپا در درازاي تاريخ از توطئه ها، 
پيمان شكني ها،  كارشكني ها، 
آتش افروزي ها و فتنه گري هاي 
يهود خسته و آزرده بود. يهوديان 
در هر كشوري كه حضور داشتند 
نقش ستون پنجم را بازي مي كردند 
و به سود دشمنان آن كشور و ملت 
به جاسوسي، خبرچيني، دزدي، 

شايعه پراكني و... دست مي زدند
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نقش زيادي داشت1 و مي توان گفت كه دو خاندان 
خيانت پيشه سعودي و شريف همكاري هاي پنهاني و 
گاهي آشكار با صهيونيست ها در راه اشغال فلسطين 
و بنياد «اسراييل» داشتند. اميرعبداهللا براي اينكه 
تاج و تخت خويش را در شرق اردن از دست ندهد، به 
صهيونيست ها ميدان داد كه فلسطيني ها را قتل  عام 

كنند و رژيم صهيونيستي را روي جمجمه هاي زنان، مردان و كودكان فلسطين بنا نهند. 
ــود در تاريخ (3ژانويه 1919)  ــلطنت عراق گماشته ش اميرفيصل پيش از آنكه به س
ــندي زنده بر اينكه «اعراب،  ــت ها از آن به عنوان س قراردادي امضا كرد كه صهيونيس
فلسطين را به يهوديان بخشيده اند»! بهره برداري كردند. اين قرارداد ميان فيصل و حيئم 

وايزمن از رهبران صهيونيستي منعقد شد. متن قرارداد چنين است: 
واالحضرت اميرفيصل نماينده مملكت عربي حجاز و دكتر حيئم وايزمن 
نماينده سازمان صهيونيسم، با مالحظه قرابت نژادي و پيوندهاي استوار 
ــايل  تاريخي ميان عرب و ملت يهود تأكيد مي كند كه محكم ترين وس
براي رسيدن به آرمان هاي ملي آنان، برقرار كردن بيشترين حد همكاري 
بين كشورهاي عربي و فلسطين2 به منظور پيشرفت هر دو گروه است. 
نظر به عالقه اي كه طرفين به حفظ و تحكيم حسن تفاهم متقابل دارند، 

موارد ذيل را متفقاً  تأييد مي كنند: 
ــطين،  ــورهاي عربي و فلس ــت كه همه روابط و التزامات كش • الزم اس
حداكثر حسن نيت و تفاهم صميمانه را در برداشته باشد و براي رسيدن 
به اين هدف نمايندگي هاي معتبر يهودي و عربي از هر طرف در كشور 

ديگري داير خواهد شد. 
ــگي بين  ــان كار كنفرانس صلح، بالفاصله مرزهاي هميش • پس از پاي
كشورهاي عربي و فلسطين توسط كميته اي كه برگزيده دو طرف اين 

پيمان باشد، تعيين خواهد شد. 
ــطين، همه اقدامات الزم صورت  • به هنگام تدوين قانون اساسي فلس
1. عبداهللا به واسطه خيانت هاي آشكار به آرمان آزادي فلسطين و زدوبند با صهيونيست ها به دست يك فلسطيني 
ــين خيانت به فلسطيني ها را پس از مدت كوتاهي از  در پله هاي مسجداالقصي از پاي درآمد و پس از او ملك حس

سلطنت ملك طالل برعهده گرفت. 
2. اميرفيصل، براي دستيابي به قدرت و سلطنت در سوريه و عراق آن گونه شتاب زده و دستپاچه بوده است كه 
ــطين را در مقابل كشورهاي عربي قرار داده است.  در هنگام بندوبست و دادوستد با سوداگران صهيونيست، فلس
ــتي نامبرده فلسطين را كشوري  ــغال فلسطين و پديد آمدن رژيم صهيونيس در واقع حدود سي سال پيش از اش

يهودي نشين پنداشته و «اسراييل» را به رسميت شناخته است!! 

جهان خواران با گماردن يهوديان 
در فلسطين به عنوان يك دولت، 
پايگاه نظامي بسيار مجهز و 
آماده اي براي خود پديد آوردند. 
آنها براي كنترل منابع زرخيز 
خاورميانه- به ويژه نفت- به چنين 

پايگاهي نياز دارند
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ــرايط جهت عملي شدن وعده مورخ  ــتوارترين ش خواهد گرفت كه اس
2نوامبر 1917 حكومت بريتانيا فراهم آيد.1

ــان بتوانند در  ــه عمل آيد تا يهودي ــت همه اقدامات الزم ب • واجب اس
مقياس عظيم و با حداكثر سرعت ممكن به فلسطين مهاجرت كنند و 
از طريق اسكان وسيع و كشاورزي انبوه، در اين سرزمين مستقر شوند. 
به هنگام اجراي اين اقدامات، بايد حقوق اجاره كاران و كشاورزان عرب 
رعايت شود و در جهت پيشرفت اقتصادي كمك هاي الزم به آنان صورت 

گيرد...2
ــرق اردن گمارده شد طي قراردادي با انگلستان  اميرعبداهللا نيز آن گاه كه به امارت ش
يك سلسله تعهداتي سپرد؛ مانند اينكه: يك مشاور انگليسي را به عنوان كميسر عالي 
انگليسي در عمان بپذيرد و در كارها با او مشورت كند، به دولت انگلستان حق داده شود 
كه نيروهاي مسلح خود را در شرق اردن مستقر كند، ارتش هاي عربي هيچ گونه درگيري 

جدي با يهود نداشته باشند و... 
ــال 1327 (فوريه  ــت وزير اردن در س ــدي به عنوان نخس ــر اين توفيق ابواله افزون ب
ــتي و  ــت ها براي برپايي دولت صهيونيس 1918) در آن برهه خطرناكي كه صهيونيس
ــدند قرارداد نويني به شكل پنهاني و محرمانه  اعالم موجوديت «اسراييل» آماده مي ش
ــت بوين3 امضا كرد؛ برخي از مواد اين قرارداد  با وزيرخارجه انگليس به نام مستر ارنس

چنين است: 
ــر خاك فلسطين و نبرد با يهود  ارتش اردن در زير پوشش حفظ سراس
وارد اين سرزمين مي شود ولي بدون هيچ گونه برخوردي با يهود، بخش 

عربي فلسطين را اشغال و ضميمه خاك اردن مي كند. 
ابوالهدي تعهد مي كند كه ضمن اجراي اين طرح، سه اصل كامًال مورد 

توجه خواهد بود: 
ارتش اردن، جليل و غزه را تصرف نخواهد كرد؛ 

به هيچ شكلي يهوديان را مورد تعرض قرار نخواهد داد؛ 
و حتي يك وجب از آن قسمتي را كه به موجب قطعنامه تقسيم به يهود 

بخشيده شده است، اشغال نخواهد كرد...4
جان باگوت گلوب انگليسي كه بيش از سي سال فرماندهي ارتش اردن را برعهده داشت 

1. اشاره به «وعده بالفور»، كه پيش تر درباره آن مطالبي آورده شد. 
2. كفاح العربي؛ چاپ بيروت، ص213. 

3.bevin
4. ناصرالدين نشاشيبي، در خاورميانه چه گذشت، همان، ص181. 
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در خاطرات خود آورده است: 
... قرار بر اين بود كه اگر هم ارتش 
ــود، در  ــطين ش ــي وارد فلس عرب
عمليات رزمي شركت نجويد، بلكه 
بخش عربي اين سرزمين را كه به 
ــيم 1947  ــب قطعنامه تقس موج
ــده بود، اشغال  به اعراب واگذار ش

كند...1
5. كشمكش ها و اختالف هاي شكننده سران كشورهاي اسالمي 

ــوزي كه در پي جنگ اول جهاني و تجزيه  از آسيب هاي شكننده، ويرانگر و خانمان س
سرزمين اسالمي بر ملت هاي مسلمان خاورميانه وارد شد، اختالف ها، ناهماهنگي ها و 
ــالمي با يكديگر بود كه تاكنون نيز  كشمكش هاي برخي از سران كشورهاي عربي و اس
به شكل هاي گوناگوني تداوم يافته است و استكبار جهاني، نيز رژيم صهيونيستي از اين 

اختالف ها بيشترين سود را برده اند. 
بخشي از اين كشمكش ها ريشه در جاه طلبي ها، بلندپروازي ها و كينه توزي هاي برخي 
ــه ها و نيرنگ هاي  ــورها با يكديگر دارد و برخي از آنها نيز به نقش از زمامداران اين كش

انگلستان برمي گردد كه به شكل «استخوان الي زخم» به جا مانده است. 
آن روز كه صهيونيست ها با همدستي ابرقدرت ها در سرزمين فلسطين دولت تشكيل 
ــالمي، بيش از آنكه در انديشه  دادند، دولت هاي مجاور فلسطين و ديگر كشورهاي اس
ــخصي، باندي و سياسي با  ــاب هاي ش ــند، درصدد تسويه حس نجات آن سرزمين باش
يكديگر بودند. رژيم هاي اميرعبداهللا و اميرفيصل در اردن و عراق، از دولت سعودي در 
ــين) را از كار بركنار كرده بود، ناخشنود بودند؛ اردن  عربستان كه پدرشان (شريف حس
نسبت به عراق ادعاهايي داشت و نيز نقشه الحاق سوريه و لبنان به خاك اردن را در سر 
ــمكش داشتند و دولت تركيه در انديشه  مي پرورانيد؛ عراق و ايران بر سر اروندرود كش

انتقام گرفتن از عرب ها و خوار كردن آنان بود. نوشته اند: 
... نارو زدن عرب ها به دولت عثماني و همكاري آنان با انگلستان در جنگ 
ــت ارتش ترك در منطقه حلب به وسيله نيروهاي  اول جهاني و شكس
ــي ارتش را در آن  ــال (آتاتورك) كه فرمانده عربي، براي مصطفي كم
منطقه بر عهده داشت تا آن پايه كينه برانگيز بود كه در دوران زمامداري 
او، كشور تركيه نه تنها هيچ گاه در كنار عرب ها نايستاد، بلكه در بسياري 

1. همان، ص189.

انگليس، امريكا و فرانسه اين نكته 
را به درستي دريافته بودند كه پديد 
آوردن رژيمي اشغالگر و ساختگي 
به نام «اسراييل» بدون گماشتن 
مهره هايي خودفروخته و بي اراده 
در كشورهاي عربي و اسالمي، 
به ويژه در كشورهاي هم جوار 

فلسطين، شدني نيست
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موارد اقداماتي بر ضد آنان به انجام رسانيد...1
ــتمدار ترك در پاسخ به ناصرالدين  عصمت انونو، سياس

نشاشيبي نويسنده عرب آورده است: 
ــته  ــود در جنگ جهاني گذش ــا نبوديم كه با يه ... اين م
ــده بالفور موافقت  ــديم، ما نبوديم كه با وع هم پيمان ش
كرديم. كساني كه اين كار را كردند، خود عرب ها بودند... 
ــعيد و امثال نوري سعيد... مثًال  بله خود عرب ها، نوري س
فيصل، فيصل بن حسين، فيصل اول (پادشاه عراق)... اينها 
همگي هم پيمان انگليس و هم پيمان يهود بودند؛ هم پيمان دشمنان ما 

و شما. اينها، ما و شما را قرباني كردند...2
6. عربي وانمود كردن جريان فلسطين 

ــغال فلسطين و پيدايش رژيم  از شگردهاي انگلستان و صهيونيست ها در آستانه اش
صهيونيستي در آن سرزمين، اين بود كه فاجعه فلسطين را فاجعه اي عربي نماياندند! و 

كوشيدند ديگر مردم مسلمان را نسبت به آن سرزمين بي تفاوت سازند. 
استعمارگران به درستي دريافتند اگر توده ها با انگيزه  اسالمي براي آزادي فلسطين و 
دفاع از آن به پا خيزند، چيرگي صهيونيست ها بر آن سرزمين و پديد آوردن يك دولت 
ــت ها و حاميان  ــت؛ چون در آن صورت صهيونيس ــتي به آساني شدني نيس صهيونيس
آنان ناگزير بودند در برابر جهان اسالم بايستند و با انديشه هاي ديني و مذهبي ملت ها 
ــلمان براي استعمارگران  ــتيزند. بي ترديد چنين رويارويي و مقابله با ملت هاي مس بس
ــت ها  ــت علت اينكه صهيونيس ــد و مي توان گف ــام نمي ش ــت ها ارزان تم و صهيونيس
ــغال نكردند، براي اين بود كه نمي خواستند عموم  ــال 1327 اش بيت المقدس را در س
ــغال بيت المقدس وجدان  ــلمان را به واكنش وادارند. آنها مي دانستند كه اش مردم مس
ــر جهان جريحه دار مي كند و مايه خيزش و خروش آنان  توده هاي مسلمان را در سراس

عليه صهيونيست ها مي شود. 
استعمارگران نه تنها توانستند توطئه اشغال فلسطين را يك مشكل عربي وانمود كنند، 
بلكه خطر صهيونيست ها براي كيان اسالم و سرزمين هاي اسالمي را نيز از ديد ملت هاي 
ــتند؛ به گونه اي كه اكنون نيز پس از گذشت بيش از نيم  مسلمان پنهان و پوشيده داش
قرن از اشغال فلسطين و آشكار شدن نقشه ها و نيرنگ هاي ضد اسالمي صهيونيست ها، 
ــت ها براي جهان اسالم بي خبرند و  برخي از ساده انديشان هنوز نيز از خطر صهيونيس

1. همان، ص203. 
2. همان،  ص17. 

از شگردهاي انگلستان و 
صهيونيست ها در آستانه 
اشغال فلسطين و پيدايش 
رژيم صهيونيستي در آن 
سرزمين، اين بود كه فاجعه 
فلسطين را فاجعه اي عربي 
نماياندند! و كوشيدند ديگر 
مردم مسلمان را نسبت به آن 

سرزمين بي تفاوت سازند
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بر اين باورند كه انگيزه و انديشه تبهكاران صهيونيستي تنها سلطه بر فلسطين است!!
7. همدستي ملي گراها و صهيونيست ها

از نيرنگ ها و ترفندهاي استعماري براي رويارويي با اسالم، به صحنه آوردن به اصطالح 
مدرن ها و جنتلمن هايي بود كه خود را خردگرا، تجددگرا و روشنفكرمآب مي نماياندند 
و از الئيسم و مدرنيسم دم مي زدند و دين ستيزي و سنت زدايي در رأس برنامه آنان قرار 
داشت. استعمارگران كه از مبارزات بي امان اسالم گرايان عليه تجاوزگران و فزون خواهان 
ــتي عناصر غرب زده،  ــتوه آمده بودند، بر اين باور بودند كه با به صحنه آوردن مش به س
خودباخته و بي هويت مي توانند اسالم گرايان را از سر راه آز و نياز استعمار خود كنار زنند 
و راه را براي غارتگري ها و تاخت وتاز جهان خواران در سرزمين هاي اسالمي هموار سازند؛ 
ــه و دوران رنسانس موج ملي گرايي در  از اين رو، مي بينيم كه در پي انقالب كبير فرانس
برابر اسالم گرايي، كشورهاي اسالمي را فرا گرفت و چهره هايي بازيگر صحنه شدند كه 
منادي فرهنگ غرب بودند و شعار مي دادند كه بايد از مغز سر تا انگشت پا فرنگي شد تا 
ــيد و مذهب مايه عقب ماندگي! و دين افيون توده هاست!!  به پيشرفت و رفاه و ترقي رس
ــتي، واپس گرايي و افسانه سرايي يكسان مي نماياندند! اين  و دين باوري را با خرافه پرس
گروه ها نقش نيروهاي پياده نظام استكبار جهاني و صهيونيسم بين المللي را در كشورهاي 
ــتعماري و صهيونيستي نقش  اسالمي بازي مي كردند و در پياده كردن توطئه هاي اس

بسزايي داشتند. 
ــر  ــور عثماني را در س ــه تجزيه كش ــه انديش ــتعمارگران در آن روز و روزگاري ك اس
ــور زير عنوان «تركان جوان»!  ــته اي كه در آن كش مي پروراندند از گروه مرموز و وابس
ــليم  ــت آنها نه تنها دولتي را كه از تس فعاليت مي كردند، بهره زيادي گرفتند و به دس
فلسطين به صهيونيست ها سرسختانه مخالفت مي كرد، به سقوط كشانيدند، بلكه طبق 
نقشه استعمارگران، اسالم را در آن كشور از رسميت انداختند و يك نظام الئيك حاكم 

كردند. 
سلطان عبدالحميد، از امپراتوران عثماني در خاطرات خود مي نويسد: 

ــارهاي جمعيت اتحاد و ترقي موسوم به «ژون  ... اينجانب به خاطر فش
ــر ناچاري  ــوان] و تهديدهاي آنها باالجبار و از س ترك» [ترك هاي ج
خالفت اسالمي را رها كردم. اين جمعيت به كرات اصرار كردند و فشار 
ــرزمين مقدس  ــيس وطن  قومي براي يهوديان در س آوردند كه با تأس
ــاري آنان من اين پيشنهاد را  ــطين موافقت نمايم. علي رغم پافش فلس
قاطعانه رد كردم. اينان سرانجام مبلغ 50 ميليون ليره طالي انگليسي 
به من عرضه كردند كه اين پيشنهاد را نيز قاطعانه نپذيرفتم و در پاسخ 
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ــما- عالوه بر 150  به آنان، جواب صريح ذيل را دادم: اگر ش
ــر از طال مي كرديد  ــي- دنيا را پ ميليون ليره طالي انگليس
ــما  ــنهاد ش ــد، به طور قطع هرگز اين پيش و به من مي دادي
ــه من، بر خلع  ــان پس از جواب قاطعان را نمي پذيرفتم... اين
اينجانب اتفاق كردند و به من ابالغ نمودند كه عنقريب مرا به 

ساالنيك تبعيد مي كنند...!!1 
ــال از جمعيت  ــي كم ــت كه مصطف ــته يادآوري اس بايس
ــلطان  ــركان جوان) بود كه س ــاد و ترقي (ت به اصطالح اتح
ــتعماري و ضد اسالمي انگلستان را در  عبدالحميد را از قدرت بركنار كرد و سياست اس
آن كشور مو به مو به اجرا درآورد و تركيه نخستين كشور اسالمي بود كه در پي اشغال 
فلسطين، رژيم صهيونيستي را به رسميت شناخت و با آن رژيم ارتباط هاي همه جانبه 
ــطين ريشه در  ــغالگران فلس برقرار كرد. اين ارتباط تنگاتنگ رژيم الئيك تركيه با اش
ــت ها بود و پيش از آنكه قدرت را در تركيه  جمعيتي داشت كه دست پرورده صهيونيس
ــطين به جهود، چنان كه در باال آمد، تالش  به دست آورد، در راه تسليم سرزمين فلس
گسترده اي داشت و با تهديد و تطميع مي كوشيد كه اين نقشه شيطاني صهيونيست ها 

در فلسطين به اجرا درآيد. 
در ايران نيز ماسون ها و روشفنكرمآب هايي كه زير پوشش «ملي گراها» بازيگر صحنه 
ــبت به فاجعه  ــگردهايي تالش مي كردند- و مي كنند- كه ملت ايران را نس بودند، با ش
ــالم را از ديدها پنهان  ــطين بي تفاوت كنند و خطر صهيونيست ها براي جهان اس فلس
ــت ها در راه چيرگي بر كشورهاي نفت خيز  و پوشيده دارند و نقشه شيطاني صهيونيس
خاورميانه را پنداربافي و دروغ بنمايانند؛ از اين رو، در آستانه سقوط فلسطين به دست 
صهيونيست ها و در آن روزگاري كه علماي مجاهد اسالم، مانند آيت اهللا كاشاني و شهيد 
ــطين و دفاع از آن سرزمين  نواب صفوي ملت ايران را به نام نويسي براي بسيج به فلس
ــي نه تنها از اين حركت حمايت نكردند و حتي  فرا مي خواندند، گروه ها و احزاب سياس
اعالميه اي در نكوهش از اشغال فلسطين ندادند، بلكه با ترفند ها و توطئه هايي كوشيدند 
كه ملت ايران را از مسئوليت دفاع از سرزمين هاي اسالمي باز دارند و با شعار شيطاني- 
ارتجاعي «چراغي كه به خانه رواست، به مسجد حرام است»!! در مقابل احكام اسالمي و 
اصول انساني ايستادند و موازين اخالقي و انساني را زير پا گذاشتند! از اين رو، مي بينيم 
در آن روزگار سياه و نكبت باري كه فلسطين از سوي صهيونيست ها اشغال شد و مردم 
ــلطان عبدالحميد از سلطنت (1908-1909)،  1. حسان حالق، نقش يهود و قدرت هاي بين المللي در خلع س

ترجمه حجت اهللا جودكي و احمد درويش، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1380، ص152. 

صهيونيست ها اگر انديشه و 
انگيزه مادي و اقتصادي در 
سر نداشته باشند، نه به «ارض 
موعود» بها مي دهند و نه 
نويد آن را باور دارند. اصوًال 
صهيونيست ها به هيچ ديني- 
حتي دين يهود -پايبند نيستند 
و اديان را به كلي خرافي، 
پنداربافي و موهوم مي دانند
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بي پناه آن سرزمين قتل عام شدند، گروه ها و احزاب ايراني و روشنفكران دوآتشه اي كه 
ــك و  ــر» يقه چاك مي دادند نه تنها از صدور اعالميه خش به اصطالح براي «حقوق بش
خالي در نكوهش از نسل كشي در فلسطين اشغالي خودداري مي كردند، بلكه با سفرهاي 
ــخاوتمندانه  ــطين و بهره مندي از پذيرايي گرم و س پنهاني و گاهي نيمه علني به فلس
صهيونيست ها، سخت نمك گير شدند و پس از بازگشت، مقاله هايي در ستايش از رژيم 

صهيونيستي و آزادمنشي! و ترقي خواهي! آن رژيم به نگارش كشيدند!1 

1. سعيد نفيسي، بديع الزمان فروزان فر، داريوش آشوري و... از اين دسته اند. 
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سيده مطهره حسينى1
مقدمه 

ــراييل آن گونه كه يعقوب عبدى2 اشاره مى كند  ــتى اس روابط ايران و رژيم صهيونيس
ــكار تقسيم مى شود. دوره  به طور كلى به دو دوره همكارى استراتژيك و خصومت آش
ــتراتژيك و تاكتيكى3 ميان ايران و اسراييل است و  ــاه، دوره همكارى اس محمدرضاش
دوره جمهورى اسالمى، دوره دشمنى آشكار و صريح4 ميان ايران و رژيم صهيونيستى 
ــطح تحليل داخلى و  ــاه را بايد در دو س ــراييل در دوره ش مى باشد.5 روابط ايران و اس

بين المللى بررسى كرد. 
ــاوران نظامى  ــتقيم مش رژيم پهلوى از طريق كودتاى نظامى با حمايت و دخالت مس
امريكايى تثبيت شده بود و بنابراين وابستگى استراتژيك به اياالت متحده داشت. دينى 
ــگاهى. دانشجوى دكتراى علوم  1. عضو هيئت علمى پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات اجتماعى جهاد دانش

سياسى دانشگاه تهران 
2. Abadi, Jakob, (2004), Israel’s Quest for recognition and Acceptance in Asia: 

Garrison State Diplomacy, London, FRANK CASS PUBLISHERS. 
3. Tactic Cooperation 
4. Open Hostility 
5. Abadi, 2004: 35.

پيشينه همكاري رژيم شاه در طرح هاي 
نظامي منطقه اي با اسراييل
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ــاه در قبال امريكا داشت حمايت از منافع  كه محمدرضاش
ــياى  امريكا در منطقه خليج فارس، خاورميانه و به ويژه آس
ميانه و قفقاز بود كه حوزه نفوذ دشمن بزرگ امريكا يعنى 
اتحاد جماهير شوروى بود. به عبارت ديگر، امريكايى ها در 
ــته بودند همسايه جنوبى اتحاد  يك موفقيت بزرگ توانس
ــوروى را كه بزرگترين كشور خاورميانه هم بود  جماهير ش

تحت نفوذ درآورند.
به نظر نگارنده در بررسى روابط خارجى محمدرضاشاه، سطح تحليل بين المللى داراى 
اهميت و وزن بيشترى بوده و به همين دليل سطح داخلى را تحت تأثير قرار مي داد. به 
ــران در آن (هم جايگاه فعلى ايران و  عبارت ديگر وضعيت جامعه بين الملل و جايگاه اي
هم جايگاه پيش بينى شده براى آينده)، نقش تعيين كننده سياست داخلى ايران را بازى 
مي كرد. در دوره محمدرضاشاه و پس از كودتاى مرداد 1332، امريكا جايگزين استعمار 
ــد كه ايران و اسراييل از سوى طراحان  پير انگليس در ايران گرديد. به تدريج آشكار ش
استراتژى اياالت متحده به عنوان قدرت منطقه اى متحد امريكا در نظر گرفته شده اند. 
آن گونه كه هانتينگتون اشاره مى كند بر مبناى طرح امريكا، قدرت هاى غالب منطقه اى 
يا «هيوالهاى محلى»1 شروع به ايجاد شدن كردند: برزيل در امريكاى جنوبى، آفريقاى 
جنوبى در جنوب آفريقا، اسراييل در خاورميانه، ايران در خليج فارس، هند در شبه  قاره 

و ويتنام شمالى در هندوچين.2 
در تحقيق حاضر، سابقه همكاري رژيم شاه در طرح هاي نظامي منطقه اي با اسراييل و 
نقش نظاميان ايراني در حمايت از موجوديت اسراييل بررسى شده است. همكارى ميان 
رژيم پهلوى و اسراييل پس از به رسميت شناختن اسراييل توسط ايران و عمدتاً از سال 
1333ش (1954م) يعنى دوران پس از مصدق آغاز شد. اين تعامالت كه در ابتدا در قالب 
همكارى هاى محدود اقتصادى آغاز شده بود، به همكارى هاى گسترده نظامى- امنيتى و 
تأمين نفت اسراييل- به ويژه در دوره هاى بحرانى رژيم صهيونيستى براي مثال در دوران 
ــط اعراب- منتهى شد. اتحاد استراتژيك شاه و  جنگ با اعراب و تحريم نفتى غرب توس

1. Local Leviathans
2. Huntington, Samuel p. (March 1973; 406), After Containment: The Functions of 

the Military Establishment, The ANNALS of the American Academy of Political 
and Social Science, P 5 and Beit-Hallahmi, Benjamin, (1988), The Israeli Connection: 
Whom Israel Arms and Why? London, I.B.TAURIS & Co Ltd, p 195. 

عربستان، ايران و اسراييل 
از  نفرت  احساس  در 
شوروى، تمايل به بلوك 
غرب، مخالفت با چپ روى 
و نيروهاى انقالبى به ويژه 
در ميان اعراب، با يكديگر 

هماهنگ بودند
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ــى (نيمه دوم دهه 50 تا دهه  رژيم صهيونيستى از نيمه دوم دهه 30 تا دهه 50 شمس
70 ميالدى) بود كه ايران و اسراييل به عنوان بازوهاى منطقه اى امريكا مطرح شدند.1 

ــد. در عرصه  ــا يكديگر همكارى كردن ــور در چند عرصه ب در اين دوران، اين دو كش
ــراييل، در قضاياى مربوط به فلسطين به  بين المللى برجسته  ترين همكارى ايران و اس
ويژه جنگ هاى اعراب و اسراييل و تأمين نفت اسراييل از سوى شاه بود. همكارى ساواك 
و موساد، دخالت نظامى و اطالعاتى ايران و اسراييل در مسائل منطقه اى به طور مستقيم 
يا ناآشكار و پنهانى، و خريد تسليحات از اسراييل، نمونه هاى ديگرى از همكارى هاى دو 
رژيم بود. در اين دوران، روابط اين دو نظام بيشتر در دو چهارچوب اقتصادى- استراتژيك 

(نفت) و نظامى- امنيتى بوده است. 
همكارى هاى نظامى ايران و اسراييل كه مورد مطالعه اين پژوهش است، عبارت اند از: 
آموزش نيروهاى نظامى و اطالعاتى ايران و مبادله اخبار ميان دو كشور، كمك نظامى- 
اقتصادى (نفت)-اطالعاتى ايران به اسراييل در زمينه اعراب و گروه هاى مبارز فلسطينى، 
خريد تسليحات از اسراييل، دخالت هاى نظامى- اطالعاتى ايران و اسراييل به ويژه در 
عراق، دخالت نظامى ايران در شورش داخلى عمان و همكارى ايران و اسراييل به منظور 

بهره بردارى از جنگ داخلى يمن. 
الزم به ذكر است كه درباره آمار و اطالعات مربوط به موضوع تحقيق، منابع مطمئن و 
دقيقى يافت نشد و محققان و نويسندگان ايرانى و خارجى به مصاحبه و خاطرات، اسناد 
منتشرشده از جمله اسناد النه جاسوسى و اطالعات روزنامه اى استناد كرده اند. به عالوه 
ــليحاتى و اقتصادى نيز- به جز آمار تقريبى  درباره آمار كلى همكارى هاى نظامى- تس

فروش نفت- منبعى در دسترس نيست. 

زمينه هاى همكارى نظامى ايران و اسراييل
ــران2 و نفت براى  ــراييل و اي ــه دو اصل امنيت براى اس ــراييل بر پاي روابط ايران و اس
ــار عوامل داخلى،  ــارت ديگر، در كن ــكل گرفته بود. به عب ــراييل، امريكا و اروپا3 ش اس
ابرقدرت هاى جهانى نيز در تحكيم اين روابط مؤثر بودند. ايران در برهه هاى گوناگون، 

ــران، آبي، 1377، ص172-148 و  ــطين (1325-1320)، ته 1. فضل اهللا نورالدين كيا، خاطرات خدمت در فلس
 .198-201

2.   Reppa. Robert B. (1974). Israel and Iran; Bilateral relationship and Effect on the
Indian Ocean Basin. USA, PRAEGER PUBLISHERS, p 96-98. 

3. Reppa. Robert B. (1974). Israel and Iran; Bilateral relationship and Effect on the
Indian Ocean Basin. USA, PRAEGER PUBLISHERS, p85. 
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ــان مى داد و افزون بر  همكارى و هميارى خود را با اولويت هاى منافع اياالت متحده نش
ــويى را با سياست هاى امريكا  تضمين جريان مستمر و آرام صدور نفت، حداكثر هم س
ــتى ابراز مى داشت. در ابتداى تشكيل دولت  در منطقه و به ويژه درباره رژيم صهيونيس
رژيم صهيونيستى، ايران از اولين كشورهايى بود كه- پس از تركيه- اقدام به شناسايى 
دوفاكتو اسراييل در سال 1328ش كرد و كنسول گرى ايران در بيت المقدس تشكيل 

شد.1 جالل آل احمد در سفرنامه خود به اسراييل در اين باره مى نويسد: 
ــراييل روابط  ــا اس ــلمانى بود كه ب ــورهاى مس ــدود كش ايران از مع
ديپلماتيك برقرار كرد و طبيعى است كه اين امر، باعث خرسندى خاطر 
حكومت اسراييل شد... براى اسراييل كه در يك منطقه مسلمان نشين 
از جهان، به كلى تك افتاده بود، چه چيزى طبيعى تر از اينكه دست تنها 
كشور منطقه را كه به سمتش دراز شده بود، با شادى بسيار بفشرد. اما 
پشت اين ظاهر طبيعى و در متن روابط پيچيده سياست خارجى، اين 

دوستى به ظاهر بى شايبه، پر از رمز و راز بود.2 
در دوره مصدق ظاهراً روابط ايران و اسراييل قطع شد و سفارت ايران در بيت المقدس 
تعطيل شد اما روابط اقتصادى دو كشور ادامه يافت. پس از وقفه اى كه در دولت مصدق 
ــراييل به وجود آمد پس از كودتاى سال 1332ش (1953م)، طي  در روابط ايران و اس
سال هاى 1954 تا 1973م، ميان محمدرضاشاه و رژيم صهيونيستى ائتالفى دوستانه 
ــهريور 1332 نفوذ امريكا در ايران را حداكثري كرد به طورى  شكل گرفت. كودتاى ش
ــت؛ بنابراين او در راستاى  كه محمدرضاشاه بقاى خود را مديون امريكايى ها مى دانس
ــراييل  ــاالت متحده، روابط خود را با اس ــت خارجى اي هماهنگى با اولويت هاى سياس
گسترش داد.3 كودتاى جمال عبدالناصر در مصر در 1952م يكى از عوامل بين المللى 
بود كه بر اشتياق ايران و اسراييل و تركيه براى ائتالف مى افزود. ناصر با شوروى هم پيمان 
ــلمان و عرب ترويج مى كرد و از اين رو در  بود و ناسيوناليسم عربى را در كشورهاى مس
برابر ايران كه ضد شوروى بود و ناسيوناليسم عربى را برنمى تابيد، قرار گرفت. بدين ترتيب 

1. رضا زارع، ارتباط ناشناخته؛ بررسي روابط رژيم پهلوي و اسراييل (1357-1327)، تهران، مؤسسه مطالعات 
تاريخ معاصر ايران، 1384، ص62؛ محمدتقي تقى پور، ايران و اسراييل در دوران سلطنت پهلوي، تهران، مؤسسه 

مطالعات و پژوهش هاي سياسي، 1390، ص323. 
2. جالل آل احمد، سفر به واليت عزراييل، با مقدمه و نظارت شمس آل احمد، تهران، مجيد، 1374، ص104.

3. محمدتقي تقى پور، ايران و اسراييل در دوران سلطنت پهلوي، همان، 1390، ص307. 
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منافع ايران در رژيم پهلوى با رژيم صهيونيستى در 
اينجا به هم نزديك شده بود.1 

در دوران سلطنت محمدرضاشاه، عوامل و عاليق 
ــتركى نظير جهت گيرى و وابستگى دو كشور  مش
ايران و اسراييل به بلوك غرب به ويژه اياالت متحده 
ــوروى و بلوك  امريكا، ضديت با اتحاد جماهير ش
شرق و مخالفت با راديكاليسم عرب، باعث نزديكى 

ايران و رژيم يهودى اسراييل شد. شايد از بعد كالن بين المللى مهمترين علت هم سويى 
ايران و اسراييل آن بود كه از سوى بلوك غرب، اين دو در كنار پاكستان به عنوان متحدان 

نظامى منطقه اى در نظر گرفته شده بودند.2 
ــائل منطقه اى به صورت  ــفارت هاى امريكا و اسراييل درباره مس ــتا، س در همين راس
ــراييل و هم سويى سياست هاى  هماهنگ عمل مى كردند و ارتباط سفارت امريكا و اس
آنها در اسناد النه جاسوسى (سفارت امريكا) به وضوح و به كرات به چشم مى خورد. اين 
ــراييل درباره ايران و كشورهاى عربى  اسناد حاكى از مبادله اطالعات ميان امريكا و اس
بوده و هم سويى اين دو كشور را در سياست هايشان نشان مى دهند. همچنين اين اسناد 
بيانگر آن هستند كه درباره محورهاى ذكرشده، ميان رئيس هيئت اعزامى اسراييل به 

ايران و سفير سياسى امريكا در ايران مالقات صورت مى گيرد.3 
خط مشى مشترك «دكترين اتحاد پيرامونى» بن گوريون،4 اولين نخست وزير رژيم 
صهيونيستى و سياست «ناسيوناليسم مثبت» محمدرضا پهلوى، موجب ايجاد و تحكيم 
ــد.5 به موجب دكترين اتحاد پيرامونى، اسراييل  مناسبات دو كشور ايران و اسراييل ش
ــورهاى غير عرب اطراف جهان عرب، به ويژه تركيه و  ــت روابط خود را با كش مى بايس
ايران، توسعه مى داد. از نظر بن گوريون، تحكيم روابط دوجانبه با چنين كشورهايى در 
1 .اميرمحمد حاجى يوسفى، ايران و رژيم صهيونيستي از همكاري تا منازعه، تهران، دانشگاه امام صادق، 1382، 

ص112-114. 
ــطين (1375-1317ش/ 1979-1939م)، تهران، وزارت خارجه،  ــوالت فلس 2. علي اكبر واليتى، ايران و تح
1380، ص210؛ امير اسداهللا علم، يادداشت هاي علم، ويراستار: علي نقي عاليخاني، تهران، مازيار/ معين، 1377، 

ص74. 
ــاب، 1379، ج9،  ــران، جهان كت ــلمان پيرو خط امام، ته ــجويان مس ــى امريكا، دانش ــناد النه جاسوس 3. اس
ش31،«كردستان1»، ص4040؛ ج5، ش19، «امريكا حاكى اشغالگران قدس» و ج10، ش33، «غيد متعهد ها»، 

از جمله در ص4390. 
4. David Ben Gurion

ــراييل در دوران سلطنت محمدرضا پهلوي»،  ــمنانى، «بررسي روابط بين ايران و اس 5. سيد حميد حسينى س
پايان نامه كارشناسي ارشد، 1377، ص4. 

نفوذ   1332 شهريور  كودتاى 
حداكثري  را  ايران  در  امريكا 
محمدرضاشاه  كه  طورى  به  كرد 
امريكايى ها  مديون  را  خود  بقاى 
مى دانست؛ بنابراين او در راستاى 
هماهنگى با اولويت هاى سياست 
روابط  متحده،  اياالت  خارجى 

خود را با اسراييل گسترش داد
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درازمدت مى توانست اسراييل را از انزواى سياسى خارج كند 
ــور را در برابر كشورهاى  و منافع اقتصادى-امنيتى اين كش
ــقوط دولت دكتر  ــان پس از س عربى تأمين نمايد. بدين س
ــراييل در سطوح  ــيدن شاه، نفوذ اس مصدق و به قدرت رس

مختلف گسترش يافت.1 
ايران و رژيم صهيونيستى در اين زمان درباره خطر ناسيوناليسم عربى و موج ناصريسم، 
و نيز خطر اتحاد جماهير شوروى با هم توافق داشتند و تشكيل جمهورى متحد عربى 
ــا را در اين باره  ــم در عراق آنه ــوريه) در 1958م و كودتاى عبدالكريم قاس (مصر و س

مصمم تر كرد.2 
ــارس و خاورميانه را بر  ــت منطقه خليج ف ــراييل به دليل آنكه امني روابط ايران و اس
ــن اروپاييان به  ــه مى يافت.3 همچني ــن مى كرد، ادام ــع اروپا و امريكا تضمي پايه مناف
ــرايط براى صدور نفت ارزان  ــراييل- اعراب به عنوان بازار اسلحه و بهترين ش تنش اس

مى نگريستند و بنابراين در لزوم ادامه اين شرايط شكى نبود.4 
ــم فزاينده حركت مى كرد، از همكارى ها و  در حالى كه نظام شاه به سوى ميليتاريس
تجارب ميليتاريستى رژيم صهيونيستى، كه از نظامى  ترين رژيم هاى معاصر است، بهره 

برد. 
تاريخ قديمى يهود منشأ تفكر نظامى اسراييل است. تاريخ قديم يهود چنانكه تورات 
نقل مى كند يك تاريخ نظامى است. ارتش موسى، يهود و داوود- بنا به نوشته تورات هاى 
ــد. در اين باره بن  ــا جنگ هاى داخلى بودن ــمنان ي موجود- مدام در حال جنگ با دش

گوريون چنين مى گويد: 
ــاس آنچه كتاب مقدس براى ما نقل مى كند تاريخ قديم اسراييل  براس
در درجه اول تاريخ نظامى اسراييل است. يهودا [خداى بنى اسراييل] با 
آشورى ها، بابلى ها، مصرى ها، كنعانى ها، آمورى ها، فارس ها، يونانى ها 

ــالم، تهران، مؤسسه آموزش و پژوهش امام خميني،  1. علي جديد بناب، عملكرد صهيونيسم نسبت به جهان اس
1385، ص208؛ سهراب سبحانى، توافق مصلحت آميز؛ روابط ايران و اسراييل، برگردان: ع.م. شاپوريان. لس آنجلس 

(كاليفرنيا، اياالت متحده)، 1998، ص91. 
2. Segeve, Samuel, (1988), The Iranian Triangle: The Untold Story of Srael’s Role in 

the Iranian Iran-Contra Affaires, New York, The Free Press, p 71-73.
3. Reppa. Robert B, (1974), Israel and Iran; Bilateral relationship and Effect on the 

Indian Ocean Basin, USA, PRAEGER PUBLISHERS, p 164. 
4. Reppa. Robert B, (1974), Israel and Iran; Bilateral relationship and Effect on the 

Indian Ocean Basin, USA, PRAEGER PUBLISHERS, p 162.

تاريخ قديمى يهود منشأ 
تفكر نظامى اسراييل است. 
تاريخ قديم يهود چنانكه 
تورات نقل مى كند يك 

تاريخ نظامى است
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و رومى ها جنگيد.1 
مورخان ارتش اسراييل به منظور تثبيت اين تفكر نظامى، نهايت تالش خود را به كار 
گرفتند تا آنچه را تاريخ نظامى يهود مى نامند از آن استخراج كنند.2 شيوه مرسوم آنها 
اين بود كه ميان نبردهاى عبرانى در گذشته بسيار دور و جنگ هاى دولت اسراييل در 
حال حاضر، ارتباط محكمى برقرار سازند تا قبل از هر كس، اين پندار را به خود بقبوالنند 
كه داراى رسالت و مأموريتى الهى هستند. بنابراين جنگ يك جبر تاريخى است و براى 
يهوديان، توسل به جنگ امرى اجتناب ناپذير مى نمايد. در همين حال، چون بسيج يك 
ارتش بزرگ، تنها از طريق تبديل جامعه اسراييل به يك ملت مسلح ممكن بود، گسترش 
ــرف  ــگ در هاله اى از تقدس قرار گيرد تا ش ــيد كه جن اين ايده ضرورى به نظر مى رس
پيوستن به خدمت مقدس سربازى آرزويى باشد كه همه در پى آن باشند ولى امتيازى 
ــتناد مى كردند: «هر محلى  ــردد. آنها به اين آيه تورات اس براى خواص و برگزيدگان گ
كه كف پايتان بر آن قرار گرفت بر اساس آنچه به موسى گفته ام به شما اعطا مى كنم.»3 

همكارى هاى نظامى رژيم پهلوى و رژيم صهيونيستى اسراييل
در عرصه نظامى چهار گونه همكارى ميان ايران پهلوى و رژيم اسراييل انجام پذيرفت. 
نخست، آموزش نيروهاى نظامى ايران از سوى اسراييلى ها؛ دوم، همكارى هاى امنيتى 
ــراييل4 و چهارم، عمليات مشترك  ميان ساواك و موساد؛ سوم، خريد تسليحات از اس
نظامى- امنيتى ايران و اسراييل كه به صورت پنهان و آشكار در خاورميانه انجام پذيرفت. 
اين همكارى ها در سه مورد عراق، عمان و يمن با دخالت هاى نظامى آشكار  و در ساير 
موارد به صورت مبادله اخبار اطالعاتى- امنيتى و سياست مداخله پنهان (ارسال اسلحه، 

آموزش نيروهاى نظامى و كمك هاى مالى) همراه بود. 
همكارى هاى ايران و اسراييل داراى دو بعد داخلى و بين المللى بودند. مهمترين آثار 
ــازمان اطالعات و امنيت كشور (ساواك) از  اين همكارى در عرصه داخلى، استفاده س
تجربيات سازمان اطالعاتى موساد بود. در عرصه بين الملل، رژيم پهلوى با اين شعار كه 
«دشمن دشمن من، دوست من است» بيش از هر چيز به دنبال متحدى در برابر اعراب 
بود كه با نقش منطقه اى ايران در منطقه جور دربيايد. به دليل حمايت امريكا از اسراييل، 
1. به نقل از: غازي اسماعيل ربابعه، استراتژي اسراييل (1967-1948)، ترجمه محمدرضا فاطمي، تهران، سفير، 

1368، ص65. 
2. مئير عزرى، يادنامه، برگردان: آبراهام حاخامي، ويراستار: بزرگ اميد، اورشليم، 2000. 

3. غازي اسماعيل ربابعه، همان، ص66-68. 
4. اميرمحمد حاجى يوسفى، همان، ص115-119. 
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ــترك ايران و امريكا يا به عبارت ديگر  ــتاى منافع مش دوستى با اسراييل دقيقاً در راس
سياست هاى كلى واشنگتن بود.1 

همكارى نظامى بين ايران و اسراييل از تابستان 1336ش (1957م)، زمانى كه دكترين 
ــد. امريكا در دكترين جديد به دنبال اين بود كه سياست  آيزنهاور اعالم گرديد، آغاز ش
خاورميانه اى خويش را براى جلوگيرى از نفوذ شوروى فعال تر سازد. سياست خارجى 
امريكا در قبال ايران در اين زمان، بر دو پايه پشتيبانى از حكومت ايران و تحكيم قدرت 
آن از يكسو و تقويت نيروهاى مسلح ايران از سوى ديگر استوار بود.2 پيش از آن، از سال 
1954م، همكارى هاى نظامى ايران و اسراييل در قالب آموزش نيروهاى ساواك توسط 

موساد به شكلى نه چندان آشكار، جريان داشت.3 
الف. خريد تسليحات از اسراييل 

ــامل همكارى در باب فروش  ــراييل گسترده بود و ش همكارى هاى نظامى ايران و اس
ــلحه و نيز آموزش نيروهاى ايرانى در حوزه جنگ زمينى، اطالعات، ضد اطالعات و  اس
نيروهاى هوايى بود. اسراييل در ايران رسماً وابسته نظامى4 داشت. همكارى هاى نظامى 
دو طرف تا سرنگونى رژيم پهلوى ادامه داشت. در تحكيم و گسترش اين روابط، سرهنگ 
ــراييل در ايران و ارتشبد حسن طوفانيان، معاون  يعقوب نيمرودى،5 وابسته نظامى اس
تسليحاتي وزارت جنگ، نقش محورى ايفا كردند.6 نيمرودى، يهودى عراقى االصل متولد 
بيت المقدس بود7 و از سال 1968م كه از خدمت نظامى در دولت اسراييل بازنشسته شده 

بود به عنوان دالل اسلحه كار مى كرد.8 
ــراييل افزايش يافت؛  ــات تسليحاتى ايران از اس در دهه 1340ش (1960م) سفارش
ــوروى و هم از امريكا سالح خريده  اين در حالى بود كه ايران در همان سال ها، هم از ش
بود. شايد يكى از مهمترين داليل اين موضوع، پيروزى اسراييل در جنگ با اعراب و به 
ويژه جنگ شش روزه 1967م و نيز، اعالم بى طرفى امريكا در جنگ هند و پاكستان بود 

1. همان، ص119. 
2. مارك ج. گازيوروسكى، سياست خارجي امريكا و شاه؛ ايجاد يك حكومت سلطه پذير در ايران، ترجمه جمشيد 

زنگنه، تهران، رسا، 1371، ص215-123 و 244. 
3.   Beit-Hallahmi, Benjamin, (1988), The Israeli Connection: Whom Israel Arms 

and Why? London, I.B.TAURIS & Co Ltd, p 11.
4. Military Attache
5. Colonel Yaakov Nimrodi 

6. مئير عزرى، همان، ص31. 
7. علي جديد بناب، همان، ص212. 

8. Beit-Hallahmi, Benjamin, (1988), The Israeli Connection: Whom Israel Arms 
and Why? London, I.B.TAURIS & Co Ltd, p 14. 
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ــنتو1 بود. همچنين  كه نشان دهنده ناكارايى پيمان س
ــه جانبه» ميان  ــازمان «س فعاليت هاى اطالعاتى در س
ــراييل و تركيه افزايش يافت. گرچه سازمان  ايران، اس
«سه جانبه» تا اندازه اى نقش كميته ضد براندازى سنتو 
ــن  ــى براى اعضاى آن مزيتى روش را بازى مى كرد، ول
داشت، چون جايگاهى را بدون حضور امريكا، انگليس و 

پاكستان فراهم مى آورد.2 
ــاه از  ــليحاتى ش از جمله معروف  ترين خريدهاى تس
ــل هاى يوزى3 بود. در ژانويه 1963  ــراييل، مسلس اس
زوى تزور،4 رئيس ستاد ارتش5 اسراييل از ايران ديدار 
ــترش همكارى هاى نظامى  كرد و اين ديدار طليعه گس

ــراييل، ايران مقادير قابل  ــده ميان ايران و اس دو كشور بود. پس از توافق هاي انجام ش
ــراييل خريد. زمانى كه ملك فيصل در 1965م از ايران ديدار  توجهى سالح يوزى از اس
كرد سربازان ايرانى در رژه خود مسلح به اين سالح ها بودند.6 اما استفاده از اين سالح ها 
نصيب شاهنشاه نشد به گونه اى كه مسلسل يوزى، يادآور اعضاى سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى مى باشد.7 اين سالح ها با دستور مستقيم شاه توسط ژنرال طوفانيان از اسراييل 
خريدارى گرديد. همچنين قراردادهاى متعددى براى تعمير هواپيماهاى جنگنده مانند 

هواپيماى F-86 در اسراييل به امضاى مقامات ارتش دو كشور رسيد.8 
يكى ديگر از پروژه هاى مشترك ايران و اسراييل، توسعه موشك هاى دوربرد با قابليت 
حمل كالهك هسته اى بود كه موجب تكوين اتحاد ايران و اسراييل شد. اين موشك ها از 
توليدات خود اسراييل بود و تحقيقات مربوط به آن از دهه 1950م آغاز شده بود. در بهار 
ــراييل، در تهران موافقتنامه محرمانه اى براى توليد  1977م شيمون پرز، وزير دفاع اس

CENTO.1 ، پيمان امنيتى امريكايى كه در برابر پيمان امنيتى سيتو با محوريت شوروى ايجاد شده بود. 
2. مارك ج. گازيوروسكى، همان، ص271. 

3. Uzi 
4. Zvi Tzur 
5. Chief-of-Staff 

6. مئير عزرى، همان، ص132-133. 
7.   Beit-Hallahmi, Benjamin, (1988), The Israeli Connection: Whom Israel Arms 

and Why? London, I.B.TAURIS & Co Ltd, p 11. 
8. Segeve, Samuel, (1988), The Iranian Triangle: The Untold Story of Srael’s Role in 

the Iranian Iran-Contra Affaires, New York, The Free Press, p 39. 

اتحاد  دكترين  موجب  به 
پيرامونى، اسراييل مى بايست 
روابط خود را با كشورهاى غير 
عرب اطراف جهان عرب، به 
ويژه تركيه و ايران، توسعه مى داد. 
از نظر بن گوريون، تحكيم روابط 
دوجانبه با چنين كشورهايى در 
درازمدت مى توانست اسراييل 
را از انزواى سياسى خارج كند 
و منافع اقتصادى-امنيتى اين 
كشور را در برابر كشورهاى 

عربى تأمين نمايد



218
انقالب اسالمي و مسئله فلسطين

دوره سوم سال نهم شماره 29 پاييز90

يك موشك پيشرفته امضا كرد. ايران بايد هزينه 
اين طرح را از طريق معادل يك بيليون دالر نفت 
ــت. همچنين  ــراييل مى پرداخ صادراتى به اس
ايران بايد يك فرودگاه ويژه، يك كارخانه مونتاژ 
ــترده تر فراهم  ــات گس ــايتى براى آزمايش و س
ــاه به پايان  ــاخت. اين پروژه با سقوط ش مى س
ــكار شد كه نظام  رسيد و جزئيات آن زمانى آش
انقالبى در ايران، اسناد مربوط به سفارت امريكا 
را چاپ كرد. اين اسناد همچنين آشكار كردند كه 
اسراييل قصد داشته نظر ايران را براى «پروژه الوى»1 جلب نمايد كه طرحى بلندپروازانه 

براى توليد جت هاى جنگنده مدرن2 با جديدترين تكنولوژى تا دهه 1990م بود.3 
از ميزان دقيق و وسعت خريد تسليحات در زمان شاه اطالع دقيقى در دست نيست. به 
ويژه همكارى هاى نظامى ميان ايران و اسراييل، به دليل آنكه دشمنى مسلمانان و اعراب 
را با ايران برمى انگيخت و داراى تبعات منفى داخلى بود، چندان آشكار نبوده است. به 
عالوه، بسيارى از ابعاد اين همكارى ها، محرمانه و امنيتى بوده و بايد سرى باقى مى ماند. 
به هر حال همان گونه كه اسراييل شاهاك،4 يهودى منتقد رژيم صهيونيستى مى نويسد: 
ــراييل به همكارى  ــت فكر كنيم پيوندهاى ميان ايران و اس اشتباه اس
ــود. همكارى هاى اقتصادى نيز همزمان با  در نسل كشى محدود مى ش
ــكنجه و زجر انسان ها، ميان اين  همكارى براى گسترش شيوه هاى ش
دو كشور گسترش يافته است. نمونه اى از وسعت اين همكارى ها زمانى 
آشكار شد كه پس از انقالب ايران، 2000 نفر در صنايع نظامى سولتام5 
ــرفته توپ و خمپاره انداز، همراه با لوازم  بيكار شدند. سيستم هاى پيش
ــتفاده در شب هم چون مواد  ــالح هاى گوناگون اس جانبى و كمكى و س
ــب، نارنجك و بمب هاى  ــبانه، ابزارهاى ديد در ش عمليات تخريبى ش

1. Lavi Project 
2. State-of-the-art Jet Fighter
3. Beit-Hallahmi, Benjamin, (1988), The Israeli Connection: Whom Israel Arms 

and Why? London, I.B.TAURIS & Co Ltd, p 11-12. 
4. Israel Shahak
5. Sultam Military Enterprises 

در عرصه نظامى چهار گونه همكارى 
ميان ايران پهلوى و رژيم اسراييل 
انجام پذيرفت. نخست، آموزش 
سوى  از  ايران  نظامى  نيروهاى 
اسراييلى ها؛ دوم، همكارى هاى 
امنيتى ميان ساواك و موساد؛ سوم، 
خريد تسليحات از اسراييل و چهارم، 
عمليات مشترك نظامى- امنيتى ايران 
و اسراييل كه به صورت پنهان و 
آشكار در خاورميانه انجام پذيرفت
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شيميايى، از جمله توليدات سولتام بودند.1 
ب. همكارى هاى اطالعاتى ايران و اسراييل در سطح منطقه اى

ــورهاى خاورميانه، همكارى دو جانبه  در دوره محمدرضاشاه، ايران با بسيارى از كش
ــازمان امنيتى منطقه اى  ــاى 1960 و 1970م در دو س امنيتى برقرار كرد و در دهه ه
ــنتو، هم پيمانان امريكا بودند و در برابر  ــركت كرد. اعضاى س (پيمان بغداد و سنتو) ش
ــرق عضو آن بودند، تشكيل شد.  سازمان نظامى- امنيتى ورشو كه كشورهاى بلوك ش
گرچه امريكا مستقيماً در روابط امنيتى- نظامى درگير نبود ولى شاه را تشويق مى كرد 
وارد اين پيمان ها شود. ولى شايد بتوان گفت ايجاد روابط متنوع امنيتى غير رسمى، بيش 
از سنتو در امنيت رژيم شاه مؤثر بوده است.2 مهمترين اين روابط، پس از روابط امنيتى 
با امريكا، روابط امنيتى ايران و اسراييل بود. اين همكارى ها اساساً از آن رو به وجود آمد 
كه ايران و اسراييل، از شوروى، عراق، مصر و سوريه به عنوان دشمنان مشترك واهمه 
داشتند و به همين بهانه، همكارى اطالعاتى- امنيتى عليه اتحاد شوروى و كشورهاى 
عربى را آغاز كردند.3 برخى از منابع از برنامه ريزى هماهنگ سيا و M.I.6 براى سوق دادن 

ساواك به سوى اسراييل- در راستاى طرح هاى خاورميانه اى امريكا- خبر مى دهند.4 
ــاغل در  ــرويس هاى مختلفش را از ميان يهوديان ش ــاد به دليل آنكه اعضاى س موس
ــت و از  ــود، ورزيده  ترين افراد را داش ــرويس هاى اطالعاتى اروپا و امريكا برگزيده ب س
ــمارى از ايرانيان، از  قابليت هاى بااليى در عمليات اطالعاتى برخوردار بود. تعداد بى ش
ــتند، گزارش كرده اند كه اسراييلى ها بر شيوه  جمله كسانى كه در جريان امور قرار داش

كار ساواك نظارت داشتند.5 
موارد آموزش موساد به ساواك عبارت بودند از: 

1. كلياتى درباره وظايف و مقررات كارگزينى، كه به وسيله رئيس كارگزينى تدريس 
مى شد؛ 

2. كلياتى درباره مخابرات، كه توسط رئيس اداره مخابرات ساواك تدريس مى شد؛

1. Shahak, Israel, (1982), Israel’s Global Role: Weapons for Repression, AAUG. 
Belmont, Masahuset, p 36. 

2. تقي نجارى راد، همكاري ساواك و موساد، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي، 1381، ص59. 
3. مارك ج. گازيوروسكى، همان، ص268. 

4. سيد حميد حسينى سمنانى، همان، ص109. 
5. اليعزر تسفرير (گيزي)، شيطان بزرگ، شيطان كوچك (خاطرات آخرين نماينده اطالعاتي موساد در ايران)، 

ترجمه فرنوش رام، اياالت متحده، شركت كتاب، 2007، ص185-189. 
Beit-Hallahmi, Benjamin, (1988), The Israeli Connection: Whom Israel Arms and 

Why? London, I.B.TAURIS & Co Ltd, p 11. 
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3. آموزش كامل برون مرزى توسط اداره كل آموزش ساواك.1 
سرويس هاى اطالعاتى ايران و اسراييل در دهه هاى 1960 و 1970م روابط رسمى با 
دستگاه اطالعاتى تركيه برقرار كردند. اين سازمان كه به نام «سه جانبه»2 مشهور شد، 
ــد عرصه تبادل اطالعات ايران، اسراييل و تركيه  طى جلسات منظمى كه برقرار مى ش
در زمينه فعاليت هاى شوروى و كشورها و گروه هاى تندرو عرب در خاورميانه درآمد و 
اين اطالعات براى هر سه كشور عضو بسيار جالب بودند. البته بيشتر همكارى ها ميان 
سازمان هاى اطالعاتى ايران و اسراييل، خارج از سازمان سه جانبه و جدا از تركيه به انجام 

مى رسيد.3 
ــاد اطالعات قابل توجهى درباره ديگر كشورهاى عربى  افزون بر عراق، ساواك و موس
ــته به ايران در  ــان وابس منطقه تبادل مى كردند. از آن جمله اطالعاتى بود كه جاسوس
ــازمان هاى مبارز فلسطينى و به ويژه فتح جمع آورى  سراسر كشورهاى عربى درباره س
مى كردند و در اختيار اسراييل مى گذاردند.4 ايران و اسراييل در اين راه با تركيه همراه 
بودند. اطالعات مربوط به تندروهاى عرب و اتحاد جماهير شوروى، از ديگر اخبارى بودند 

كه بين ايران، تركيه و اسراييل مبادله مى شدند.5 
ج. عمليات مشترك ايران و اسراييل 

• جنگ اعراب و اسراييل و جايگاه ايران به عنوان هم پيمان اسراييل 
ورود يهوديان به اسراييل در ابتدا با رفتار مهمان نوازانه و به عبارتى ديگر، ساده باورانه اى 
ــوءظن و ناراحتي داد.  ــوى اعراب همراه بود اما كم كم اين رفتار جاي خود را به س از س
اخراج مداوم زارعان و كارگران، نيز تحريم محصوالت اعراب، تنفر عمومي را برانگيخت؛ 
ولي اعراب هنوز متوجه ابعاد سياسي و ناسيوناليستي برنامه بسيار وسيع صهيونيست ها 
نشده بودند. انگليسى ها به عنوان قدرت حاكم در منطقه پس از آنكه از كارهاي ابتدايي 
ــد در 2نوامبر 1917 با صدور  ــتقرار يهوديان در ميان اعراب فارغ گرديدن مربوط به اس
«اعالميه بالفور» خط مشي سياسي خود را به طور رسمي روشن كردند. در اين اعالميه 
ــطين حمايت كند. در  ــتقرار يك كانون ملي يهود در فلس انگليس متعهد شد كه از اس
مقابل صهيونيست ها نيز از كنفرانس صلح ورساى خواستند تا قيمومت فلسطين را به 

1. حسين فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، تهران، اطالعات، 1367، ص445. 
Trident .2(نيزه سه سر) 

3. مارك ج. گازيوروسكى، همان، ص271؛ تقي نجارى راد، همان، ص77. 
4. عبدالرحمن احمدى، ساواك و دستگاه اطالعاتي اسراييل، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي، 

1388، ص64 و 209-212. 
5 .اميرمحمد حاجى يوسفى، همان، ص118؛ تقي نجارى راد، همان، ص74؛ رضا زارع، همان، ص250. 
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انگليسي ها بدهد.1 
در 9دسامبر 1917 اشغال بيت المقدس از سوي انگليس، 
ــت كه  ــود آورد. از اين دوره به بعد اس ــه خ اعراب را كمي ب
ــت ها  ــداوم بر ضد صهيونيس ــه مقاومت م ــطين صحن فلس
ــال هاي 1948-1917م را مي توان دوره  مي شود. فاصله س

ــال هاى پس از آن، دوره مقاومت كشورهاى عربى  مقاومت كامل فلسطين نام نهاد و س
در برابر يهوديان و پشتيبانان غربى شان بود. در سال 1936م فلسطينيان جنبش عدم 
اطاعت عمومى را آغاز كردند و اين شورش و اعتصاب كه 174 روز طول كشيد شامل تمام 
سازمان ها و وسايل ارتباط جمعى مى شد كه توسط اعراب اداره مى گرديد. اين اعتصاب 

با دخالت رهبران كشورهاى عربى پايان يافت.2 
ــطين، تشكيالت صهيونيسم و  پس از سال 1948م و پايان قيمومت انگليس بر فلس
دولت آن به طور علنى رسمى شد و فلسطين به دو بخش امنيتى و غير امنيتى تقسيم 
گرديد؛ 90درصد اعراب در بخش امنيتى به سر مى بردند.3 از زمانى كه دولت يهودى در 
سال 1948م در فلسطين تشكيل شد تا سال 1973م، چهار جنگ بزرگ ميان اعراب 

و اسراييل رخ داد. 
ــوريه، اردن، عراق، لبنان و مهاجران  ــور عربى مصر، س 1. جنگ 1948م ميان 5 كش
ــه بن گوريون در  ــد ك ــى، پس از آن آغاز ش ــازمان يافته در گروه هاى نظام ــودى س يه
ــراييل را اعالم كرد. تا پايان سال 1948 و پايان جنگ،  14مى 1947 تشكيل كشور اس
ــراييلى ها از استراتژى  ــط يهودى ها تصرف شد. اس ــطين توس 78درصد از خاك فلس
ــت در ميان اعراب  ــيع اعراب براى ايجاد رعب و وحش قتل عام بى رحمانه و كشتار وس
ــى را زنده نگذاشتند و به وحشيانه  ترين  بهره بردند. يهوديان به هر جا كه رسيدند كس
شكل، همه را مى كشتند.4 قتل نخستين بازرس سازمان ملل و دستيارش در فلسطين 
ــن كرد كه هيچ كس نمى تواند با برنامه هاى صهيونيستى مخالفت نمايد و  اشغالى روش
ــتى مى گردد. كشتار دسته جمعى  ــم و تنبيه مقامات صهيونيس به سرعت گرفتار خش
ــتارهاى آگاهانه اى براى  ــين، عين الزيتون و صالح الدين در آوريل 1948، كش ديرياس

ــتي)، تهران، مؤسسه فرهنگي  ــم مؤمنى، كتاب خاورميانه3 (بررسي مسائل داخلي رژيم صهيونيس 1. ميرقاس
مطالعات و تحقيقات ابرار معاصر تهران، 1384، ص24. 

2. ميرقاسم مؤمني، همان، ص25. 
3. همان، ص26. 

4. احمد سروش نژاد، صهيونيسم؛ نوزايي، استقرار، فروپاشي، تهران، ني، 1385، ص127-128. 

از  بى شمارى  تعداد 
ايرانيان، از جمله كسانى 
كه در جريان امور قرار 
داشتند، گزارش كرده اند 
كه اسراييلى ها بر شيوه كار 

ساواك نظارت داشتند
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اخراج فلسطينى ها از راه ترور و ايجاد وحشت بود.1 
ــوئز توسط عبدالناصر در سال 1956 و تجاوز  2. جنگ دوم پس از ملى شدن كانال س
ــه و انگليس از راه هوا، دريا و زمين به مصر آغاز شد. با دخالت امريكا و  اسراييل، فرانس
شوروى دروازه سوئز، پس از تخليه از كليه نيروهاى نظامى مصرى و خارجى، ملى اعالم 

شد ولى بخش هايى از مصر در تصرف اسراييل باقى ماند.2 
3. جنگ سوم اعراب و اسراييل، كه به جنگ پنجم ژوئن يا جنگ شش روزه مشهور است 
با حمله هوايى ناگهانى اسراييل به مصر آغاز شد كه نتيجه آن، نابودى نيروهاى هوايى 
مصر در بامداد 5ژوئن 1967 بود. هواپيماهاى اسراييلى، سپس به سوريه، عراق و اردن 
نيز حمله كردند و پس از آن نيروهاى زمينى يهوديان در مدت شش روز، تمام فلسطين 

و بيت المقدس و بخش هايى از سوريه، اردن و صحراى سيناى مصر را تصرف كردند.3 
ــگ رمضان يا جنگ  ــگ اكتبر 1973، جن ــراييل به جن 4. جنگ چهارم اعراب و اس
ــوريه و مصر، با همكارى ارتش  يوم كيپور مشهور است. اين جنگ با حمله نيروهاى س
ــودان و تونس به  ــطين و نيروهاى نظامى مراكش، الجزاير، ليبى، س آزادى بخش فلس
فلسطين اشغالى آغاز شد. اين جنگ نيز در همان سال با حمايت نيروهاى بين المللى و 
ناتو و به ويژه آلمان از اسراييل و رخنه در اتحاد اعراب، با شكست اعراب به پايان رسيد. 
در جنگ چهارم اعراب و اسراييل بود كه عرب ها از سالح نفت عليه اسراييل و حاميانش 

بهره بردند.4 
ــويى سياست هاى پهلوى با امريكا و اسراييل  منابع داخلى و خارجى بسيارى بر هم س
طى جنگ با اعراب خبر داده اند. خاطرات اطرافيان شاه نيز بيانگر اين واقعيت است كه 

ايران در جبهه حمايت از اسراييل قرار داشته است: 
دو سال پيش [1346ش/1967م] به هنگام جنگ اعراب و اسراييل، ما 
تعمداً جريان نفت را ادامه داديم تا ما را در زمره عرب ها محسوب نكنند.5 

يكى از پژوهشگران تاريخ نيز به اين موضوع اشاره روشن ترى دارد: 
ــكا) عبارت بودند  ــراييل (و امري ــگ 1973م متحدين اصلى اس در جن

1. ميرقاسم مؤمني، همان، ص29. 
2. احمد سروش نژاد، همان، ص128-129. 

3. همان، ص129-130. 
4. همان، ص131. 

5. اميراسداهللا علم، گفت وگوهاي من با شاه (خاطرات محرمانه اميراسداهللا علم)، ترجمه گروه مترجمان، تهران، 
طرح نو، 1371، ص73. 
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ــى1 از  ــال سيالس ــال، هاي از: پرتغ
اتيوپى، شاه ايران (به عنوان متحد 
ــوموزو2  ــتازيو س ــك)، آناس نزدي
ــراييل)، يان  ــت قديمى اس (دوس
اسميت از آفريقاى جنوبى، و رژيم 

سايگون از كره جنوبى.3 
ــى نيز در  ــگار امريكاي ــق و روزنامه ن ــك محق ي
ــاره مى كند كه  ــن موضوع اش تحليل هايش به اي

ــراييل، از ميان سه كشور عربستان  ــهولت يا صعوبت (سختى) اس در تمام دوره هاى س
سعودى، اردن و ايران، كه از سال 1957 خود را اتحاد اسالمى مى ناميدند، كشور ايران 

تأمين كننده اصلى نفت اسراييل از طريق بندر ايالت4 در خليج عقبه بوده است.5 
• همكارى ايران و اسراييل در برانگيختن كردها عليه عراق 

ــاس  ترين منطقه نظامى بالقوه خطرناك براى ايران بود، زيرا ساير  مرزهاى عراق حس
همسايگان ايران انگيزه يا قدرتى براى حساسيت زايى نظامى در برابر ايران نداشتند. به 
ويژه آنكه شوروى نيز از عراق و سوريه حمايت مى كرد و به آنها اسلحه مى داد.6 يكى از 
مهمترين عمليات برون مرزى ايران و اسراييل، كشف توطئه عراق در ايجاد يك آشوب 
در خوزستان و تأسيس جمهورى مستقل در آن ناحيه بود. اين عمليات در زمانى صورت 
گرفت كه در طول منازعات مربوط به جنگ سرد، روابط ايران و اعراب خصمانه بود و پس 
ــبات ايران و مصر به دستور ناصر قطع شده  از به قدرت رسيدن جمال عبدالناصر مناس
بود؛ اختالف بر روى اروندرود و آبادان كه عراقى ها اين رود و شهر ايرانى را شط العرب و 
«عربستان» مى ناميدند، روابط ايران و عراق را تيره كرده بود، و پس از آنكه عبدالناصر از 
خليج فارس به عنوان خليج عربى ياد كرد، اتحاديه عرب در 23مرداد 1342 (1963م) 
تصميم گرفت از نام «خليج عرب» در اسناد رسمى و برنامه هاى درسى كشورهاى عضو 

1. Haile Selassie 
2. Anastasio Somozo 
3. Beit-Hallahmi, Benjamin, (1988), The Israeli Connection: Whom Israel Arms 

and Why? London, I.B.TAURIS & Co Ltd, p199. 
4. Eilat Port
5. Draper, Theodore, (1968), Israel and World Politics, Roots of the Third Arab-

Israeli War. New York, The Viking Press, p 219-220.
6. Reppa. Robert B, (1974), Israel and Iran; Bilateral relationship and Effect on the 

Indian Ocean Basin, USA, PRAEGER PUBLISHERS, p 69.

افزون بر عراق، ساواك و موساد 
اطالعات قابل توجهى درباره 
ديگر كشورهاى عربى منطقه تبادل 
مى كردند. از آن جمله اطالعاتى 
بود كه جاسوسان وابسته به ايران 
در سراسر كشورهاى عربى درباره 
سازمان هاى مبارز فلسطينى و به 
ويژه فتح جمع آورى مى كردند و در 

اختيار اسراييل مى گذاردند
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اتحاديه استفاده نمايد.1 
محمدرضاشاه به اسراييل اجازه داد از مرزهاى مشترك ايران و عراق براى فعاليت هاى 
جاسوسى استفاده كند و مخالفان دولت عراق را آموزش داده و به آنها سالح بدهد.2 لزوم 
و داليل همكارى ايران و اسراييل در اين زمينه در يكى از اسناد ساواك به خوبى تشريح 

شده است: 
ــت كه لبنان و سوريه از يك  ــان داده اس اطالعات و تجارب حاصله نش
ــاى اصلى فعاليت هاى  ــر، به صورت پايگاه ه طرف و عراق از طرف ديگ
ــورهاى مورد هدف درآمده اند. با وقوع تحوالت  فلسطينى ها عليه كش
اخير خاورميانه و پشتيبانى بى دريغ شوروى از عراق و فلسطين، بدون 
ــطينى در مورد آموزش،  ــى فعاليت هاى فلس ترديد يكى از مراكز اصل
ــراييل  ــه در خليج فارس و گروه هاى افراطى ايران، اس طرح ريزى، رخن
ــوروى رو به تيرگى است و اگر صلح  و غيره خواهد شد. روابط مصر و ش
ــك مصر ديگر نمى تواند از  ــود، بدون ش ــراييل عملى ش بين مصر و اس
فلسطينى ها حمايت كند؛ در حالى كه شوروى ها نه تنها حمايت خود را از 
فلسطينى ها دريغ نخواهند نمود، بلكه به احتمال قوى، عراق را به صورت 
يك پايگاه قوى در خواهند آورد كه فعاليت فلسطينى ها و عراقى ها عليه 

خليج فارس و ايران در آنجا متمركز خواهد بود. 
ــطينى ها به  ــراق به ادامه فعاليت هاى فلس با توجه خاصى كه دولت ع
ــاحل خليج فارس و يا به صورت حمايت  صورت رخنه در كشورهاى س
ــول مى دارد، اين  ــادى از گروه هاى افراطى چپ معم ايدئولوژيكى و م
ــود كه به ايرانيان تعليم ديده يا در حال تعليم  ــاس مى ش ضرورت احس
ــطينى كه مجدداً به داخل ايران رخنه  ــى فلس در اردوگاه هاى آموزش
ــات ايران در خارج  ــوند، يا ايرانيانى كه عليه منافع و مؤسس داده مى ش
ــوند، توجه خاص مبذول گردد.  از كشور به ويژه اروپا به كار برده مى ش
ــتادها، اردوگاه هاى آموزشى فلسطينى و غيره  رخنه در سازمان ها، س
ــدن از اقدامات مورد نظر آنها قبل از حصول امكان  ــپس مطلع ش و س
ــنهاد  ــرد؛ بنابراين پيش ــدف اصلى قرار گي ــا بايد ه به مبادرت به آنه

1. سيد حميد حسينى سمنانى، همان، ص115. 
2. عبدالرحمن احمدى، همان، ص230-209؛ علي اكبر واليتى، همان، ص203-216. 
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ــتفاده از تجارب ما  مى كنيم با اس
كه به سهولت آن را در اختيار شما 
ــراييل]  ــرويس اطالعاتى اس [س
ــت، در چهارچوب  خواهيم گذاش
ــتادى،  ــترك س يك عمليات مش
رخنه به درون سازمان هاى مختلف 
ــورد مطالعه قرار  ــطينى را م فلس
ــپس در صحنه به وسيله  داده و س
سرويس ايران، هدايت و اجرا گردد 

و از نتايج حاصله، هر دو سرويس [ساواك و موساد] بهره مند گردند...1 
ــلحانه به رهبرى مال مصطفى بارزانى عليه  در سال 1961 مقاومت سازمان يافته مس
بغداد آغاز شد. در شورش هاى 14ساله كردها به رهبرى مال مصطفى،2 ايران و اسراييل 
از كردها حمايت مى كردند.3 امريكا و اسراييل به نيروهاى بارزانى براى مخالفت با دولت 
عراق كمك مى كردند.4 سند شماره 2 خيلى محرمانه به تاريخ 19دسامبر 1970، 17مهر 
1349 به «درگيرى بلندمدت اسراييل در منطقه كردستان و حمايت از بارزانى» اشاره 
مستقيم مى كند.5 البته جالل طالبانى، رهبر چپ گراى كردهاى عراقى كه با رژيم بغداد 
ــت و رقيب مالمصطفى بارزانى بود.6 بنابر  مبارزه مى كرد، در جناح ضد ايرانى قرار داش
ــوروى و عراق پيوسته بر منافع  ــفارت امريكا «از اوايل سال 1970م، روابط ش اسناد س
ــراييل و سقوط بغداد به عنوان  كردها اولويت داشته است. با توجه به پيمان مصر و اس

رئيس «جبهه پايدارى»، احتماالً اين خط مشى سياسى ادامه خواهد داشت».7 
موساد و ساواك در آبادان عمليات مشتركى را براى گردآورى اطالعات كه توسط شبكه 
گسترده اى از خبرچينان در عراق انجام مى شد، آغاز كرده بودند. اين همكارى ها در نيمه 
دهه 1960م با استقرار ايستگاه هاى استراق سمع در مرزهاى ايران و عراق تكميل شد.8 
اسراييل سه پايگاه برون مرزى در ايران مجهز به دستگاه هاى استراق سمع الكترونيك 

1. به نقل از: علي جديد بناب، عملكرد صهيونيسم نسبت به جهان اسالم، همان، ص220. 
2. اسناد النه جاسوسى امريكا، همان، ش31، ص4016. 

3. سيد حميد حسينى سمنانى، همان، ص125. 
4. علي اكبر واليتى، همان، ص203-216. 

5. اسناد النه جاسوسى امريكا، همان، ص4040. 
6. اميراسداهللا علم، همان، ص78. 

7. اسناد النه جاسوسى امريكا، همان، ص 4089. 
8. اميرمحمد حاجى يوسفى، همان، ص118. 

يك محقق و روزنامه نگار امريكايى 
نيز در تحليل هايش به اين موضوع 
اشاره مى كند كه در تمام دوره هاى 
(سختى)  صعوبت  يا  سهولت 
اسراييل، از ميان سه كشور عربستان 
سعودى، اردن و ايران، كه از 
سال 1957 خود را اتحاد اسالمى 
مى ناميدند، كشور ايران تأمين كننده 
اصلى نفت اسراييل از طريق بندر 

ايالت در خليج عقبه بوده است
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ــراق در پايگاه هاى  ــال 1337ش (1958م) در طول مرز ايران و ع ايجاد كرد كه در س
خوزستان (مركز اهواز)، ايالم (مركز ايالم) و كردستان (مركز بانه يا مريوان) به فعاليت 
مشغول بوده است. اين پايگاه ها به جاسوسى و كسب اطالعات از عراق و ديگر كشورهاى 

عربى مشغول بودند.1 
موساد از 1337ش (1958م) به كردها كمك مى كرد و از 1343ش (1963م) كردها 
را آموزش مى داد. در سال 1963م رهبران كرد و اسراييلى ها (و در 1966م با حضور لوى 
ــتند. كردها در جهت تضعيف دولت عراق از سوى  ــكول)2 در تهران به مذاكره نشس اش

اسراييل تجهيز و آموزش داده مى شدند.3 
در اسناد سفارت امريكا در ايران آمده است: 

ــه دولت  ــراق علي ــاى ع ــاله كرده ــورش 14س ــارس 1975 (ش در م
ــيله قرارداد الجزاير بين ايران و عراق  ــين به طور مؤثر به وس صدام حس
ــت در برابر  ــا را براى مقاوم ــرارداد توانايى كرده ــن ق خاتمه يافت. اي
ــين از بين مى برد.  ــردن منطقه كردنش تالش هاى دولت جهت آرام ك

(خيلى محرمانه)4 
ــت كه كردها تنها به كمك ايران قادر بودند به  ــده اس در خاطرات علم، چنين ادعا ش
مقاومت عليه صدام ادامه دهند و به گفته شاه «بدون حمايت ما [شاه] ده روز هم در برابر 
عراقى ها دوام نمى آوردند».5 گازيوروسكى نيز عقيده دارد پس از آنكه ايران پيمان الجزاير 
را امضا كرد از حمايت نيروهاى بارزانى دست برداشت و در نتيجه به دولت عراق اجازه داد 
قيام بارزانى ها را در هم بكوبد.6 به نوشته علم، پس از قرارداد الجزاير و آواره شدن كردهاى 

مخالف عراقى، جامعه بين المللى ايران را به خيانت متهم كرده بود.7 

1. حسين فردوست، همان، ص369. 
2. Levi Eshkol 

ــه مطالعات و پژوهش هاي سياسي، 1383،  ــراييل، تهران، مؤسس 3. محمدتقي تقى پور، استراتژي پيرامون اس
ص395. 

Beit-Hallahmi, Benjamin, (1988), The Israeli Connection: Whom Israel Arms and 
Why? London, I.B.TAURIS & Co Ltd, p 19. 

4. اسناد النه جاسوسى امريكا، همان، ص4017. 
5. اميراسداهللا علم، همان، ص664. 

6. اليعزر تسفرير (گيزي)، همان، ص61؛  مئير عزرى، همان، ص319. 
ــفرير (گيزي)، همان، ص68-67؛ محمدتقي تقى  پور، همان،  ــداهللا علم، همان، ص665؛ اليعزر تس 7. اميراس

ص407. 
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• همكارى ايران و اسراييل در جنگ داخلى يمن 
در مهر 1341 (26سپتامبر 1962) از سوى نظاميان 
ــرهنگ عبداهللا سالل عليه  طرفدار ناصر به رهبرى س
ــد و  ــاه يمن، كودتايى انجام ش ــام محمد بدر پادش ام
ــد. امام البدر به عربستان  حكومت جمهورى اعالم ش

ــش جنگ داخلى  ــمال يمن، آت ــتان و طرفدارى قبايل ش ــا حمايت عربس گريخت و ب
ــلطنت طلبان و  ــمالى ميان س ــد.1 طى جنگ داخلى در يمن ش در يمن برافروخته ش
جمهورى خواهان (1970-1962م)، شوروى و مصر از جمهورى خواهان حمايت كردند 
ــتيبانى خود را به  و با برقرارى يك خط هوايى از قاهره به صنعا، محموالت نظامى و پش
انقالبيون رساندند. اسراييل، اردن، ايران و عربستان سعودى نيز با ارسال امكانات جنگى 

و آموزش نيروها، از سلطنت طلبان حمايت مى كردند.2 
همكارى دستگاه امنيتى ايران و عربستان سعودى در قضيه يمن جنوبى، برجسته  ترين 
نمود رابطه نيروهاى امنيتى ايران (و اسراييل) با عربستان بود. عربستان، ايران و اسراييل 
ــپ روى و نيروهاى  ــوروى، تمايل به بلوك غرب، مخالفت با چ ــاس نفرت از ش در احس
ــراييلى ها در حمايت از  انقالبى به ويژه در ميان اعراب، با يكديگر هماهنگ بودند.3 اس
سلطنت طلبان يمن، از يهوديان يمنى ساكن اسراييل بهره بردند كه با همكارى سيا و 
موساد براى آموزش نظامى سلطنت طلبان، از اسراييل به يمن بازگشتند و با كمك ايران 
ــد. به منظور كمك به نيروهاى امام البدر،  ردپاى دخالت اسراييل در اين قضايا پاك ش
اسراييل سالح هاى روسى به غنيمت گرفته شده در جنگ با اعراب را به ايران مى فرستاد 
تا پس از بازسازى و بسته بندى جديد (پاك كردن هرگونه نشانه اى درباره مبدأ اصلى) 
به يمن ارسال شود. پيش از هر چيز، يك مقام بلندپايه ساواك به منظور مالقات با كمال 
ادهم4 رئيس سازمان اطالعات عربستان سعودى، و انجام هماهنگى هاى الزم به عربستان 
ــكر نعمت اهللا نصيرى رئيس ساواك به يمن  سفر نمود. همزمان، يكى از معاونان سرلش
شمالى اعزام گرديد تا قبايل حامى سلطنت طلبان را از كمك هاى امريكا و هم پيمانانش 
آگاه ساخته و هماهنگى هاى الزم را درباره چگونگى دريافت اين كمك ها به عمل آورد. 

1. سيد حميد حسينى سمنانى، همان، ص122. 
2. Beit-Hallahmi, Benjamin, (1988), The Israeli Connection: Whom Israel Arms 

and Why? London, I.B.TAURIS & Co Ltd, p 17.
3. مارك ج. گازيوروسكى، همان، ص271. 

4. Kamal Adham

اسراييل  به  محمدرضاشاه 
اجازه داد از مرزهاى مشترك 
ايران و عراق براى فعاليت هاى 
و  كند  استفاده  جاسوسى 
مخالفان دولت عراق را آموزش 

داده و به آنها سالح بدهد
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• دخالت نظامى ايران در عمان 
ــدن خاندان  ــق در زمينه بازگردان ــعودى پس از همكارى موف ــتان س ايران و عربس
ــازمان دهى يك سازمان اطالعاتى غير رسمى به  سلطنتى يمن در دهه 60، اقدام به س
ــامل فرانسه، مصر و مراكش هم مى شد  نام باشگاه سافارى1 نمودند. اين سازمان كه ش
در دهه 1970م براى مقابله با نفوذ كمونيسم در آفريقا تأسيس شد تا براى كشورهاى 
ــوروى بودند، اسلحه، اطالعات  آفريقايى دوست كه در خطر حمله نيروهاى طرفدار ش
ــگاه نبود ولى به شدت  ــماً عضو باش و منابع مالى فراهم كند. گرچه اياالت متحده رس
فعاليت هاى اين باشگاه را تأييد مى كرد زيرا خود امريكا هم عمليات مشابه و هم راستاى 
آن در آفريقا به عمل مى آورد و ظاهراً باشگاه سافارى، امريكا را در جريان كامل امور خود 

مى گذارد. 
اين باشگاه در زئير، سومالى، اتيوپى و عمان فعاليت هايي به عمل آورد. در ميانه دهه 
1970م ايران كمك نظامى گسترده اى براى دولت عمان فراهم آورد تا شورش ظفار را 
درهم شكند.2 ايران با حمايت مشترك امريكا و اسراييل، اسلحه در اختيار سلطان قابوس 
ــتقيماً وارد عمل شد و در طول دو سال بعد  قرار داد. در 29آذر 1352 ارتش ايران مس
منطقه ظفار را از چريك هاى عمانى پاكسازى نمود.3 استدالل ايران اين بود كه مخالفان 

نظام ايران در اين منطقه جمع آمده اند: 
ــفيرمان از عمان همراه با نامه اى از ملك حسين وارد شد، كه اسامى  س
ــاه توطئه مى كردند فاش  تعدادى از ملى گرايان كرد را كه عليه جان ش

ساخته است. فوراً نامه را به ساواك دادم.4 

1. Safari Club
2. مارك ج. گازيوروسكى، همان، ص271-272. 
3. سيد حميد حسينى سمنانى، همان، ص130. 

4. اميراسداهللا علم، همان، ص667. 
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بر اهل  بصيرت  پوشيده  نيست  كه  فرقه بازي، دين سازي  و تشكيل  گروه هاي  ذي نفوذ در 
تاريخ  معاصر ايران و جهان اسالم، بي ترديد سر در آخور بيگانگان  دارد و اين  گونه  تشتت ها 

و تفرقه افكني ها جز كمك  به  اهداف  استعمار نتيجه  ديگري  نداشته  است.  
در دو قرن اخير استعمار براى تداوم سيطره خود بر جهان اسالم و غارت منابع غنى و 
سرشار مسلمانان مخصوصاً كاالى استراتژيك نفت، چند فرقه خطرناك و مزدور را بالى 
ــت كه در رأس اين فرقه ها، وهابيت در كشورهاى  جان سرزمين هاى اسالمى كرده اس
ــترين نقش را در حفظ منافع  ــيع يعنى ايران بيش ــنى و بهاييت در ركن جهان تش س
استعمار و استبداد و ايجاد نفاق و تشتت در ميان مسلمانان ايفا كردند. هنوز قتل عام ها و 
فتنه افروزى هاى اين دو فرقه مزدور در جهان اسالم در حافظه تاريخى ما ريشه عميقى 
دارد. پس از تأسيس دولت حقير و جعلى صهيونيسم در خاورميانه يعنى قلب سياسى، 
فرهنگى و اقتصادى جهان اسالم، تمامى اين فرقه ها در خدمت حفظ منافع اسراييل قرار 
گرفتند و عمًال يك اتحاد ايدئولوژيك و استراتژيك عميقى بين صهيونيسم، بهاييت و 
وهابيت در خاورميانه برقرار شد؛ در حقيقت صهيونيسم عامل جمع اين فرقه ها در حفظ 

منافع استعمار در منطقه بود. 

 سندى در پيوند ايدئولوژيك و
 استراتژيك بهاييت با صهيونيسم
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اگرچه عده اى از شبه روشنفكران غرب گراى مزدور استعمار و استبداد تالش مى كنند 
پيوستگى بهاييت و وهابيت با صهيونيسم را ناشى از غلبه توهم توطئه در ايران و جهان 
ــناد به جا مانده از اين اتحاد، ترديد در اين مورد را بخشى  ــالم معرفى نمايند ولى اس اس
از روش هاى استعمار براى تطهير مزدورى اين عناصر و علمى جلوه دادن نظريه توهم 
توطئه مى دانند. سندى كه در اين شماره از فصلنامه 15خرداد انتخاب شده است برگى 
ــان مى دهد بهاييان ايران تحت حمايت رژيم پهلوى  از ميان ده ها سندى است كه نش
ــى اركان آن مخصوصاً در حوزه  ــم اين رژيم كه در تمام و كارگزاران بهايى- صهيونيس
ــال آن به اسراييل  فرهنگ، آموزش و اقتصاد رخنه كرده بودند، با گردآورى پول و ارس
چگونه در خدمت سياست هاى تجاوزگرانه رژيم صهيونيستى به سرزمين هاى اسالمى 
ــتند و به انحاء مختلف براى اين رژيم مزدورى، و به اسالم و مسلمانان خيانت  قرار داش

مى كردند. 
اميدواريم انتشار اين اسناد تا حدودى تبيين كننده اين واقعيت باشد كه چرا جمهورى 
ــبه دينى ساخته دست  ــلمان ايران اجازه نمى دهند مسلك هاى ش اسالمى و مردم مس
ــتعمارى كه با پيروزى انقالب  استعمار مثل، بابيت، بهاييت، ازليه و ساير فرقه هاى اس
ــتعمار و صهيونيسم در هم   ــالمى تومار فعاليت هاى مزدورانه آنها در ايران براى اس اس
پيچيد، مجدداً در پوشش دفاع از آزادى و حقوق بشر در قلب جهان اسالم النه نموده و 

به نوكرى اربابان خود و فتنه افروزى و شرارت مشغول شوند. 
ــتعمار انگليس در صحنه گردانى  ــند قابل تأمل و تفكر است نقش اس آنچه در اين س
ــالم و رابطه تنگاتنگ اين فرقه ها با اين كشور  ــى در جهان اس فرقه سازى و دين فروش
ــت  ــد. به تعبير يكى از محققان تاريخ معاصر معلوم نيس ــتعمارگر و متجاوز مى باش اس
چرا تمامى فرقه هاى جعلى دفتر آزادى خواهى و حفظ منافع خود را يا در انگليس برپا 
ــور كه در رأس تمامى كشورهاى استكبارى،  مى كنند و يا اخيراً در امريكا!! اين دو كش
استعمارى و متجاوز به حقوق ملت ها در اين دو قرن اخير هستند چه نسبتى با آزادى و 
حقوق بشر آن هم حقوق فرقه هايى كه تا دو قرن پيش نامى از آنها وجود نداشت، دارند؟! 
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خيلي محرمانه
به تيمسار رياست سازمان اطالعات و امنيت كشور

از اداره دوم- 32د
شماره گزارش 423-401-78-664/4

تاريخ گزارش 52/8/5
موضوع: جمع آوري وجه براي اسراييل

اطالع واصله حاكيست: 
ــان به خاطر جنگ اعراب و اسراييل درصدد جمع آوري و ارسال  بهاييان استان خراس
پول به آن كشور هستند گويا از سراسر ايران پول جمع آوري و براي ثابت پاسال به تهران 
ــر جهان در انگلستان است  حواله تا از آنجا به لندن كه بيت العدل عظيم بهاييان سراس
فرستاده شود و از آنجا توسط مهندس فروتن كه بيشتر در كشورهاي عربي و انگلستان 
ــراييل حواله گردد چون يكي از زيارت گاه هاي مهم بهايي ها به نام  به سر مي برد به اس
ميرزاحسين در شهر عكا واقع در اسراييل است و براي اينكه اگر اعراب پيروز شوند ممكن 
است زيارتگاه بهايي ها نيز خراب شود به همين انگيزه به جمع آوري پول پرداخته اند و 
سيد جالل اشراقي كه در گرگان اقامت دارد مبلغ صد هزار تومان داده و اعالم داشته هر 

چقدر برايتان مقدور است كمك كنيد. ن
مالحظات- احتماالً صحت دارد. 52/8/26
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